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บทคัดยอ 

 

 วิทยานิพนธเลมนี้มุงศึกษาถึงมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปซ่ึงมี

วัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคและกอใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรมระหวางผูผลิตสินคา

อาหาร แตในขณะเดียวกันมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปอาจกอใหเกิด

อุปสรรคในทางการคาเกินความจําเปนตอประเทศผูสงออกสินคาผลิตภัณฑอาหารเม่ือพิจารณาภายใต

กรอบความตกลงขององคการการคาโลกวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา หากมาตรการดังกลาว

ขัดแยงกับพันธกรณีในความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคาอาจกอใหเกิดขอพิพาท

ระหวางประเทศข้ึนไดเชนนั้นควรศึกษาวิธีการระงับขอพิพาทของประเทศสงออกสินคาอาหารท่ีมิไดมี

กฎระเบียบวาดวยฉลากโภชนาการสอดคลองกับมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพ

ยุโรปและแนวโนมการตอสูคดีและขอโตแยงท่ีอาจเกิดข้ึนในขอพิพาทขององคการการคาโลกและเนื่อง

ดวยประเทศไทยเปนคูคาท่ีสําคัญของสหภาพยุโรปจึงตองปฏิบัติตามมาตรการฉลากโภชนาการแบบจี

ดีเอโดยไทยซ่ึงมีกฎระเบียบเก่ียวกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอเชนเดียวกัน แตเปนฉลากโภชนาการ

แบบจีดีเออันไมสอดคลองกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปจึงกอใหเกิดปญหาในสวน
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 จากการศึกษาในประเด็นตางๆพบวามาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอมีประเด็นขัดแยง

ตอพันธกรณีของความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา แตในสวนมาตรการดังกลาวใน

ปจจุบันสหภาพยุโรปยังไมไดบังคับใชจึงยังเปนมาตรการสมัครใจ อยางไรก็ตามผูผลิตสินคาอาหารของ

สหภาพยุโรปสวนใหญมีการใชฉลากโภชนาการแบบจีดีเอบนผลิตภัณฑอาหารของตนซ่ึงมีแนวโนมท่ี

จะทําใหมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอมีสภาพบังคับในอนาคตได ซ่ึงหากมาตรการดังกลาว

บังคับใชอาจกอใหเกิดการกีดกันทางการคาของผลิตภัณฑอาหารท่ีสงออกมายังสหภาพยุโรปได จึง

จําเปนตองศึกษาแนวโนมการตอสูคดีเนื่องจากในปจจุบันยังไมมีขอพิพาทโดยตรงเก่ียวกับฉลาก

โภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรป อีกท้ังกฎระเบียบฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของไทยควรแกไข

ใหสอดคลองกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปและสอดคลองกับมาตรฐานสากลเพ่ือลด

ปญหาอันอาจจะเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑอาหารท่ีสงออกไปยังสหภาพยุโรปได 

 

คําสําคัญ : กฎหมายฉลากอาหาร, ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ, อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 
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ABSTRACT 

 

The thesis aimed at Guideline Daily Amount Labelling of European Union 

which has a goal to protect customers and provide fair trade between retailers of 

food products. In the meantime, incorporating Guideline Daily Amount Labelling 

Measure may cause trade obstacles more than necessary for exporters of food 

products. When considered under the framework of WTO Agreement on Technical 

Barriers to Trade, such a measure is inconsistent with the obligations in the 

Agreement on Technical Barriers to Trade. It is likely to cause international disputes. 

Due to the disputes exporters have to study about the settlement. Since Thailand is 

a major trading partner of the EU, it must comply with GDA nutrition labelling 

measures which rule on Europe GDA nutrition labelling. But as the Thai GDA nutrition 

labelling is inconsistent with the GDA nutrition labeling in the EU, thus causing 

problems in principle. 
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The study found that the measures at issue in the GDA nutrition labels 

are dilemmas for the obligations of the Agreement on Technical Barriers to Trade. 

However, the above measures in the EU are not yet in force; it is a voluntary 

measure. However, manufacturers of food products to the EU are mainly using the 

GDA nutrition labels on food products, which they are likely to make GDA nutrition 

labelling measures have been enforced in the future. Such measures, if applicable, 

may cause trade barriers of food products exported to the EU. The exporters need to 

study trends in litigation because there is currently no direct dispute with the GDA 

nutrition labelling in the EU. The rules for GDA nutrition labelling of Thailand should 

be amended in accordance with the GDA nutrition labelling of EU and international 

standards to minimize problems that may occur with food products exported to the 

Europe Union. 

 

Keywords: Food labelling Law, GDA nutrition label, Technical Barriers to Trade
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

อาหารเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตและสงผลโดยตรงตอสุขภาพอนามัยของมนุษย 

ในการท่ีประชากรในชาติจะไดรับการบริโภคอาหารท่ีดี มีคุณภาพและพอเหมาะถูกตองตามหลัก

โภชนาการ สิ่งท่ีสามารถชวยใหผูบริโภคทราบถึงคุณคาทางโภชนาการของอาหารแตละชนิดไดคือ 

ฉลากโภชนาการ อันระบุปริมาณสารอาหารท่ีจะไดรับจากการรับประทานจริงและเปรียบเทียบใหเห็น

สัดสวนตอปริมาณสารอาหารท่ีรางกายควรไดรับในแตละวัน 

ฉลากโภชนาการคือการแสดงขอมูลโภชนาการของอาหารนั้น ๆ บนฉลากในรูปของชนิด

และปริมาณสารอาหารซ่ึงอาจอยูในรูปแบบของตาราง หรือแบบรูปภาพก็ได 

ฉลากโภชนาการจึงเปนเครื่องมือท่ีใหขอมูลทางโภชนาการของผลิตภัณฑ หากผูบริโภค

มีความรูเก่ียวกับฉลากโภชนาการและใชฉลากโภชนาการเปนเกณฑในการตัดสินใจซ้ืออาหารจะชวย

ใหผูบริโภคสามารถทราบถึงท่ีมาของอาหารในดานวัตถุดิบและกระบวนการผลิต สามารถเลือกซ้ือ

อาหารท่ีเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของตน และทําใหไดรับปริมาณสารอาหารครบถวนและเพียงพอ

กับความตองการของรางกาย ซ่ึงชวยใหรางกายมีภาวะโภชนาการท่ีดี นอกจากนี้ยังทําใหไดสินคาตรง

ตามความตองการ สามารถเลือกซ้ืออาหารไดคุมคาและชวยใหสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑอาหาร

ชนิดเดียวกัน โดยเลือกผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาทางโภชนาการท่ีดีกวาได รวมท้ังไดบริโภคอาหารท่ีมีความ

ปลอดภัย ซ่ึงชวยลดปญหาท่ีเก่ียวกับสุขภาพจากการเลือกซ้ืออาหารท่ีไมถูกตองดวย ฉะนั้นแลว

ผูประกอบการจึงควรแสดงฉลากโภชนาการท่ีเปนไปตามมาตรฐานสากลเพ่ือใหเห็นถึงคุณคา

โภชนาการของอาหารประเภทนั้น ๆหากฉลากโภชนาการไมไดมาตรฐานยอมทําใหผูบริโภคได

ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพต่ําและไมตรงตามความตองการท่ีแทจริงของตน อีกท้ังทําใหเกิดความสับสน

และความไมเปนธรรม 

ในกลุมประเทศสหภาพยุโรป ไดมีการประกาศขอกําหนดและหลักเกณฑตางๆออกมา

อยางตอเนื่องเพ่ือควบคุมคุณภาพของสินคาท่ีจะนําเขาและปองกันปญหาดานสุขภาพท่ีอาจจะเกิด

จากการบริโภคอาหารซ่ึงการแสดงขอมูลอาหารบนฉลากถือไดวาเปนขอกําหนดหนึ่งท่ีมีความสําคัญท่ี

ผูผลิตควรจะเขาใจและรับทราบถึงหลักเกณฑตางๆ สหภาพยุโรปนั้น เล็งเห็นถึงความสําคัญของฉลาก

โภชนาการ เนื่องจากถือวาเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหผูบริโภคมีความม่ันใจในการเลือกซ้ืออาหาร จึงได

กําหนดใหมีการแสดงฉลากซ่ึงมีสวนประกอบและคุณคาทางโภชนาการของอาหารและประโยชนของ

สารอาหารไวท่ีภาชนะบรรจุอาหารแตละชนิดท่ีจําหนาย โดยไดเปลี่ยนแปลงระบบการควบคุมและ
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การแสดงฉลากท่ีเนนในเรื่องฉลากโภชนาการ ฉบับใหม (EU Food Information Regulation (FIR)) 

ซ่ึงขอมูลบนฉลากโภชนาการนี้เปนประโยชนอยางมากตอผูบริโภค และเนนถึงความปลอดภัยดาน

อาหาร (Food Safety) ของผูบริโภคมากข้ึน 

จากขอมูลสถิติ ประเทศไทยมีการผลิตอาหารเชิงพาณิชยในปริมาณมากโด ย

กระบวนการแปรรูปอาหารของไทยมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย

ซ่ึงสามารถเพ่ิมมูลคาสินคาและเปนท่ียอมรับในดานคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับ

สากล0

1 

โครงสรางสินคาอาหารสงออกของไทยแบงออกเปนสินคาเกษตรรอยละ  45 และสินคา

อุตสาหกรรมคิดเปนสัดสวนรอยละ  55 ซ่ึงไทยมีตลาดสงออกหลักไดแก  อาเซียน ญี่ปุน จีน แอฟริกา

สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยไทยสงออกสินคาไปยังสหภาพยุโรปรอยละ  11 จากตลาดสงออก

สินคาหลัก 1

2 จากสถิติการสงออกสินคาเกษตรและอาหารของไทยไปยังสหภาพยุโรปไทยไดสงออก

สินคาท่ีสําคัญในประเภทสินคาอาหารไดแกอาหารทะเลกระปอง /แปรรูป (319.4 ลานเหรียญสหรัฐ )

ผลไมกระปอง/แปรรูป (308.6 ลานเหรียญสหรัฐ) ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสําเร็จรูปอ่ืนๆ (123.3 

ลานเหรียญสหรัฐ)3 โดยในป พ.ศ. 2558 นั้นในสวนสินคาประเภทผลไมกระปองไดมีมูลคาการสงออก

สูงข้ึนโดยเฉพาะผลิตภัณฑสับปะรดกระปองซ่ึงไทยเปนแหลงนําเขาท่ีสําคัญอันดับ  1 ของสหภาพ

ยุโรปรวมไปถึงทูนากระปองอันไทยสงออกไปยังสหภาพยุโรปเปนอันดับท่ี 44

อีกท้ังมีสินคาท่ีคาดวามีอัตราสงออกขยายตัวข้ึนไดแกอาหารแหงเชนบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป  

(มูลคาตลาด 53 พันลานบาท ) ขนมอบเชนเคกพรอมทาน  (มูลคาตลาด 22.4 พันลานบาท ) ขนมขบ

เค้ียวเชนอาหารวางรสหวานและเค็ม  (มูลคาตลาด  11 พันลานบาท ) และผลิตภัณฑจากนมเชน  

 

                                                           
1 ศูนยวิจัยกสิกรไทย, “อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Foods and Beverages),” 

จาก 

http://www.kasikornbank.com/SME/Documents/KSMEAnalysis/IndustrySolution_Foods

AndBeverages_2015.pdf 
2 เพ่ิงอาง. 
3 สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจําสหภาพยุโรป , "สถิติการสงออก

สินคาเกษตร-อาหารไทยไป EU และสินคาไทยท่ีมีปญหาในป ๒๕๕๘ ," จาก 

http://www2.thaieurope.net/สถิติการสงออกสินคาเก 
4 สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจําสหภาพยุโรป , "วิเคราะห

สถานการณสินคาเกษตรไทยใน EU และโอกาสในอนาคต ," จาก http://www2.thaieurope.net/วิ

เคราะหส 
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โยเกิรตและนมเปรี้ยว  (มูลคาตลาด 51 พันลานบาท )5

                                                           
5อางแลว เชิงอรรถท่ี 1. 

 โดยในปจจุบันแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคใน

สหภาพยุโรปเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยเนนไปท่ีกระแสอาหารเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัยของ

ผูบริโภคเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะเลือกบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพไขมันต่ําและอาหารท่ีใหสมดุล

พลังงานกับรางกายซ่ึงสอดคลองกับจุดประสงคของการติดฉลากโภชนาการแบบจีดีเอท่ีออกแบบมาให

สามารถแสดงขอมูลคุณคาทางโภชนาการอยางชัดเจนดานหนาบรรจุภัณฑเปนประโยชนกับผูบริโภค

ในการเลือกซ้ือสินคาอาหาร 

อุตสาหกรรมสินคาอาหารของประเทศไทยในปจจุบันมีเปาหมายในการขยายการสงออก

ไปยังประเทศคูคา ซ่ึง ประเทศไทยในฐานะผูสงออกอาหารรายใหญของ สหภาพยุโรปจึง ควร

ทําการศึกษา มาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานดาน

การผลิตและควบคุมตรวจสอบสินคาอาหารใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศตอไป 

ดวยความสําคัญของฉลากโภชนาการนี้เองทําใหประเทศตาง ๆ นอกจากจะให

ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยของตัวอาหารแลว ยังไดตระหนักและใหความสําคัญกับมาตรฐาน

ฉลากโภชนาการอาหาร ( Nutrition Label) ดวย ดังท่ีจะเห็นไดจากการท่ีแตละประเทศตางมี

มาตรการหรือกฎหมายเก่ียวกับมาตรฐานฉลากโภชนาการท่ีเขมงวด โดยเฉพาะอยางยิ่งสหภาพยุโรป 

(European Union) ไดมีกฎหมายท่ีเก่ียวกับมาตรฐานฉลากโภชนาการท่ีเขมงวดและแตกตางจาก

ประเทศอ่ืน อันไดสงผลกระทบตอประเทศสงออกสินคาเปนอยางยิ่งรวมถึงประเทศไทย เนื่องดวย

สหภาพยุโรปเปนคูคาท่ีสําคัญท่ีนําเขาสินคาอาหารของประเทศไทย ซ่ึงผูสงออกหรือผูประกอบการ

ของไทยจะตองมีความรูความเขาใจในกฎหมายและตองปฏิบัติตามโดยสงออกสินคาอาหารท่ีมีฉลาก

โภชนาการท่ีไดมาตรฐานตามท่ีกฎหมายสหภาพยุโรปกําหนด ไมเชนนั้นแลวหากฉลากโภชนาการ

ดังกลาวไมไดมาตรฐาน สินคาอาหารอาจถูกกักหรือตีกลับหรือถูกทําลายซ่ึงจะทําใหผูสงออกไทยตอง

เสียเวลาและคาใชจายในการนําสินคากลับประเทศ และสงผลตอความนาเชื่อถือและความไววางใจใน

มาตรฐานผลิตภัณฑอาหารของไทย หากมีความรายแรงอาจนําไปสูการไมสั่งซ้ือสินคาอาหารของ

ประเทศไทยอีกตอไป 

ปญหามีอยูวาการท่ีสหภาพยุโรปมีกฎหมายเก่ียวกับมาตรฐานฉลากโภชนาการแบบจีดี

เอ (Guideline Daily Amount Labelling) ท่ีเขมงวดมีลักษณะเปนการกีดกันทางการคาระหวาง

ประเทศในสินคาอาหารของไทยท่ีสงออกไปยังสหภาพยุโรปหรือไม กลาวคือ เม่ือสหภาพยุโรปกําหนด

มาตรฐานฉลากโภชนาการแบบใหม ผลิตภัณฑอาหารของไทยจึงตองจัดทําฉลากโภชนาการใหเปนไป

ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป ทําใหตนทุนการผลิตอาจสูงข้ึน ผูสงออกสินคาอาหารของไทยยอม

ไดรับความเสียหาย 
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ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษากฎเกณฑขององคการการคาโลกท่ีเก่ียวกับ

มาตรฐานฉลากโภชนาการ ซ่ึงไดแกความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา ( Agreement 

on Technical Barriers to Trade - TBT) เพ่ือนํามาใชพิจารณาวากฎหมายท่ีเก่ียวกับมาตรฐาน

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปนั้นมีลักษณะเปนการกีดกันทางการคาหรือไม 

องคการการคาโลก ( World Trade Organization - WTO) เปนองคการระหวาง

ประเทศท่ีมีพัฒนาการมาจากการทําความตกลงท่ัวไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคาหรือแกตต

(General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) เม่ือป พ.ศ.2490 ซ่ึงในขณะนั้นยังไมมี

สถานะเปนสถาบันจนกระท่ังการเจรจาการคารอบอุรุกวัย ซ่ึงผลการเจรจาสวนหนึ่งทําใหเกิดการ

กอตั้งองคการการคาโลก โดยองคการการคาโลกมีการเจรจาอยางตอเนื่องเพ่ือเปดเสรีการคาระหวาง

ประเทศอยางคอยเปนคอยไปตามความพรอมของประเทศสมาชิกและระดับการพัฒนาของประเทศ

สมาชิก กฎกติกาตาง ๆ ขององคการการคาโลกจะมีการกําหนดใหมีการปฏิบัติอยางเปนพิเศษแก

ประเทศกําลังพัฒนาเพ่ือใหสามารถเขารวมในระบบการคาพหุภาคีได 

การเปนสมาชิกขององคการการคาโลกทําใหประเทศสมาชิกมีสิทธิและขอผูกพันท่ี

จะตองปฏิบัติตามภายใตความตกลงตาง ๆ และกฎระเบียบการคาระหวางประเทศขององคการการคา

โลก นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมใหการแขงขันทางการคาเปนธรรมแลว ยังสรางความม่ันใจใหแกท้ังผูคา

และผูลงทุน ผูผลิตและผูสงออกสามารถคาดการณและวางแผนการคาระหวางประเทศลวงหนาได 

ในการเจรจารอบโตเกียวมีการทําใหมาตรการเพ่ือสุขอนามัยเกิดความชัดเจนจึงเกิด

ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคาข้ึน โดยความตกลง TBT มีวัตถุประสงคท่ีจะปองกันมิ

ใหรัฐสมาชิกใชมาตรการทางเทคนิคมาเปนเครื่องมือกีดกันทางการคา และครอบคลุมถึงเรื่อง

มาตรฐานสินคาท้ังดานอุตสาหกรรมและสินคาเกษตร แมวาความตกลง TBT นี้จะไมไดมีวัตถุประสงค

หลักในการกําหนดกฎเกณฑเก่ียวกับมาตรการสุขอนามัยโดยตรง แตไดมีบทบัญญัติเก่ียวกับ

ขอกําหนดทางเทคนิคท่ีเก่ียวกับมาตรการสุขอนามัย ไมวาจะเปนการออกขอบังคับทางเทคนิคและ

มาตรฐานตาง ๆ ของสินคา รวมถึงขอกําหนดเรื่องการบรรจุหีบหอ การทําเครื่องหมายการคา และ

เรื่องเก่ียวกับการติดฉลากสินคา (Labelling) ซ่ึงรัฐสมาชิกมักจะนํามาตรการดังกลาวมาเปนมาตรการ

กีดกันทางการคา 

รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองม่ันใจวาไดปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และวิธีพิจารณา

ดวยพันธกรณีตามท่ีกําหนดไวในความตกลงภายใตองคการการคาโลก รัฐสมาชิกจะตองไมยก

รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายภายในของตนมาเปนเหตุผลในการท่ีจะไมปฏิบัติตามพันธกรณีขององคการ

การคาโลก ในฐานะท่ีประเทศไทยเปนประเทศสมาชิกขององคการการคาโลกซ่ึงตองผูกพันกับ

พันธกรณี จึงมีความจําเปนท่ีตองศึกษาถึงหลักการและขอยกเวนกรณีตาง ๆ ตลอดจนสภาพปญหาท่ี
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เกิดข้ึน ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติของประเทศเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกรณี อีกท้ังเปน

แนวทางในการนําขอยกเวนของพันธกรณีมาบังคับใชในกรณีท่ีมีความจําเปนซ่ึงมีหลักคือ การคา

ระหวางประเทศตองเปนไปโดยเสรี ประเทศสมาชิกตองไมมีมาตรการหรือกฎหมายท่ีมีลักษณะเปน

การกีดกันทางการคาระหวางประเทศ ท้ังนี้มีขอยกเวนตามท่ีกําหนดในความตกลงดังกลาว 

วัตถุประสงคและหนาท่ีขององคการการคาโลกคือตองการใหการคาระหวางประเทศ

เปนไปอยางเสรีปราศจากอุปสรรคและขอกีดกันทางการคาเพ่ือใหการใชทรัพยากรซ่ึงมีอยูอยางจํากัด

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการคาเสรีและการแขงขันท่ีเปนธรรมจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือประเทศตาง 

ๆ ลดอุปสรรคทางการคาระหวางกัน และปฏิบัติทางการคาตอประเทศคูคาตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน 

แตในทางปฏิบัตินั้นอาจกระทําไดยากเนื่องจากปญหาภายในของแตละประเทศ ดังนั้นเพ่ือใหบรรลุถึง

การคาเสรีโดยคํานึงถึงสภาพความเปนจริงทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ องคการการคาโลกจึง

สรางกลไกโดยการกําหนดหลักการไมเลือกปฏิบัติ และหลักการตางตอบแทนไว 

การดําเนินการในทางการคาระหวางประเทศนั้นไมอาจปฏิเสธไดวาบรรดาประเทศตางๆ 

ยอมมีความพยายามในการนํามาตรการกีดกันทางการคามาใชบังคับโดยมุงหมายเพ่ือใหประเทศของ

ตนไดรับผลประโยชนสูงสุดในทางการคา ประเทศตาง ๆ จึงมีการนํามาตรการกีดกันทางการคาใน

รูปแบบตาง ๆ มาใชอยางแพรหลายมากข้ึนโดยเฉพาะมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษี ( Non-

Tariff Barriers - NTBs) รูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนมาตรการท่ีเก่ียวของกับวัตถุดิบผลิตภัณฑอาหาร 

กระบวนการผลิตอาหาร และผลผลิต ซ่ึงในสวนผลผลิตนั้นจะเก่ียวกับบรรจุภัณฑ ใบรับรอง และ

เก่ียวกับฉลากเพ่ือใหขอมูลแกผูบริโภค โดยแนวทางการแสดงฉลากตองเปนไปเพ่ือการสนับสนุน

การคาโลก ไมเปนการกีดกันทางการคา เนนในสวนมาตรฐานของคุณภาพและการควบคุมทางเทคนิค

ตองเปนไปตามมาตรฐานระดับสากล 

เนื่องจากท้ังประเทศไทยและสหภาพยุโรปตางเปนสมาชิกขององคการการคาโลกจึงมี

พันธกรณีท่ีตองปฏิบัติตามความตกลงดังกลาว หากไมปฏิบัติตามอาจถูกประเทศท่ีไดรับความเสียหาย

จากการกีดกันทางการคาฟองตอองคกรระงับขอพิพาทขององคการการคาโลกได 

ภายใตขอตกลงขององคการการคาโลกหากเขารวมความตกลงพหุภาคีขององคการ

การคาโลกแลว สมาชิกจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีตางๆภายใตความตกลงซ่ึงอยูในรูปแบบความตก

ลงพหุภาคีชุดเดียว ( a single package of multilateral agreements)6

                                                           
6 A Single Undertaking Approach โปรดดู 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm 

หมายความถึงการยอมรับ

เอาความตกลงอ่ืนๆและขอตกลงทุกฉบับแนบทายอันเปนสวนหนึ่งของความตกลงจัดตั้งองคการ

การคาโลก ในสวนความตกลงท่ีเก่ียวกับการคาสินคา ความตกลงวาดวยการคาบริการ และความตก
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ลงวาดวยทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวกับการคา 6

7 ซ่ึงรวมไปถึงความตกลงท่ัวไปวาดวยภาษีศุลกากร

และการคา (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) ความตกลงวาดวยอุปสรรคทาง

เทคนิคตอการคา (Agreement on Technical Barriers to Trade – TBT) ความตกลงวาดวยการใช

บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and 

Phytosanitary Measures – SPS) และความตกลงอ่ืนๆดวย 7

8 

ดังนั้น กฎเกณฑขององคการการคาโลกท่ีเก่ียวกับสินคาอาหารจึงมีดวยกัน 2 ความตก

ลงไดแก ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา และความตกลงวาดวย การใชบังคับ

มาตรการ สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โดยเนื้อหาและหลักการสําคัญของความตกลงท้ังสองฉบับมี

ความคลายคลึงกัน หลักการท่ีสําคัญคือหลักความกลมกลืน ( Harmonization) โดยกําหนดใหรัฐ

สมาชิกตองกําหนดมาตรการสุขอนามัยของตนใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ โดย

มาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของอาหารไดแกมาตรฐาน Codex 

ในปจจุบันองคการระหวางประเทศและหนวยงานระหวางประเทศท่ีมีบทบาทเก่ียวกับ

เรื่องความปลอดภัยในสินคาอาหารนั้นไดแก องคการการคาโลก ( World Trade Organization - 

WTO) องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ( Food and Agriculture Organization - 

FAO) องคการอนามัยโลก ( World Health Organization - WHO) และคณะกรรมาธิการมาตรฐาน

อาหารระหวางประเทศ ( Codex Alimentarius Commission - CAC หรือมักเรียกกันโดยท่ัวไปวา 

Codex) โดยเฉพาะ Codex ถือเปนหนวยงานระหวางประเทศท่ีดูแลในเรื่องของสินคาอาหารโดยตรง 

โดยเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานอาหารแตละชนิดซ่ึงมาตรฐานตาง ๆ ท่ี Codex 

กําหนดข้ึนนั้นไดรับการยอมรับโดยท่ัวไปในทางระหวางประเทศ โดยเฉพาะในการดําเนินงานดาน

สุขอนามัยและความปลอดภัยของรัฐสมาชิก WTO ความตกลง SPS ไดบัญญัติใหมาตรการสุขอนามัย

ท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยอาหารอิงอยูกับมาตรฐานท่ี Codex กําหนดข้ึน 

สวนระบบการคาระหวางประเทศนั้นใหความสําคัญเรื่องของฉลากโภชนาการเปนอยาง

มาก เพราะกฎหมายและหลักการในการควบคุมอาหารของแตละประเทศท่ีทําการคาในระดับโลกมี

ความแตกตางกันจึงตองมีหลักในการแสดงฉลากใหเปนมาตรฐานสากล เพ่ือแสดงขอมูลท่ีเปนกลาง

ใหแกผูบริโภคใชในการตัดสินใจและเนื่องจากความตองการรับรูขอมูลของผูบริโภคในแตละประเทศมี

                                                           
7 จารุประภา รักพงษ, กฎหมายแหงองคการการคาโลก : การตีความและการวิเคราะห

บทบัญญัติสําคัญ, พิมพครั้งท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2559), น.

4. 
8 เพ่ิงอาง, น. 10. 
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ความแตกตางกันจึงตองมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการวางแนวทางในการแสดงฉลากอาหารระหวาง

ประเทศ ไดแก Codex FAO และ WHO 

การท่ีประเทศไทยเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกทําใหตองยึดหลักสากลซ่ึงองคการ

การคาโลกไดใหความสําคัญกับมาตรฐาน Codex และถือวาเปนมาตรฐานกลางท่ีทุกประเทศเปน

สมาชิกตองนําไปใช อีกท้ังความสําคัญของระบบประกันคุณภาพอาหารท่ีเนนการกํากับดูแลสถานท่ี

ผลิต กระบวนการผลิตซ่ึงตองดูแลความปลอดภัยตลอดท้ังหวงโซอาหาร และใหความสําคัญของการ

ตรวจสอบคุณภาพของอาหาร 

ตามหลักการของ Codex ไดวางหลักการของฉลากโภชนาการและรายละเอียดของ

สารอาหาร นอกจากผูบริโภคจะพิจารณารายละเอียดท่ีปรากฏทางฉลากอาหารแลวยังพิจารณา

รายละเอียดของสารอาหารในผลิตภัณฑนั้น ๆ ดวย ซ่ึงความตองการของผูบริโภคในการทราบ

รายละเอียดของสารอาหารไดเพ่ิมมากข้ึน คณะกรรมาธิการ Codex จึงไดจัดทําขอแนะนําเก่ียวกับ

ฉลากอาหารโดยกําหนดวาอาหารตองมีรายละเอียดของอาหารท่ีสําคัญ คือรายละเอียดเบื้องตนของ

สารอาหารท่ีสําคัญตองปรากฏอยูบนฉลากในรูปแบบท่ีกําหนด ถาตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม

ของสารอาหารในสวนท่ีเก่ียวกับไขมัน น้ําตาลหรือวิตามินจะตองระบุจํานวนและลักษณะของสิ่งนั้น ๆ

ใหชัดเจน 

นอกจากกฎเกณฑขององคการการคาโลกท่ีเก่ียวกับฉลากโภชนาการแลว ยังจะตอง

ศึกษามาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับมาตรฐานฉลากโภชนาการระหวางประเทศอ่ืนดวย ซ่ึงไดแก 

มาตรฐานของคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ ( The Codex Alimentarius 

Commission - Codex) เพ่ือนํามาใชประกอบในการพิจารณาวากฎหมายท่ีเก่ียวกับฉลากโภชนาการ

แบบจีดีเอของสหภาพยุโรปมีลักษณะเปนการกีดกันทางการคาระหวางประเทศหรือไม เพราะ

กฎหมายและมาตรฐานตาง ๆ ท่ีประเทศสมาชิกกําหนดข้ึนจะตองอยูบนพ้ืนฐานของมาตรฐานระหวาง

ประเทศ หากประเทศสมาชิกกําหนดกฎหมายหรือมาตรฐานสอดคลองหรืออยูบนพ้ืนฐานของ

มาตรฐานระหวางประเทศ ประเทศสมาชิกนั้นจะไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานวากฎหมายหรือ

มาตรฐานท่ีตนกําหนดข้ึนนั้นไมมีลักษณะเปนการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ 

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 

1.2.1 ศึกษากฎเกณฑขององคการการคาโลก ( World Trade Organization - WTO) 

ไดแก ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา ( Agreement on Technical Barriers to 

Trade - TBT) อันเก่ียวของกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอเพ่ือใหทราบถึงขอบังคับทางเทคนิค 

มาตรฐานและกระบวนการประเมินความสอดคลองซ่ึงถือเปนขอตกลงท่ีรัฐสมาชิกขององคการการคา
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โลกจะตองนํามาปฏิบัติตามเพ่ือนําไปใชเปนฐานในการพิจารณาวากฎหมายหรือกฎระเบียบของ

สหภาพยุโรปซ่ึงเปนคูคาสําคัญของประเทศไทย 

1.2.2 ศึกษามาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ 

(Guideline Daily Amount Label – GDA Nutrition Label) ไดแก มาตรฐานของ

คณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (The Codex Alimentarius Commission – 

Codex) เพ่ือนํามาเปนฐานในการพิจารณาวากฎหมายหรือกฎระเบียบของสหภาพยุโรปท่ีเก่ียวกับ

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอวามีลักษณะเปนการกีดกันทางการคาระหวางประเทศหรือไม และเพ่ือ

นํามาเปนแนวทางในการดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศเหลานั้น 

1.2.3 ศึกษากรณีของขอพิพาทเก่ียวกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอซ่ึงในปจจุบันยังไมมี

กรณีพิพาทโดยตรงเก่ียวกับฉลากดังกลาวจึงศึกษาเทียบเคียงกับกรณีขอพิพาทเก่ียวกับฉลาก

ผลิตภัณฑอาหารขององคการการคาโลกไดแก ขอพิพาท EC-Sardines, US-Tuna II และ III, US-

COOL และ EC-Seal Products ซ่ึงขอพิพาทดังกลาวไดมีประเด็นเก่ียวของกับขอตกลงวาดวย

อุปสรรคทางเทคนิคตอการคาและมาตรฐานระหวางประเทศ เพ่ือนํามาพิจารณาวาหากเกิดกรณีขอ

พิพาทเก่ียวกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอข้ึนจะเปนไปในทิศทางใด 

1.2.4 ศึกษาความหมาย ความเปนมา ความสําคัญและประเภทของฉลากโภชนาการ

แบบจีดีเอของสหภาพยุโรป รวมไปถึงศึกษาหลักการและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีปรากฏอยูในกฎหมาย

อาหารของสหภาพยุโรปท่ีเก่ียวของกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอวาสอดคลองกับขอตกลงวาดวย

อุปสรรคทางเทคนิคตอการคาหรือไม เพ่ือนํามาวิเคราะหผลกระทบตอการสงออกสินคาอาหารของ

ประเทศไทยและหาแนวทางการแกไขปญหา 

1.2.5 ศึกษากฎหมายของประเทศไทยอันเก่ียวกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอและปญหา

ตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากตัวกฎหมาย ความสอดคลองของกฎหมายกับมาตรฐานระหวางประเทศ และ

การบังคับใชกฎหมายเพ่ือหาทางแกไขในการจัดการกฎระเบียบท่ีจําเปนตอการนําเขาและสงออก

สินคาอาหารของประเทศไทย 

1.2.6 วิเคราะหสาระสําคัญของความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 

มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ ขอพิพาทขององคการการคาโลกท่ีเก่ียวกับฉลากโภชนาการแบบจีดี

เอและกฎหมายของสหภาพยุโรปท่ีมีตอประเทศไทย 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

ศึกษาในขอบเขตของกฎเกณฑขององคการการคาโลกไดแกความตกลงวาดวยอุปสรรค

ทางเทคนิคตอการคาในสวนหลักการทางกฎหมายในการกําหนดขอบังคับทางเทคนิค ความสอดคลอง
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ของขอบังคับทางเทคนิคและมาตรฐาน และกลไกในการระงับขอพิพาทขององคการการคาโลกอัน

เก่ียวเนื่องกับฉลากผลิตภัณฑอาหาร ในท่ีนี้ศึกษาขอพิพาท EC-Sardines, US-Tuna II และ III, US-

COOL และ EC-Seal Products อันเปนขอพิพาทเทียบเคียงขอพิพาทเก่ียวกับโภชนาการแบบจีดีเอ

ซ่ึงยังไมมีในปจจุบัน 

อีกท้ังศึกษากฎระเบียบท่ีเก่ียวกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรป ไดแก 

Regulation (EU) 1169/2011 ศึกษามาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ 

คือ มาตรฐานของคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex Stan 1-1985 และ 

CAC/GL 2-1985) ตลอดจนขอพิพาทขององคการการคาโลกอันเก่ียวของกับฉลากและแนวทางการ

แกไขปญหาเก่ียวกับกฎหมายฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของประเทศไทย 

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 

จากขอพิพาทระหวางประเทศท่ีผานมา สหภาพยุโรปมักใชขอบังคับทางเทคนิคและ

มาตรฐานภายในเปนเครื่องมือในการกีดกันทางการคาดังท่ีปรากฏในขอพิพาท EC-Sardines ขอ

พิพาท US-Tuna II และ III ขอพิพาท US-COOL และขอพิพาท EC-Seal Products ดังนั้นมาตรการ

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรป จึงมีแนวโนมท่ีจะถูกปรับใช เปนเครื่องมือในการกีดกัน

ทางการคาโดยเฉพาะเม่ือพิจารณาตามหลักการกําหนดขอบังคับทางเทคนิคขององคการการคาโลกวา

ดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา  

อีกท้ังมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปเปนมาตรฐานท่ีแตกตางกับ

มาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของประเทศไทย จึงจําเปนตองศึกษาถึงมาตรการรับมือและระงับ

ขอพิพาทระหวางประเทศหากมาตรฐานดังกลาวเปนอุปสรรคทางเทคนิคตอการคาท่ีเกินความจําเปน 

โดยควรจัดทําขอเสนอแนะใหกับประเทศไทยในการรับมือกับปญหาดังกลาวดวย 

 

1.5 วิธีการศึกษาวิจัย 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวิธีการดําเนินการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร ( Documentary 

Research) อันประกอบดวย หนังสือ บทความและขอมูลอิเล็กทรอนิกสท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ วิทยานิพนธและวารสารอ่ืน ๆ รวมถึงศึกษาหลักการของความตกลงระหวางประเทศ

และกฎหมายเก่ียวกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปเพ่ือนํามาวิเคราะหในสวนอุปสรรค

ทางเทคนิคเก่ียวกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของประเทศไทย 
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.6.1 ทําใหทราบถึงขอตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา ( Agreement on 

Technical Barriers to Trade - TBT) ในสวนกฎระเบียบทางเทคนิค มาตรฐานและกระบวนการ

ประเมินความสอดคลองและมาตรฐานของคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (The 

Codex Alimentarius Commission – Codex) ในสวนท่ีเก่ียวของกับฉลากโภชนาการ เพ่ือนํามา

วิเคราะหในสวนท่ีเก่ียวกับกรณีการกีดกันทางการคาของฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสภาพยุโรป 

1.6.2 วิเคราะหหาประเด็นพันธกรณีและแนวทางคําตัดสินเพ่ือนํามาเปรียบเทียบกรณี

เทียบเคียงของขอพิพาท EC-Sardines, US-Tuna II และ III, US-COOL และ EC-Seal Products 

กับกรณีขอพิพาทเก่ียวกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

1.6.3 ทําใหทราบถึงความหมาย ความเปนมา ความสําคัญและประเภทของฉลาก

โภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปรวมไปถึงกฎหมายของสหภาพยุโรปท่ีเก่ียวของกับฉลาก

โภชนาการแบบจีดีเอเพ่ือใหเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดและรูปแบบของฉลากโภชนาการแบบจีดีเอใน

การนําไปพัฒนารายละเอียดและรูปแบบของฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของประเทศไทย 

1.6.4 สามารถเล็งเห็นแนวทางในการแกไขปรับปรุงกฎหมายอันเก่ียวกับฉลาก

โภชนาการแบบจีดีเอของประเทศไทยใหเหมาะสมและครอบคลุมสอดคลองกับมาตรฐานสากลและ

มาตรฐานของสหภาพยุโรป 
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บทที่ 2 

ระบบกฎหมายขององคการการคาโลกในการลดและขจัด 

อุปสรรคทางเทคนิคตอการคาที่เกิดจากฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ 

 

ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา  (Agreement on Technical 

Barriers to Trade – TBT) เปนหนึ่งในความตกลงพหุภาคีภายใตกรอบขององคการการคาโลก  

(World Trade Organization – WTO) อันเก่ียวของกับนโยบายการแขงขันทางการคา8

1 

ในการเจรจาการคาของ GATT รอบโตเกียวมีการเจรจาเรื่องขอบังคับทางเทคนิคและ

มาตรฐานท่ีกอใหเกิดอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ ผลของการเจรจาทําใหเกิดประมวลวาดวย

อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา ( the GATT Standards Code) และตอมาผลจากการเจรจารอบ

อุรุกวัย ขอตกลงนี้ถูกแทนท่ีดวยขอตกลงใหมกลายเปนความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอ

การคา ( the TBT Agreement) ซ่ึงไดขยายและอธิบายความตกลง TBT ใหเขมงวดมากข้ึน 9

2 เพ่ือ

ปองกันไมใหประเทศสมาชิกตาง ๆ ใชมาตรการทางการคาท่ีมิใชภาษีดําเนินไปในรูปแบบท่ีเปน

อุปสรรคตอการคาระหวางประเทศหรือเพ่ือกีดกันทางการคา หากประเทศดังกลาวเปนสมาชิกของ 

WTO แลว มีขอตกลงท่ีจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของความตกลงดังกลาว 10

3 

วัตถุประสงคหลักของความตกลง TBT คือการสรางความกลมกลืนกันของกฎระเบียบ

เก่ียวกับการคา ซ่ึงสามารถแบงวัตถุประสงคออกเปน 5 ประการ คือ 

1) คุมครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย 

2) คุมครองชีวิตและสุขภาพของสัตวและพืช 

3) คุมครองสิ่งแวดลอม 

4) ปองกันการหลอกลวงจากพฤติกรรมทางการตลาดของผูประกอบการ 

                                                           
1 นฤมล พรหมณเรศ , “ความตกลงของWTO วาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคากับ

การใชกฎระเบียบทางเทคนิค  : ศึกษากฎเกณฑของประชาคมยุโรปเรื่องสารเคมีอันตรายใน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป ”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), น. 6. 
2 Hans van Houtte, The Law of International Trade, (Great Britain : Sweet 

& Maxwell, 2002), p. 108. 
3 นฤมล พรหมณเรศ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1. 
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5) กําหนดกฎระเบียบขอบังคับทางเทคนิคเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน11

4 

 

2.1 หลักการทางกฎหมายวาดวยมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคตอการคาขององคการการคาโลก 

2.1.1 ขอกําหนดทั่วไปมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 

2.1.1.1 ความหมายของมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 

มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา ( Technical Barriers to Trade 

– TBT) คือมาตรการท่ีมิใชภาษีศุลกากรภายใตขอตกลง GATT และองคการการคาโลก ซ่ึงความตกลง 

TBT เปนความตกลงท่ีถูกนํามาใชในการขจัดปญหาการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษี โดยมีการกําหนด

กฎระเบียบในการกําหนดมาตรฐานสินคา การออกกฎระเบียบใหมท่ีใหใชมาตรฐานสากลเปนพ้ืนฐาน 

ซ่ึงปกติแลวมาตรฐานของสินคานําเขาถูกกําหนดใหเปนไปตามขอบังคับหรือกฎระเบียบของประเทศผู

นําเขาสินคา เชน การกําหนดในเรื่องของการปดฉลากสินคา (Label) 

ความตกลง TBT กําหนดหนาท่ีของประเทศสมาชิก โดยม่ันใจไดวาการเตรียมการ การ

รับและการใชบังคับขอบังคับทางเทคนิค มาตรฐาน และวิธีการประเมินความสอดคลองโดยองคกรท่ี

ไมใชรัฐบาลจะไมมีการเลือกปฏิบัติกับสินคาตางประเทศและจะไมมีการจํากัดมากเกินกวาความ

จําเปน รวมถึงการกําหนดขอบังคับทางเทคนิคและมาตรฐานท่ีใหนําขอมูลทางวิทยาศาสตรมา

ประกอบการพิจารณาถึงกระบวนการผลิตและลักษณะการใชงานของสินคา การกําหนดวิธีการ

ประเมินความสอดคลองกับมาตรฐาน กฎระเบียบในเรื่องเก่ียวกับการบรรจุหีบหอ การจัดทํา

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพของสินคาและการจัดทําฉลากสินคา ซ่ึงปญหาทางดานมาตรฐาน

ท่ีเกิดข้ึนเกิดจาก การเลือกปฏิบัติในการบังคับใชมาตรฐาน รวมถึงระบบการตรวจสอบสินคาในบาง

ประเทศท่ีมีข้ันตอนในการดําเนินการลาชาทําใหสินคาของประเทศผูสงออก12

5
 

 

2.1.1.2 ขอบเขตของมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 

ความตกลง TBT มุงท่ีจะสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานระหวางประเทศ

และวิธีการประเมินท่ีสอดคลองกัน ท้ังนี้เพ่ือปองกันมิใหมีการใชมาตรการตรวจสอบท่ีเขมงวดโดยมี

เจตนาท่ีแอบแฝงท่ีจะจํากัดการนําเขา 

                                                           
4 รังสรรค ธนะพรพันธและสมบูรณ ศิริประชัย , กฎกติกา WTO เลมท่ีสอง : การเขาถึง

ตลาด Market Access, (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด สามลดา, 2552), น. 213-214. 
5 พิชญา ทวีประดิษฐผล , “ปญหาเก่ียวกับการจํากัดปริมาณสินคาภายใตกฎเกณฑของ 

WTO”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551),น.24-25. 
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นอกจากนั้นยังตระหนักถึงสิทธิของประเทศสมาชิกในการกําหนดมาตรการตาง ๆ 

เพ่ือใหแนใจในเรื่องคุณภาพของสินคาและการปกปองชีวิตหรือสุขภาพของคน สัตว พืชพันธุและ

สิ่งแวดลอม หรือมาตรการท่ีจําเปนตอการปกปองผลประโยชนท่ีเก่ียวกับความม่ันคง แตการใช

ขอบังคับทางเทคนิคหรือมาตรการเหลานั้นจะตองเปนการใชท่ีไมเปนการใชอยางอําเภอใจและเลือก

ปฏิบัติระหวางประเทศสมาชิกตาง ๆ13

6 

ความตกลง TBT มีขอบเขตครอบคลุมถึงขอบังคับทางเทคนิค มาตรฐานและวิธีการ

ประเมินความสอดคลองท่ีใชกับสินคาทุกชนิด ไมวาจะเปนสินคาอุตสาหกรรมหรือสินคาเกษตรกรรม 14

7 

แตจะไมใชบังคับกับกรณี ดังนี้15

8 

1) การจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐ (Government Procurement)9

2) การใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชตามความตกลงวาดวยการใช

บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ( Sanitary and Phytosanitary 

Measures)

 

10

ขอบังคับทางเทคนิค 18

11หมายถึง เอกสารซ่ึงอธิบายถึงลักษณะผลิตภัณฑหรือ

กระบวนการผลิตและวิธีการผลิตท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑนั้น รวมถึงบทบัญญัติการบริหารท่ีใชอยู ซ่ึง

เปนขอบังคับท่ีตองปฏิบัติตาม โดยอาจจะรวมหรือระบุโดยเฉพาะถึงขอกําหนดเก่ียวกับการใชถอยคํา 

สัญลักษณ การบรรจุหีบหอ การทําเครื่องหมาย หรือการปดฉลากท่ีใชกับผลิตภัณฑ กระบวนการ 

หรือวิธีการผลิตดวย 

จากนิยามความหมายขอบังคับทางเทคนิคจึงครอบคลุม 

 

1)  คุณลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ ( Characteristics of the 

 Products) 

2)  กระบวนการและกรรมวิธีการผลิต ซ่ึงมีผลตอคุณลักษณะของผลิตภัณฑ 

3)  การเรียกชื่อและการใชสัญลักษณ (Terminology and Symbol) และ 

                                                           
6 Preamble of the TBT Agreement 
7 Article 1.3 of the TBT Agreement 
8 โกศล ฉันธิกุล, กฎหมายและการปฏิบัติเก่ียวกับการคาระหวางประเทศ , พิมพครั้งท่ี 4 

(กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2553), น.194. 
9 Article 1.4 of the TBT Agreement 
10 Article 1.5 of the TBT Agreement 
11 Annex 1.1 of the TBT Agreement 
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4)  การบรรจุหีบหอและการติดฉลากกับผลิตภัณฑ ( Packaging and 

Labelling Requirements12

สวนมาตรฐาน 20

13 หมายถึง เอกสารท่ีไดรับความเห็นชอบโดยองคกรท่ีเปนท่ียอมรับ ซ่ึง

ระบุกฎขอบังคับ แนวทางหรือลักษณะของผลิตภัณฑหรือกระบวนการหรือวิธีการผลิตท่ีเก่ียวของ ซ่ึง

ใชกันโดยท่ัวไปและใชอยูเนือง ๆ ไมไดเปนขอบังคับท่ีตองปฏิบัติตาม โดยอาจจะรวมหรือระบุ

โดยเฉพาะถึงขอกําหนดเก่ียวกับการใชถอยคํา สัญลักษณ การบรรจุหีบหอ การทําเครื่องหมาย หรือ

การปดฉลากท่ีใชกับผลิตภัณฑ กระบวนการผลิตหรือวิธีการผลิตดวย 21

14 

) 

โดยขอบังคับทางเทคนิคและมาตรฐานไมเพียงครอบคลุมสินคาเทานั้น แตยังรวมไปถึง

กระบวนการและวิธีการผลิตท่ีเก่ียวของกับลักษณะของผลิตภัณฑ 22

15 

หากประเทศสมาชิกตองการออกขอบังคับทางเทคนิค ความตกลง TBT กําหนดใหใช

ขอบังคับทางเทคนิคหรือมาตรฐานระหวางประเทศท่ีมีอยู หรือจะมีการนํามาตรฐานระหวางประเทศ

นั้นมาใชในอนาคตเปนพ้ืนฐานในการจัดทําขอบังคับทางเทคนิค 23

16ใหมีมาตรฐานท่ีใกลเคียงกันเพ่ือลด

ปญหาทางการคาระหวางประเทศในสวนความซํ้าซอนและเหลื่อมล้ํากันของมาตรฐานในแตละ

ประเทศ เวนแตมาตรฐานระหวางประเทศดังกลาวไมเหมาะสมในการนํามาปฏิบัติใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของขอบังคับหรือไมกอใหเกิดประสิทธิผลแกประเทศท่ีนํามาตรฐานระหวางประเทศมาใช

เปนพ้ืนฐาน 

สวนใน การกําหนดมาตรฐานมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดแนวทางปฏิบัติในการดําเนิน

มาตรฐานไปในทางเดียวกันโดยอาศัยมาตรฐานสากลเปนพ้ืนฐานในการกําหนดมาตรฐานในประเทศ  

สมาชิกจะออกและใชบังคับมาตรฐานเทาท่ีจําเปน เพ่ือลดปญหาการกีดกันทางการคาอันเปนอุปสร รค

                                                           
12 ไมปรากฏผูแตง , ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา ( Technical 

Barriers to Trade : TBT), http://is.pcd.go.th/envecodb/download/WTO/TBT.pdf 
13 Annex 1.2 of the TBT Agreement 
14 อภิญญา เลื่อนฉวี, กฎหมายการคาระหวางประเทศ, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร 

: วิญูชน, 2555),น. 324. 
15 Hans van Houtte, supra note 2. 
16 Article 2.4 of the TBT Agreement 
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ทางเทคนิคตอการคาโดยผูสงออกอาจตองปรับ เปลี่ยนมาตรฐานสินคาของตนใหเปนไปตามมาตรฐาน

ท่ีแตละประเทศกําหนดหรืออาจตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎเกณฑของประเทศคูคา24

17 

ขอแตกตางระหวางขอบังคับทางเทคนิคกับมาตรฐานอยูท่ีการบังคับใหปฏิบัติตาม หากผู

นําเขาไมปฏิบัติตามขอบังคับทางเทคนิค จะไมสามารถนําเขาสินคาได แตหากผูนําเขาไมทําตาม

มาตรฐานสินคานั้น ๆ ยังคงนํามาขายในประเทศนั้น ๆ ได แตจะไดรับผลกระทบจากผูบริโภควาสินคา

ดังกลาวไมไดมาตรฐานเพียงพอ25

18 

 

2.1.2 หลักการทางกฎหมายในการกําหนดขอบังคับทางเทคนิค 

ภายใตความตกลง TBT มีหลักการทางกฎหมายหลายประการท่ีชวยสงเสริมให

การคาขายระหวางประเทศ โดยหลักการดังกลาวคือ หลักการพ้ืนฐานภายใต GATT บางประการ 

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสาระสําคัญของความตกลงแตละฉบับวาจะสอดคลองกับหลักการพ้ืนฐานขอใดบาง ซ่ึง

โดยท่ัวไปแลวหลักการพ้ืนฐานใต GATT ท่ีสําคัญ ไดแก หลักประติบัติอยางชาติท่ีไดรับการอนุเคราะห

ยิ่ง (Most-Favored Nation) หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติ ( National Treatment) และหลักความ

โปรงใส (Transparency) โดยปรากฏอยูในความตกลงหลายฉบับ 

 ในความตกลง TBT ประกอบดวยหลักการพ้ืนฐาน 3 ประการขางตนและเพ่ิมเติม

หลักการอีก 2 หลักคือ หลักความสอดคลอง ( Harmonization) และหลักการยอมรับซ่ึงกันและกัน 

(Mutual Recognition)19

หลักการไมเลือกปฏิบัติ คือ การท่ีประเทศภาคีประเทศหนึ่งปฏิบัติตอ

ประเทศภาคีอีกประเทศหนึ่งอยางไร จะตองปฏิบัติเชนนั้นตอประเทศภาคีอ่ืนดวย เพ่ือใหทุกประเทศ

ภาคีไดรับการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกัน 27

20 ซ่ึงการปฏิบัติในทางการคาระหวางประเทศของประเทศสมาชิก

ขององคการการคาโลกจะตองใหการปฏิบัติเปนไปอยางเดียวกันกับทุกประเทศ จะเลือกปฏิบัติไมวา

 

 

2.1.2.1 หลักการไมเลือกปฏิบัติ (The Principle of Non Discrimination) 

                                                           
17 ฤษราณ ไทยวัฒน , "อุปสรรคดานมาตรฐานภายใตความตกลงวาดวยอุปสรรคทาง

เทคนิคตอการคา : บทวิเคราะหในเชิงกฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ" , (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545), น.77-79. 
18 รังสรรค ธนะพรพันธและสมบูรณ ศิริประชัย,อางแลว เชิงอรรถท่ี 4, น.216. 
19 ฤษราณ ไทยวัฒน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 17, น.47. 
20 ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร , แกตตและองคการการคาโลก ( WTO), พิมพครั้งท่ี 6 

(กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2554), น.33. 
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โดยวิธีใดตอบางประเทศไมได การเลือกปฏิบัติ เชนการใหสิทธิพิเศษหรือการใหเปรียบอ่ืน ๆ รวมท้ัง

การใหเอกสิทธิและความคุมกันแกเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งโดยไมใหเหมือนกันหมดทุกประเทศ

ท่ีเปนประเทศคูสัญญาของแกตต ยอมเปนการฝาฝนหลักการไมเลือกปฏิบัติ 28

21 

 หลักการไมเลือกปฏิบัติแบงเปน 2 ประเภทไดแก หลักการประติบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับ

ความอนุเคราะหยิ่ง และหลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ ซ่ึงมีหลักปฏิบัติของแตละหลักการ ดังนี้ 29

22 

 

(1) หลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง ( The Principle 

o f  M o s t - F a v o u r e d  N a t i o n  T r e a t m e n t :  M F N ) 

หลักประติบัติอยางชาติท่ีไดรับการอนุเคราะหยิ่งหรือเรียกกันโดยท่ัวไป

วาหลัก MFN ถูกบัญญัติไวใน Article 1 ของ GATT 1994 เปนหลักการทางกฎหมายท่ีสําคัญและ

เปนพ้ืนฐานในความตกลงหลายฉบับภายใตองคการการคาโลก หลัก MFN มีสาระสําคัญคือจะตองไม

มีการเลือกปฏิบัติ ( Non-Discrimination) ระหวางประเทศสมาชิก กลาวคือ จะเลือกใชมาตรการใด

กับประเทศใดเพียงประเทศเดียวไมได ตองใชกับทุกประเทศเหมือนกันหมดซ่ึงมีผลในทางกฎหมาย 

คือ ประเทศสมาชิกของ GATT จะตองปฏิบัติตอกันอยางเทาเทียมกัน30

23 

 

1. สาระสําคัญของหลักการ31

24 

หลักการประติบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง ( MFN Clause) แบงออกไดเปน

แบบฝายเดียวและแบบสองฝาย โดยหลัก MFN Clause ท่ีไมไดวางอยูบนหลักตางตอบแทนเรียกวา 

Unilateral MFN Clause จะมีการกําหนดไวในสนธิสัญญาท่ีทําข้ึนระหวางประเทศ โดยท่ีคูสัญญา

ฝายหนึ่งไดประโยชนแตเพียงฝายเดียว สวนหลัก MFN Clause แบบสองฝาย เรียกวา Bilateral 

MFN Clause จะวางอยูบนหลักการตางตอบแทน (Principle of Reciprocity) โดยหลักการตางตอบ

                                                           
21 ประสิทธิ์ เอกบุตร, “ขอเสนอบางประการตอการกําหนดนโยบายทางการคาระหวาง

ประเทศของไทยในแกตต ( GATT),” วารสารนิติศาสตร , ฉบับท่ี 4, ปท่ี 15, หนา 22, (ธันวาคม 

2528). 
22 พิชญา ทวีประดิษฐผล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 5, หนา 25. 
23 ฤษราณ ไทยวัฒน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 17. 
24 เพ่ิงอาง, น. 48-49. 
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แทนเปนหลักท่ีเม่ือประเทศภาคีประเทศหนึ่งใหประโยชนแกอีกประเทศหนึ่ง ประเทศภาคีท่ีไดรับ

ประโยชนจะทําการเสนอประโยชนในลักษณะท่ีคลายกันหรือใกลเคียงกันเปนการตอบแทน 32

25 

อนึ่งหลักนี้มิไดบังคับใชกับความตกลงระหวางประเทศท้ังหมด หากความตกลงใด

ตองการนําหลักนี้มาใชจะตองระบุไวใหชัดเจน หากไมมีการระบุไว รัฐมีอํานาจอธิปไตย 

(Sovereignty) ในการเลือกปฏิบัติทางดานเศรษฐกิจ (Economic Affairs) ตอรัฐใดรัฐหนึ่งก็ได 

หลักการประติบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง หมายถึงการท่ีประเทศท่ีเปน

คูสัญญา เม่ือไดใหสิทธิประโยชนอยางดีท่ีสุดแกประเทศหนึ่งประเทศใด ตองใหสิทธิประโยชนเชนนั้น

แกประเทศคูสัญญาอ่ืนดวย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ เม่ือภาคีสมาชิกไดใหสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของ

กับการนําเขาหรือสงออกสินคาแกประเทศใดแลว ตองใหสิทธิท่ีเหมือนกันกับภาคีสมาชิก33

26 

โดยหลัก MFN ปรากฏอยูใน Article I : 1 ของ GATT 1994 โดยระบุวา “ผลประโยชน 

การอนุเคราะห เอกสิทธิ์ หรือความคุมกันใดท่ีประเทศภาคีใดใหแกสินคาใดซ่ึงมีถ่ินกําเนิดในประเทศ

อ่ืนใดหรือมีจุดหมายปลายทางไปยังประเทศอ่ืนใดตองใหโดยทันทีและไมมีเง่ือนไขแกสินคาท่ี

เหมือนกันซ่ึงมีถ่ินกําเนิดในประเทศภาคีอ่ืนท้ังปวง หรือมีจุดหมายปลายทางยังอาณาเขตของประเทศ

ภาคีอ่ืนท้ังปวง”34

27 

หลัก MFN จึงใชกับ "สินคาท่ีเหมือนกัน" ( Like Product) ของทุกประเทศสมาชิกโดย

ทันทีและไมมีเง่ือนไข (Immediately and Unconditionally) 

สวนความหมายของสินคาท่ีเหมือนกันไมมีคําจํากัดความท่ีพิเศษ ท้ังนี้ระบุอยูใน Article 

2, 3, 6, 9, 12 และ 19 ของ GATT 1994 ซ่ึงมีความหมายแตกตางกันไปในแตละ Article 

ขอยกเวนของหลัก MFN ในแกตตมี 2 ประการ คือจะไมนํามาใชในเขตการคาเสรี 

(Free Trade Areas) และในสหภาพศุลกากร ( Custom Unions)28

                                                           
25 กานตี อิสรียณุรักษ , “หลักปฏิบัติอยางชาติท่ีไดรับการอนุเคราะหยิ่ง หรือ MFN 

(Most-Favored Nation Treatment),” www.l3nr.org/posts/473823 
26 ไมปรากฏผูแตง , “กฎกติกา WTO : MFN หลักปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความ

อนุเคราะหอยางยิ่ง,” www.isit.or.th/uploads/trademeasures/cnt0000263-file.pdf 
27 Amin Alavi, Legelization of development in the WTO between law and 

politics, (the Netherlands : Kluwer Law International, 2009), P. 80. 
28 Article 24 of GATT 1994 

และไมนํามาใชกีดกันในการ

ปฏิบัติเปนพิเศษแกประเทศกําลังพัฒนา 

 

2. หลัก MFN ภายใตความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 
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สาระสําคัญของหลัก MFN คือ ยอมรับวาจะไมมีประเทศใดควรถูกกีดกันจากการใช

มาตรการตาง ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือสรางความม่ันใจถึงคุณภาพของการสงออกหรือเพ่ือปกปองชีวิตหรือ

อนามัยของมนุษย สัตว หรือพืช เพ่ือปกปองสิ่งแวดลอม หรือเพ่ือปองกันการหลอกลวงในระดับท่ี

พิจารณาวาเหมาะสม ภายใตขอกําหนดวาจะตองไมมีการใชในลักษณะท่ีกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติโดย

อําเภอใจ หรือไมสามารถอธิบายไดอยางมีเหตุผลระหวางประเทศตาง ๆ ท่ีมีเง่ือนไขอยางเดียวกัน 

หรือใชมาตรการในลักษณะท่ีเปนการจํากัดการคาระหวางประเทศโดยแอบแฝง และหากไมเปนไป

เชนนั้น จะกระทําไดตอเม่ือสอดคลองกับบทบัญญัติของความตกลงนี้ 

หลัก MFN ท่ีแฝงอยูในความตกลง TBT แสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงคของความตกลง

ดังกลาวท่ีตองการใหทุกประเทศไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ในความเปนจริงปญหาในทาง

ปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการนํากฎเกณฑและกระบวนการท่ีมีอยูมาใชบังคับจนกลายเปนสาเหตุของ

การเลือกปฏิบัติ เชน ประเทศสมาชิกมีขอกําหนดในการนําเขาสินคาบางประเภท เชน สินคานั้นตอง

ไดรับการรับรองมาตรฐานจากผูมีอํานาจเฉพาะ โดยประเทศสมาชิกอาจจะไดรับผลประโยชนพิเศษ 

หากองคกรผูใหการรับรองนั้นจัดตั้งอยูในดินแดนของตน36

29 

 

(2 ) หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ( The Principle of  

NationalTreatment: NT) 

หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติ 37

30  เปนการปฏิบัติตอผลิตภัณฑสินคา

นําเขาชนิดเดียวกันเชนเดียวกับสินคาท่ีผลิตในประเทศ หรือตองปฏิบัติอยางเทาเทียมกันกับสินคา

ของประเทศนั้น ๆ แมจะมาจากประเทศผูผลิตตางกันก็ตาม38

31 โดยหลัก NT นี้ถือเปนหลักการท่ีสําคัญ

ในการสรางระบบการคาพหุภาคีเชนเดียวกับหลัก MFN 

 

1. สาระสําคัญของหลักการ 

สาระสําคัญของหลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ 39

32 คือตองไมมีการเลือกปฏิบัติระหวาง

สินคาท่ีผลิตภายในประเทศกับสินคาท่ีนําเขาภายในประเทศนั้น กลาวคือมาตรการท่ีใชกับสินคา

นําเขาตองเหมือนกับมาตรการท่ีใชภายในประเทศในเรื่องดังตอไปนี้ 

                                                           
29 ฤษราณ ไทยวัฒน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 17, น.50. 
30 Article III.4 of GATT 1947 
31 Amin Alavi, supra note 27. 
32 Article 3 of GATT 1994 
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1) การเก็บภาษีภายในและคาบริการ (International Taxes and other  

 International Charges) 

2) กฎหมาย ขอบังคับและขอกําหนดท่ีมีผลกระทบตอการขาย การเสนอขาย  

 การซ้ือ การขนสง การจําหนายสินคาหรือการใชสินคา (Laws,   

 Regulations and Requirements) 

3) ขอกําหนดในเรื่องปริมาณ ข้ันตอนหรือการใชสินคาท่ีระบุจํานวน  

 เฉพาะเจาะจงหรือแบงเปนสวน 

สินคานําเขาดังกลาวจะตองไมอยูภายใตการเก็บภาษีภายในประเทศหรือการเรียกเก็บ

อ่ืน ๆ ในอัตราท่ีเกินกวาการเก็บภาษีของสินคาท่ีมีลักษณะอยางเดียวกัน ท้ังนี้จะไมกําหนดเง่ือนไขวา

สินคานําเขาจะตองเก็บในโกดังท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือตองขนสงโดยยานพาหนะตามท่ีกําหนดไว หรือ

ในดานการออกกฎหมายท่ีสงผลกระทบตอการซ้ือขาย การขนสง การจําหนายจายแจกหรือการใช 

การออกกฎระเบียบหรือกฎเกณฑภายในประเทศรวมท้ังมาตรการภายในประเทศอ่ืน เชน การควบคุม

มาตรฐานสินคา 

การพิจารณาวาสินคานั้นเปนสินคาท่ีเหมือนกัน ( Like Product) ตาม Article 3 ของ 

GATT 1994 มีหลักในการพิจารณา คือ พิจารณาจากคุณสมบัติของสินคาวาเหมือนกันหรือไม โดย

สินคาท่ีเหมือนกันตาม Article 3 ของ GATT 1994 ครอบคลุมกวางกวา Article 1 กลาวคือ Article 

1 เปนลักษณะเง่ือนไขในการแขงขัน สวน Article 3 เปนการจําแนกประเภท นอกจากนี้สาระสําคัญ

ตาม Article 1 เปนเรื่องของการเจรจาตอรองระหวางประเทศสมาชิกในขณะท่ีขอบังคับตาม Article 

3 เปนเรื่องของการตีความและการวิเคราะห 

ขอยกเวนในการใชหลัก NT คือ GATT ยินยอมใหเลือกปฏิบัติกับสินคานําเขาไดในกรณี

ดังตอไปนี้ 

1) ในกรณีท่ีรัฐใชนโยบายการจัดซ้ือจัดจางของรัฐ (Government   

 Procurement) 

2) ในกรณีท่ีอนุญาตใหเงินอุดหนุนแกผูผลิตสินคาภายในประเทศ40

33 

 

2. หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติภายใตความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 

บทบัญญัติภายใตความตกลง TBT ในเรื่องของหลักประติบัติเยี่ยงคนชาติถูกบัญญัติไวใน 

Article 2.1 ซ่ึงมีความซับซอนและเกิดปญหามากในการตีความหลักการและการบังคับใช ในสวนของ

การจัดเตรียมการ การออกกฎระเบียบและการใชขอบังคับทางเทคนิคโดยองคกรรัฐบาลสวนกลาง ซ่ึง

                                                           
33 ฤษราณ ไทยวัฒน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 17, น.51-53. 
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สามารถสรุปสาระสําคัญไดวาผลิตภัณฑท่ีมีการนําเขาภายในประเทศจะตองไดรับการปฏิบัติดวยความ

อนุเคราะหไมนอยกวาสินคาท่ีเหมือนกันท่ีมีถ่ินกําเนิดในประเทศอ่ืน 

นอกจากนี้หลัก NT ยังบัญญัติไวใน Article 5.1.1 และ 5.2.1 ในเรื่องเก่ียวกับวิธีการ

ดําเนินการสําหรับวิธีการประเมินความสอดคลองกับมาตรฐานโดยองคกรรัฐบาลสวนกลาง ซ่ึงใน 

Article 5.1.1 สามารถสรุปสาระสําคัญไดวา ในสถานการณท่ีเปรียบเทียบกันไดนั้นจะตองใหสิทธิแก

ผูขายสินคาท่ีเหมือนกันท่ีมีถ่ินกําเนิดในอาณาเขตของสมาชิกอ่ืนไมนอยกวาท่ีใหกับผูขายสินคา

ภายในประเทศของตนหรือท่ีมีถ่ินกําเนิดในประเทศอ่ืน ๆ ในเรื่องของการเตรียมการ การออก

ขอบังคับและการใชวิธีการประเมินความสอดคลองกับมาตรฐาน 

ใน Article 5.2.1 กําหนดใหประเทศสมาชิกดําเนินการเก่ียวกับการเตรียมการ การออก

ขอบังคับและการใชวิธีการประเมินความสอดคลองใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยการใหความ

อนุเคราะหกับสินคาท่ีมีถ่ินกําเนิดในอาณาเขตประเทศสมาชิกอ่ืนไมนอยกวาสินคาท่ีเหมือนกัน

ภายในประเทศตน 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบัติ คือ กฎเกณฑและกระบวนการท่ีมีอยูเปนการไมเลือก

ปฏิบัติ แตการนํากฎเกณฑมาใชเปนเหตุของการเลือกปฏิบัติในความเปนจริง ตัวอยางเชน ประเทศ

สมาชิกมีขอกําหนดในการนําเขาสินคาบางประเภท สินคานั้นตองไดรับการรับรองคุณภาพโดยผูมี

อํานาจเฉพาะซ่ึงประเทศสมาชิกอาจไดรับผลประโยชนเปนพิเศษหากองคกรผูใหการรับรองจัดตั้งข้ึน

ในดินแดนของประเทศสมาชิกนั้นซ่ึงงายตอการใหรับรองแตกตางจากการสงสินคาเขาไปจําหนายซ่ึง

อาจถูกตรวจสอบในหลายข้ันตอน41

34 

 

2.1.2.2 หลักความโปรงใส (The Principle of Transparency) 

หลักความโปรงใส ( Transparency) เปนหลักการท่ีสําคัญประการหนึ่ง

ตอการคาระหวางประเทศ ซ่ึงเปนหลักพ้ืนฐานท่ีขอตกลงท่ัวไปของ GATT ท่ีใชดําเนินการเพ่ือให

การคาระหวางประเทศสมาชิกเปนไปอยางเสรี 42

35และมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 43

36 ซ่ึงหลักความโปรงใส 

หมายถึงการกําหนด การดําเนินและการบังคับนโยบาย มาตรการทางการคา รวมท้ังกฎระเบียบตาง ๆ 

ของประเทศภาคีจะตองมีความโปรงใส ชัดเจน และเปนธรรม โดยประเทศสมาชิกตองพิมพเผยแพร

                                                           
34 เพ่ิงอาง, หนา 53-54. 
35 อัมพร ดานนภา, "แนวทางการพัฒนากฎหมายไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวาง

ประเทศในเรื่องฉลากผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม (อนุกรม ISO 14020)", (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), น.56. 
36 Article 10 of GATT 1994 
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ตัวบทกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับมาตรการทางการคาท่ีมีความเก่ียวของกับการจํากัดหรือการ

นําเขาหรือสงออกแกสาธารณชนและแจงหรือชี้แจงขอเท็จจริงใหประเทศสมาชิกอ่ืนทราบดวยภาษา

ใดภาษาหนึ่ง เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือมาตรการทางการคาเพ่ือใหประเทศผูนําเขา

สงออกไดทราบและเขาใจถึงขอมูลขาวสาร กฎระเบียบ มาตรการตาง ๆ และนโยบายของประเทศ

สมาชิกอ่ืนและมีสิทธิสอบถามไดหากมีขอของใจในปญหาตาง ๆ 44

37 รวมถึงความเขาใจเก่ียวกับการแจง 

การปรึกษาหารือ การระงับขอพิพาทและการสอดสองดูแลกฎระเบียบภายในเก่ียวกับมาตรฐานสินคา

ของประเทศสมาชิก หากไมมีการแจงกฎระเบียบใหมแลว กฎระเบียบดังกลาวอาจถือเปนการละเมิด

ตอสาระสําคัญของความตกลง TBT หากพบวามีความบกพรองในการพิจารณาไตรตรองการออก

กฎหมาย45

38 

 

1. สาระสําคัญของหลักการ 

หลักการความโปรงใส 46

39ทําใหการคาระหวางประเทศมีความชัดเจนข้ึน กลาวคือ 

ประเทศสมาชิกตางมีความม่ันใจในการคาขายมากข้ึนเนื่องจากสามารถทราบขอมูลเบื้องตนของแตละ

ประเทศสมาชิก โดย GATT กําหนดใหประเทศสมาชิกเผยแพรกฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีความ

เก่ียวของกับการจํากัดหรือการหามนําเขาและสงออก 

จุดมุงหมายของหลักความโปรงใสปรากฏในการเผยแพรเอกสารทางราชการท่ีมี

สาระสําคัญตอรัฐบาลและประเทศคูคาเพ่ือใหเกิดความเขาใจในเอกสารดังกลาวและมีโอกาสรับทราบ

ขอมูลขาวสาร โดยวิธีการในการเผยแพรนั้นรัฐบาลจะเปนผูเลือกวิธีในการดําเนินการเอง อาจทําได

โดยผานสื่อของรัฐบาลท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปหรือผานหนังสือพิมพ หรือสามารถแจงไปยังองคการการคา

โลกโดยตรงได 

 

2. หลักความโปรงใสภายใตความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 

ในเรื่องเก่ียวกับขอบังคับทางเทคนิค มาตรฐานและวิธีการประเมินความสอดคลองกับ

มาตรฐาน การเตรียมการ การกําหนดและการปฏิบัติตามขอบังคับทางเทคนิคและมาตรฐานตองมี

ความโปรงใส โดยเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกอ่ืนโตแยงได ความตกลง TBT กําหนดใหประเทศ

สมาชิกตองแจงขอมูลภายใตเง่ือนไข 2 ประการ ดังตอไปนี้47

40 

                                                           
37 อัมพร ดานนภา, อางแลว เชิงอรรถท่ี 35. 
38 เพ่ิงอาง, น. 54. 
39 Article 10 of GATT 1994 
40 ฤษราณ ไทยวัฒน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 17, น. 55. 
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1) เม่ือใดก็ตามท่ีเรื่องเก่ียวกับมาตรฐานระหวางประเทศ แนวทางหรือขอแนะนําท่ีเคย

มีอยูถูกยกเลิก หรือกฎเกณฑของขอบังคับทางเทคนิค หรือการรับเอาขอบังคับทางเทคนิค หรือวิธีการ

ประเมินความสอดคลองกับมาตรฐานเกิดความไมสอดคลองกับกฎเกณฑทางเทคนิคท่ีเก่ียวของกับ

มาตรฐานระหวางประเทศหรือแนวทางอ่ืน ๆ ประเทศสมาชิกจะตองแจงขอมูลไปยังเลขาธิการ

องคการการคาโลกโดยเร็วท่ีสุด48

41 

2) ถาขอบังคับทางเทคนิคหรือวิธีการประเมินความสอดคลองกับมาตรฐานอาจจะสงผล

กระทบท่ีสําคัญตอการคาของประเทศสมาชิกอ่ืน ความตกลง TBT กําหนดใหประเทศสมาชิกจะตอง

แจงรางกฎระเบียบของขอบังคับนั้นตอเลขาธิการองคการการคาโลกภายในระยะเวลา 60 วันหาก

สามารถกระทําไดกอนการรับเอามาตรฐานนั้นมาใชอยางเปนทางการ โดยถือเปนการใหระยะเวลาแก

ประเทศสมาชิกอ่ืนท่ีจะทําคําวิจารณคัดคานขอบังคับตาง ๆ หรือมาตรฐานท่ีกําหนด49

42 

ในบางกรณีหากมีความจําเปน ประเทศเจาของกฎระเบียบสามารถแจงกฎระเบียบและ

ขอบังคับตาง ๆ ไปยังเลขาธิการองคการการคาโลกในภายหลังได 50

43 กลาวคือ ในระยะเวลาใดก็ตามท่ี

เกิดปญหาเรงดวนทางดานความปลอดภัยเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของมนุษย สัตว พืช การปกปอง

สิ่งแวดลอม 51

44 และความม่ันคงของประเทศ รัฐบาลระดับทองถ่ิน ( Local Government) ซ่ึงอยู

ภายใตการบังคับบัญชาโดยตรงจากรัฐบาลกลางจะตองแจงขอบังคับทางเทคนิคและวิธีการประเมิน

ความสอดคลองกับมาตรฐาน 

ประเทศสมาชิกขององคการการคาโลกจะตองแจงมาตรการตาง ๆ ท่ีมีอยูแกประเทศ

สมาชิกอ่ืน เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาหากมีการนํามาตรการตาง ๆ นั้นไปปฏิบัติหรือมีการดําเนินการ

ตามความตกลงและการเปลี่ยนแปลงใดตอมาท่ีเกิดข้ึนในทันทีทันใดหลังจากท่ีความตกลงนี้มีผลบังคับ

ใช52

45จะเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

ภายใต Article 10.7 กําหนดใหประเทศสมาชิกใดก็ตามท่ีปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ

ขอบังคับทางเทคนิคมาตรฐานหรือการปฏิบัติตามวิธีการประเมินความสอดคลองกับมาตรฐานของ

ประเทศสมาชิกเจาของกฎระเบียบตองแจงประเทศสมาชิกอ่ืนเก่ียวกับสินคาผานทางสํานักเลขาธิการ

องคการการคาโลก 

                                                           
41 Article 2.9 of the TBT Agreement 
42 Article 5.6 of the TBT Agreement 
43 Article 3.2 and Article 7.2 of the TBT Agreement 
44 Article 2.10 and Article 5.7 of the TBT Agreement 
45 Article 15.2 of the TBT Agreement 
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ในเรื่องเก่ียวกับมาตรฐานสินคาท่ีความตกลง TBT ครอบคลุมถึงตองจัดใหมีการทํา

ขอกําหนดอยางยอๆของกฎระเบียบนั้นดวย โดยการปฏิบัติตามประมวลการประพฤติปฏิบัติท่ีดี 53

46 

(Code of Good Practice) เปนสิ่งท่ีความตกลง TBT กําหนดเพ่ิมมาเพ่ือวางแนวทางใหแกรัฐบาล

สวนกลาง (Central Government) องคกรรัฐบาลสวนทองถ่ิน ( Local Government) หรือองคกรท่ี

ไมใชของรัฐ ( Non Government Bodies) ท่ีกําลังดําเนินการดานมาตรฐาน ในการเรื่องการ

เตรียมการจัดทําขอบังคับทางเทคนิคหรือมาตรฐาน การรับเอาขอบังคับและการนํามาตรฐานมาใช

ดวยความสมัครใจ องคกรดานมาตรฐาน หนวยงานกลางของรัฐบาลดานมาตรฐานตองยอมรับและ

ปฏิบัติใหเปนไปตามบทบัญญัติในความตกลง TBT อยางเครงครัด รวมถึงการแจงใหประเทศสมาชิก

อ่ืนทราบหากตองการถอนตัวออกจากความตกลง TBT ดวย 

นอกจากนี้สาระสําคัญของความตกลง TBT ท่ีไดบัญญัติไวนั้น ประเทศสมาชิกของ

องคการการคาโลกแตละประเทศจะตองจัดใหมีศูนยตอบขอซักถาม ( Enquiry Point) ของแตละ

ประเทศข้ึนอยางนอยหนึ่งแหงเพ่ือตอบขอซักถามในเรื่องตางๆเก่ียวกับมาตรฐานท้ังในระดับระหวาง

ประเทศและระดับภายในประเทศ 

ศูนยตอบขอซักถามเปนองคกรของรัฐบาลโดยท่ัวไปสามารถมอบหมายใหองคกรเอกชน

ดําเนินการแทนได ขอกําหนดท่ีใหจัดตั้งศูนยตอบขอซักถามมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับประเทศ

กําลังพัฒนา เพราะถือเปนข้ันแรกของประเทศสมาชิกท่ีเปนประเทศกําลังพัฒนาสามารถสอบถาม

ขอมูลขาวสารจากศูนยตอบขอซักถามของประเทศสมาชิกอ่ืนท่ีเก่ียวกับขอบังคับทางเทคนิคหรือ

มาตรฐานระหวางประเทศซ่ึงมีผลกระทบตอผลิตภัณฑท่ีประเทศสมาชิกนั้นไดลงทุนทางการคาได 

ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในทางการคาระหวางประเทศ 

กลาวโดยสรุปหลักความโปรงใสเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดความม่ันใจแกประเทศสมาชิกของ

องคการการคาโลกในการดําเนินการดานการคาระหวางประเทศ โดยการแจงผานทางคณะกรรมการ

วาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา ซ่ึงเปนการสนับสนุนใหประเทศสมาชิกขององคการการคาโลก 

ไดมีการปรึกษาหารือรวมกันถึงสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามความตกลง TBT เพ่ือให

เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว โดยคณะกรรมการวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคาจะมีการ

ประชุมโดยเฉลี่ยปละสองถึงสามครั้งและหากมีความจําเปนสามารถท่ีจะจัดตั้งคณะทํางานปฏิบัติ

หนาท่ีโดยเฉพาะได54

47 

 

  

                                                           
46 Annex 3 of the TBT Agreement 
47 ฤษราณ ไทยวัฒน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 17, น. 58. 
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2.1.2.3 หลักการหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่ไมจําเปนตอการคา (The Principle ofthe 

Prevention of Unnecessary Obstacles to International Trade) 

 

1. สาระสําคัญของหลักการ 

ขอบังคับทางเทคนิค มาตรฐานและกระบวนการประเมินความสอดคลองจะตองไมมีการ

กําหนด การประกาศหรือบังคับใชเพ่ือจุดประสงคในการกีดกันทางการคาและระบุวาจะไมมีประเทศ

ใดถูกกีดกันการบังคับใชกฎระเบียบทางเทคนิค หากกฎระเบียบนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีชอบ

ธรรม (Legitimate Objectives) แตการกําหนดและบังคับใชกฎระเบียบตาง ๆ เหลานั้นจะตองไม

เปนไปในลักษณะท่ีกอใหเกิดอุปสรรคท่ีไมจําเปนตอการคาระหวางประเทศ55

48 

 

2. หลักการหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีไมจําเปนตอการคาภายใตความตกลงวาดวยอุปสรรค

ทางเทคนิคตอการคา 

หลักการหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีไมจําเปนตอการคาปรากฏในเรื่องการเตรียมการ การออก 

และการใชขอบังคับทางเทคนิค สมาชิกตองประกันวา จะไมมีการจัดเตรียม ออกหรือใชขอบังคับทาง

เทคนิคเพ่ือเปนผลกอใหเกิดอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศอยางไมจําเปน และขอบังคับทาง

เทคนิคนั้นจะตองไมเปนการจํากัดการคาเกินกวาท่ีจําเปนเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงคท่ีชอบธรรม 56

49

และสวนในเรื่องวิธีดําเนินการสําหรับการประเมินความสอดคลองจะตองไมมีการเตรียมการ การออก

หรือใชวิธีการประเมินความสอดคลองเพ่ือมีผลกอใหเกิดอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศอยางไม

จําเปน57

50  ซ่ึงรวมถึงตองไมเขมงวดมากข้ึน หรือเขมงวดเกินความจําเปนดวย 58

51 

 

2.1.2.4 หลักการความสอดคลอง ( The Principle of Harmonization) 

ในปจจุบันกฎระเบียบทางดานมาตรฐานมีจํานวนมากและมีความ

แตกตางกันจึงเกิดปญหาในการปรับปรุงมาตรฐานสินคากอนท่ีจะนําสินคาไปจําหนายในประเทศตาง 

ๆ อยูเสมอ แนวทางในการแกปญหา คือ การทําใหมาตรฐานท่ีแตกตางกันมีความสอดคลองกันโดยยึด

มาตรฐานสากลเปนหลักในการกําหนดมาตรฐานของแตละประเทศ 

 

                                                           
48 Article 2.2, 5.1.2 and Annex 3 of the TBT Agreement 
49 Article 2.2 of the TBT Agreement 
50 Article 5.1.2 of the TBT Agreement 
51 นฤมล พรหมณเรศ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น. 15-16. 
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1. สาระสําคัญของหลักการ 

หลักความสอดคลอง ( Harmonization) มีวัตถุประสงคใหมาตรฐานในแตละประเทศท่ี

มีความแตกตางกันเปนมาตรฐานท่ีมีความสอดคลองกัน โดยการมีการกําหนดมาตรฐานสินคาใหเปน

หนึ่งเดียว 

มาตรการทางดานการคามีหลายประเภท เชน การปดฉลากสินคา มาตรฐานสินคา 

วิธีการตรวจสอบมาตรฐานจึงมีความแตกตางกันตามท่ีแตละประเทศกําหนด ปญหาความแตกตาง

เชนนี้ทําใหเกิดอุปสรรคทางการคา แนวความคิดในการจัดทํามาตรฐานของแตละประเทศให

สอดคลองกับมาตรฐานสากลจึงเปนแนวทางหนึ่งในการแกปญหา 

 

2. หลักความสอดคลองภายใตความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 

การปรับใหสอดคลองเปนหลักการสําคัญของความตกลง TBT กระตุนใหประเทศ

สมาชิกไดมีความสอดคลองกันในเรื่องมาตรฐานระหวางประเทศความตกลง TBT สนับสนุนให

ประเทศสมาชิกใชมาตรฐานระหวางประเทศท่ีมีอยู ( Existing Standards) มาเปนพ้ืนฐานในการ

กําหนดหรือเปนเพียงสวนหนึ่งของขอบังคับและมาตรฐานภายในของสมาชิกแตละประเทศ 59

52 

ความไมเหมาะสมในการนํามาตรฐานสากลมาปฏิบัติตาม คือ หากปฏิบัติตามแลวไม

กอใหเกิดประสิทธิภาพตอมาตรฐานหรือไมบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว อาทิ ในกรณีอัน

เนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปหรือสภาพภูมิศาสตรอ่ืน ๆ หรือปญหาดานเทคโนโลยี 60

53อันเปน

ปญหาของประเทศกําลังพัฒนารวมถึงเหตุผลในเรื่องของความม่ันคงระหวางประเทศ การปองกันการ

หลอกลวง การคุมครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของมนุษย สัตว พืชหรือการปกปอง

สิ่งแวดลอม ปญหาพ้ืนฐานทางเทคนิคหรือปญหาโครงสรางพ้ืนฐานดวย61

54 

การเขาไปมีสวนรวมในองคการระหวางประเทศทางดานมาตรฐานทําใหเกิดความม่ันใจ

ไดวามาตรฐานระหวางประเทศจะแสดงใหเห็นถึงมาตรฐานการผลิตสินคาของแตละประเทศรวมท้ัง

การลงทุนทางการคาซ่ึง  Article 2.6 ของความตกลง TBT ไดบัญญัติไวมีสาระสําคัญคือตองการ

สนับสนุนใหประเทศสมาชิกเขาไปมีสวนรวมภายใตขอจํากัดในเรื่องของแหลงวัตถุดิบการดําเนินงาน

ขององคการระหวางประเทศในเรื่องการจัดทํามาตรฐานและแบบแผนหรือขอแนะนําสําหรับวิธีการ

ประเมินความสอดคลอง 

                                                           
52 ฤษราณ ไทยวัฒน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 17, น.59-61. 
53 Article 2.4 of the TBT Agreement 
54 Article 5.4 of the TBT Agreement 
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แมใน GATT จะไมมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับความสอดคลองบัญญัติไวโดยตรงก็ตาม แต

หลักความสอดคลองนี้ปรากฏอยูในความตกลง TBT โดยใน Article 2.4 สนับสนุนการรับเอา

ขอบังคับทางเทคนิคระหวางประเทศมาเปนพ้ืนฐานในการจัดทํามาตรฐานหรือใน Article 2.6 ท่ี

บัญญัติเก่ียวกับความสอดคลองของขอบังคับ และแมกระท่ังการยอมรับเอาขอบังคับทางเทคนิคของ

ตางประเทศ แมวาขอบังคับทางเทคนิคของตางประเทศจะแตกตางจากขอบังคับทางเทคนิคของตนก็

ตาม ดังท่ีบัญญัติไวใน Article 2.7 ท้ังนี้เพ่ือใหมีความสอดคลองของขอบังคับทางเทคนิคและปองกัน

มิใหมีการไหลเวียนของสินคาในตลาดอยางแอบแฝง 

 

2.1.2.5 หลักการยอมรับซึ่งกันและกัน ( The Principle of Mutual 

Recognition) 

การยอมรับซ่ึงกันและกันเปนหลักการท่ีประเทศสมาชิกตกลงรวมกันใน

การกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหมีการยอมรับซ่ึงกันและกัน เปนการชวยลดคาใชจายใน

การทดสอบ และข้ันตอนในการรับรองมาตรฐานสินคา62

55 

หลักการยอมรับซ่ึงกันและกัน ( Mutual Recognition) เปนหลักการท่ีสงเสริมใหมีการ

รับรองมาตรฐานภายในประเทศ ( National Standards) ของแตละประเทศ กลาวคือ ผลิตภัณฑท่ีได

ตามเกณฑมาตรฐานภายในของประเทศท่ีเปนแหลงผลิต ควรไดรับการยอมรับจากประเทศท่ีนําเขา 

โดยปลอยใหผลิตภัณฑนั้นสามารถไหลเวียนภายในประเทศท่ีนําเขาได หลักการนี้เปนการแสดงใหเห็น

ถึงความพยายามท่ีจะกําจัดมาตรการกีดกันทางการคา ปจจุบันมีการนําหลักการนี้มาใชอยาง

กวางขวาง โดยเฉพาะในประเทศสหภาพยุโรปเพ่ือใหเกิดการไหลเวียนของสินคาโดยอิสระ ประเทศท่ี

นําท่ีอนุญาตใหสินคาเขามาสูภายในประเทศเพียงแครับรองมาตรฐานของประเทศท่ีสงเขา เม่ือตนมี

ความเชื่อวามาตรฐานพอท่ีจะไดเปนท่ียอมรับไดในระดับของมาตรฐานภายในประเทศของตน 

หลักการยอมรับซ่ึงกันและกันเปนหลักการหนึ่งท่ีจะนําไปสูการกลมกลืนมาตรฐานซ่ึงจะเปนการ

หลีกเลี่ยงการกีดกันทางการคาในท่ีสุด แตท้ังนี้ภายใตหลักการดังกลาวจะใชไดเฉพาะประเทศท่ีมี

ความสัมพันธหรือตกลงกันท่ีจะยอมรับมาตรฐานระหวางประเทศของอีกฝายหนึ่ง และเหมาะสําหรับ

ประเทศท่ีมีการตกลงกันและมีมาตรฐานใกลเคียงกัน การพิสูจนเพ่ือท่ีจะยอมรับผลิตภัณฑ ประเทศ

นําเขานั้น ๆ เพียงแคพิสูจนวาผลิตภัณฑนั้น ๆ ไดมาตรฐานประเทศสงออกท่ีมีการตกลงยอมรับซ่ึงกัน

และกันเทานั้นก็พอ63

56 

 

                                                           
55 ฤษราณ ไทยวัฒน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 17, น. 61-62. 
56 อัมพร ดานนภา, อางแลว เชิงอรรถท่ี 35, น. 59-60. 
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1. สาระสําคัญของหลักการ 

หลักการยอมรับซ่ึงกันและกันเปนหลักการท่ีสงเสริมใหมีการยอมรับมาตรฐาน

ภายในประเทศของแตละประเทศเนื่องจากขอบังคับทางเทคนิคอาจจะเปนอุปสรรคตอการคาระหวาง

ประเทศ โดยเฉพาะถาผลิตภัณฑนั้นถูกสงออกไปจําหนายในตลาดท่ีมีการทดสอบหลายข้ันตอน 

นอกจากนี้หลักการยอมรับซ่ึงกันและกันในเรื่องของวิธีการประเมินความสอดคลองสิ่ง

สําคัญท่ีผูสงออกตองเผชิญ คือ เรื่องของคาใชจายในการทดสอบหรือคาใชจายในการรับรองผลิตภัณฑ 

คาใชจายเหลานี้จะลดลงหากสินคาถูกทดสอบมาตรฐานเพียงครั้งเดียวและผลของการทดสอบเปนท่ี

ยอมรับของตลาด ในปจจุบันนี้ในทางปฏิบัติประเทศตาง ๆ ไดตกลงท่ีจะยอมรับผลของวิธีการประเมิน

ความสอดคลองกับมาตรฐานของประเทศอ่ืน แมวาวิธีการเหลานั้นอาจจะแตกตางไปจากวิธีการของ

ประเทศตนก็ตาม 

หลักการยอมรับซ่ึงกันและกันจะมีผลเฉพาะกับประเทศท่ีมีความสัมพันธหรือมีความตก

ลงท่ีจะยอมรับมาตรฐานระหวางประเทศของอีกฝายหนึ่งเทานั้น  

ในระยะหลังนี้กลุมประเทศสหภาพยุโรปมีแนวโนมท่ีจะใชวิธีใหผูผลิตรับรองผลิตภัณฑ

ของตนเอง (Manufacturer's Declaration) แทนท่ีจะใหหนวยงานของรัฐเปนผูรับรอง จึงทําใหการ

ทําความตกลงการยอมรับซ่ึงกันและกันลดความสําคัญลงไป 

 

2. หลักการยอมรับซ่ึงกันและกันภายใตความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 

Article 6.3 ของความตกลง TBT มีสาระสําคัญวาความตกลงนี้ไดใหการสนับสนุน

ประเทศสมาชิกในการท่ีจะเจรจากับประเทศสมาชิกอ่ืนถึงการยอมรับซ่ึงกันและกันโดยผลสรุปของ

วิธีการประเมินความสอดคลองกับมาตรฐานของประเทศสมาชิกแตละประเทศ มีสาระสําคัญ คือ ใหมี

การปรึกษาหารือกันกอน ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุตามความตกลงซ่ึงเปนท่ีพอใจรวมกันโดยเฉพาะในสวนท่ี

เก่ียวกับความยั่งยืนขององคกรประเมินความสอดคลองเพ่ือใหเกิดความม่ันใจไดวาผลของการประเมิน

ความสอดคลองของตนยังคงนาเชื่อถืออยูซ่ึงเปนสิ่งท่ีชี้ใหเห็นวาความสอดคลองขององคกรประเมิน

ความสอดคลองกับแนวทางหรือขอแนะนําท่ีเก่ียวของ ซ่ึงออกโดยองคกรมาตรฐานระหวางประเทศ

นั้นจะสามารถใชเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงสามารถทางเทคนิคท่ีเพียงพอได64

57 

การสนับสนุนใหมีการจัดทําความตกลงการยอมรับซ่ึงกันและกัน เนื่องจากการมี

ขอบังคับทางเทคนิคและกฎระเบียบท่ีมีความหลากหลายทําใหผูผลิตสินคาจะตองมีตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึน

อยางหลีกเลี่ยงไมได ไมวาจะเปนในเรื่องของตนทุนในการประเมินความสอดคลองกับมาตรฐานซ่ึงถือ

เปนเรื่องปกติท่ีทุกประเทศตองการไดรับการยืนยันไดวามาตรฐานของสินคานั้นสอดคลองกับขอบังคับ

                                                           
57 Article 6.1 of the TBT Agreement 
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ทางเทคนิคของตน โดยจะตองทําการทดสอบการรับรองมาตรฐานหรือการตรวจสอบโดยหองทดลอง

หรือองคกรท่ีใหการรับรองซ่ึงคาใชจายในการดําเนินการดังกลาวผูผลิตสินคาจะเปนผูรับผิดชอบ 

นอกจากนี้ยังมีคาใชจายในเรื่องของขอมูลขาวสารซ่ึงหมายถึงการประเมินเก่ียวกับ

ผลกระทบทางเทคนิคของขอบังคับตางประเทศ ขอมูลเก่ียวกับการสงสินคารวมถึงเรื่องคาใชจายใน

การฝกอบรมผูเชี่ยวชาญดวย นอกจากนี้ยังรวมถึงคาใชจายท่ีไมไดมีการคาดหมายไวลวงหนาซ่ึงผู

สงออกจะเสียเปรียบในการท่ีจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของผูผลิตสินคาภายในประเทศของตนอยู

แลวในเรื่องคาใชจาย หรือในการปรับปรุงมาตรฐานของสินคาใหเปนไปตามเง่ือนไขใหมๆ และหาก

ตองเผชิญกับขอบังคับใหม ๆ ของตางประเทศท่ีออกมาในขณะนั้นจะตองเสียคาใชจายในการปรับปรุง

สินคาอีกครั้งหนึ่ง 

การทําความตกลงการยอมรับซ่ึงกันและกันจะทําใหประเทศสมาชิกท่ีเปนคูสัญญา

สามารถทําการคาขายไดอยางสะดวก โดยชวยลดตนทุนในการผลิตสินคาและคาใชจายในการ

ดําเนินการตาง ๆ ซ่ึงถือเปนการเพ่ิมขีดความสามารถใหแกผูผลิตสินคาและยังชวยสงเสริมการคา

ระหวางประเทศใหมีความเจริญกาวหนายิ่งข้ึนดวย65

58 

 

2.2 กระบวนการประเมินความสอดคลองกับขอบังคับทางเทคนิคและมาตรฐา น 

(Conformity with Technical Regulations and Standards) 

กระบวนการประเมินความสอดคลอง ( Conformity Assessment Procedures) 

หมายถึงการใชวิธีการใด ๆ ท้ังทางตรงหรือทางออม เพ่ือตรวจสอบหรือพิสูจนวาไดมีการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับขอบังคับทางเทคนิคหรือมาตรฐาน 

กระบวนการประเมินความสอดคลองไมจํากัดเฉพาะวิธีการสําหรับการสุมตัวอยาง การ

ทดสอบ การประเมิน การพิสูจนความถูกตองและการรับประกันความสอดคลอง การจดทะเบียน การ

รับรองเปนทางการและการใหความเห็นชอบ รวมถึงการใชวิธีตางๆรวมกัน 66

59 

 

2.2.1 กระบวนการประเมินความสอดคลองของขอบังคับทางเทคนิคและมาตรฐานของ

ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 

การประเมินความสอดคลองและการยอมรับมาตรฐานระหวางประเทศเปนกลไก

ท่ีสําคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตความตกลง TBT โดยจะทําใหมาตรฐาน

                                                           
58 ฤษราณ ไทยวัฒน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 17, น.63-66. 
59 Annex 1.3 of the TBT Agreement 
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ภายในประเทศเปนไปตามมาตรฐานสากลและเปนการยอมรับมาตรฐานของประเทศสมาชิกอ่ืนแม

มาตรฐานจะมีความแตกตางกับภายในประเทศของตนก็ตาม67

60 

การประเมินความสอดคลองจะยึดหลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ หลักความสอดคลอง

ของกระบวนการประเมินและหลักความโปรงใส ตลอดจนเปดโอกาสใหมีประเทศอ่ืนเขามารวมแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการประเมินความสอดคลองของตน 

กระบวนการประเมินความสอดคลองเปนกระบวนการพิจารณาทางดานเทคนิคเพ่ือ

ยืนยันวาผลิตภัณฑไดมีการผานขอบังคับหรือขอกําหนดท่ีไดวางไวในกฎระเบียบและมาตรฐาน 

กระบวนวิธีการประเมินความสอดคลองไดแก กระบวนการสุมตัวอยาง การทดสอบ การตรวจสอบ

ความถูกตอง การตรวจตราหลังการผลิต การรับรองระบบงานและการรับรองผลิตภัณฑ เปนตน 68

61

นอกจากนี้ยังคํานึงถึงกระบวนการตรวจสอบและสถานท่ีทําการตรวจสอบจะตองไมกอใหเกิดอุปสรรค

ทางเทคนิคตอการคา69

62 

การกําหนดใหใชกฎระเบียบท่ีมีอยูในการประเมินความสอดคลองกับขอบังคับทาง

เทคนิคหรือมาตรฐาน แนวทางหรือขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของซ่ึงออกโดยองคกรมาตรฐานระหวาง

ประเทศ องคกรรัฐบาลสวนกลางไดใชกฎขอบังคับเหลานี้เปนพ้ืนฐานในการกําหนดวิธีการประเมิน

ความสอดคลองของประเทศสมาชิก ยกเวนแนวทางดังกลาวไมเหมาะสมกับการดําเนินการ

ภายในประเทศสมาชิก 

ในการยอมรับผลของวิธีการประเมินความสอดคลอง ความตกลง TBT บัญญัติวา ผล

ของวิธีการประเมินความสอดคลองของประเทศสมาชิกจะไดรับการยอมรับ แมวากฎระเบียบนั้นจะ

แตกตางไปจากกฎระเบียบของประเทศอ่ืน ๆ ก็ตาม หากวาประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ มีความพอใจใน

วิธีการประเมินความสอดคลอง ท้ังนี้อาจมีการปรึกษาหารือระหวางประเทศสมาชิกกอนเพ่ือใหบรรลุ 

ความเขาใจรวมกันในเรื่องเก่ียวกับความสามารถทางเทคนิคขององคกรท่ีเปนผูประเมินความ

สอดคลองของประเทศสมาชิกท่ีเปนผูสงออกซ่ึงสามารถตรวจสอบไดโดยองคการมาตรฐานระหวาง

ประเทศ70

63 

  

                                                           
60 ฤษราณ ไทยวัฒน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 17, น.104. 
61อางแลว เชิงอรรถท่ี 8. 
62 รังสรรค ธนะพรพันธและสมบูรณ ศิริประชัย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 4, น.217. 
63 ฤษราณ ไทยวัฒน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 17, น.106-107. 
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2.2.2 วิธีการประเมินความเสี่ยงของขอบังคับทางเทคนิคและมาตรฐานของความตกลง

วาดวยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

การประเมินความเสี่ยงถือเปนข้ันตอนหนึ่งของการวิเคราะหความเสี่ยง ( Risk 

Analysis) ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการคือ การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment) 

การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และการเผยแพรความเสี่ยง (Risk Communication) 

ความตกลง SPS ไดบัญญัติเก่ียวกับเรื่องการประเมินความเสี่ยงเอาไวใน  Article 5 โดย

ใน Article 5.1 บัญญัติใหรัฐสมาชิกจะตองประกันวามาตรการ SPS ของตนตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการ

ประเมินคาความเสี่ยงตอชีวิตหรือสุขภาพของคน สัตวหรือพืชตามท่ีเหมาะสมแกพฤติการณโดย

คํานึงถึงเทคนิคการประเมินความเสี่ยงท่ีพัฒนาโดยองคกรระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ 

ความตกลง SPS ไดใหความหมายของคําวา “การประเมินความเสี่ยง” เอาไวใน

ภาคผนวกเอ (Annex A) วาหมายถึง การประเมินความเปนไปไดของการเขามา การเกิดข้ึนหรือการ

แพรขยายของแมลงศัตรูพืชหรือโรคภายในอาณาเขตของสมาชิกผูนําเขาเปนไปตามมาตรการ

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชซ่ึงอาจใชอยูและการประเมินผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนและตามมาทางดาน

เศรษฐกิจและชีววิทยาซ่ึงเก่ียวเนื่องกับการเขามา การเกิดข้ึนหรือการแพรขยายดังกลาวหรือการ

ประเมินแนวโนมซ่ึงจะมีผลเสียหายตอสุขภาพของมนุษยหรือสัตวซ่ึงเกิดจากการมีสารปรุงแตง 

สิ่งเจือปน สารพิษหรือสิ่งมีชีวิตท่ีทําใหเกิดโรคในอาหาร เครื่องดื่มหรืออาหารสัตว 

เนื่องจากความตกลง SPS อนุญาตใหรัฐสมาชิกสามารถกําหนดมาตรการ SPS ท่ีสูงกวา

มาตรฐานระหวางประเทศได (Article 3.3) ในกรณีท่ีมาตรฐานระหวางประเทศท่ีมีอยูนั้นไมสามารถท่ี

จะบรรลุถึงระดับความคุมครองดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชท่ีเหมาะสมของประเทศตนได แต

ท้ังนี้จะตองมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร ( Scientific Justification) ในการกําหนดมาตรการข้ึนมา 

กลาวคือ ในการกําหนดมาตรการดังกลาวนั้นไดมีการพิจารณาและตัดสินบนพ้ืนฐานของการ

ตรวจสอบและการประเมินขอมูลทางวิทยาศาสตรท่ีมีอยูแลว เห็นวามาตรฐานระหวางประเทศท่ี

เก่ียวของนั้นไมเพียงพอท่ีจะคุมครองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชได กลาวโดยสรุปคือจะตองมีการ

ประเมินความเสี่ยง 

โดยในการประเมินความเสี่ยงนั้น Article 5.2 ของความตกลง SPS บัญญัติใหรัฐสมาชิก

จะตองคํานึงถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีมีอยู กระบวนการและวิธีการผลิตท่ีเก่ียวของ วิธีการ

ตรวจสอบ การสุมตัวอยางและการทดสอบท่ีเก่ียวของ การระบาดของโรคหรือแมลงศัตรูพืช การมีอยู

ของเขตท่ีปลอดแมลงศัตรูพืชหรือโรค เง่ือนไขดานนิเวศวิทยาหรือสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของและการกัก

โรคหรือการบําบัดอ่ืน 
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ตามความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทในคดี EC-Hormones การประเมิน

ความเสี่ยง คือการพิจารณาตรวจสอบขอมูลและรายงานทางวิทยาศาสตร และในการประเมินความ

เสี่ยงตามความตกลง SPS นั้น คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทในคดีดังกลาวเห็นวาควรท่ีจะระบุ

ผลเสีย ( Adverse Effects) ท่ีมีตอชีวิตและสุขภาพของมนุษย และประเมินความเปนไปได 

(Potential) หรือความนาจะเปน (Probability) ของผลเสียนั้นดวย 

สําหรับปจจัยท่ีรัฐสมาชิกจะตองคํานึงถึงในการประเมินความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการ

วินิจฉัยขอพิพาทในคดีเดียวกันเห็นวาจะตองเปนหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีมีอยู วิธีการผลิตและ

กระบวนการผลิตท่ีเก่ียวของ การตรวจสอบ การทดสอบและการสุมตัวอยางท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนการ

วิเคราะห สังเกตและทดลองในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรหรือหองแล็ปเทานั้น แตองคกร

อุทธรณในคดีเดียวกันเห็นวาปจจัยบางปจจัยไมจําเปนจะตองเปนการทดลองในหองแล็ปท้ังหมด หาก

พิจารณาบทบัญญัติในความตกลง SPS แลว ไมมีบทบัญญัติใดชี้วาปจจัยท่ีจะตองคํานึงถึงในการ

ประเมินความเสี่ยงจํากัดอยูเฉพาะเทาท่ีระบุใน Article 5.2 ความเสี่ยงท่ีจะตองทําการประเมินความ

เสี่ยงนั้นยังหมายรวมถึงความเสี่ยงท่ีมีอยูในสังคมมนุษยหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับสุขภาพของ

มนุษยท่ีอยูในโลกซ่ึงเปนท่ีท่ีมนุษยอาศัยอยู71

64 

โดยปกติแลวมาตรฐานสากลมักจะสูงกวามาตรฐานในประเทศของหลายประเทศ ใน

กรณีท่ีมาตรฐานในประเทศสูงกวามาตรฐานสากลอันจะมีผลทําใหเปนขอจํากัดทางการคา ความตกลง

ท่ีกําหนดไวใหประเทศผูออกมาตรฐานดังกลาวตองแสดงขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรเพ่ือพิสูจนวา

มาตรฐานสากลไมเพียงพอท่ีจะปกปองสุขอนามัยในระดับท่ีประเทศนั้นตองการอยางไรและตอง

ดําเนินการประเมินความเสี่ยง ( Assessment to Risks) และระดับการปองกันท่ีเหมาะสม ( The 

Appropriate Level of Sanitary or Phytosanitary Protection) ของมาตรการ 72

65ดานสุขอนามัย

และสุขอนามัยพืชดวย73

66 

ระดับการปองกันท่ีเหมาะสมของแตละประเทศอาจแตกตางกันไป เนื่องจากอุณหภูมิ

หรือภูมิอากาศท่ีตางกัน การมีอยูของแมลงหรือเชื้อโรคและสภาพการรักษาความปลอดภัยของอาหาร 

เม่ือยอมรับความแตกตางเหลานี้ การกําหนดแนวทางใหมีการปฏิบัติตามขอตกลงสําหรับมาตรการทุก

                                                           
64 เบญจรัตน กนกวัฒนเลิศ , “มาตรการความปลอดภัยดานอาหารของสหภาพยุโรป

และการดําเนินภายใตกรอบกฎหมายของขอตกลงวาดวยการใชบังคับมาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2548), น. 27-

29. 
65 โกศล ฉันธิกุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 8,หนา 179. 
66 Article 3 and 5 of the SPS Agreement 
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มาตรการท่ีออกมาเพ่ือปกปองความปลอดภัยและสุขอนามัยของสัตวและพืชจะตองอยูบนพ้ืนฐานของ

การวิเคราะหและการประกันจากการชี้วัดท่ีมีเปาหมายและเท่ียงตรงจากขอมูลทางวิทยาศาสตรให

มากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได74

67 

  

2.3 กลไกในการระงับขอพิพาท 

2.3.1 กลไกการระงับขอพิพาทภายใตบันทึกความเขาใจวาดวยกฎเกณฑและวิธี

พิจารณาเกี่ยวกับการระงับขอพิพาท (DSU) 

เม่ือมีการปฏิรูปปรับเปลี่ยนขอตกลงวาดวยภาษีศุลกากรและการคา ( GATT) 

เปนความตกลง WTO นอกจากจะมีบทบัญญัติกํากับดูแลการคาสินคาดังเชนท่ีเคยปฏิบัติในแกตตแลว 

ยังเพ่ิมความตกลงและความเขาใจเรื่องตางๆ รวมถึงความเขาใจวาดวยกฎเกณฑและกระบวนการท่ีใช

กับการระงับขอพิพาท ( Understanding on Rules and Procedures governing the 

Settlement of Disputes – DSU) รวมอยูดวย เพ่ือเปนแนวทางการระงับขอพิพาททางการคาท่ี

เกิดข้ึนระหวางประเทศสมาชิก 75

68 ซ่ึงมีคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท (Panel) เปนเครื่องมือหลักใน

การระงับขอพิพาทโดยไดปรับปรุงกระบวนการระงับขอพิพาทท่ีมีอยูเดิมใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน และ

เพ่ิมการตั้งอนุญาโตตุลาการและองคกรอุทธรณ ( Appellate Body) ทําใหการระงับขอพิพาทของ

องคการการคาโลกมีความสมบูรณและมีสภาพบังคับมากกวาระบบของแกตต 76

69 

ในสวนขอพิพาทระหวางสมาชิก WTO สวนมากนั้นจะพิพาทในเรื่องท่ีมีการละเมิด ซ่ึง

ขอพิพาทท่ีเกิดจากการละเมิดความตกลงคือ ขอพิพาทระหวางภาคีแกตตหรือสมาชิก WTO ท่ีเกิด

จากการกระทําแลวขัดกับความตกลงแกตตหรือ WTO หรือละเวนการกระทําตามขอผูกพันของความ

ตกลงแกตตหรือ WTO ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายตออีกประเทศสมาชิกหนึ่ง ประเทศ

นั้นสามารถรองเรียนประเทศท่ีทําการละเมิดหรือละเวนแลวกอใหเกิดละเมิดยุติการละเมิดดังกลาว

เสียได77

70 

                                                           
67 โกศล ฉันธิกุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 8,น.180. 

 68เจนจิรา ศรัทธาประยูร , “ประสบการณของไทยเก่ียวกับการระงับขอพิพาทภายใต

กฎเกณฑ WTO,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2550), น.10. 
69 เจนจิรา ศรัทธาประยูร, เพ่ิงอาง, น.18-19. 
70 เพ่ิงอาง, น.11. 
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ข้ันตอนการระงับขอพิพาทภายใตองคการการคาโลก ประกอบดวย การปรึกษาหารือ 

การตั้งคณะพิจารณา วิธีพิจารณา การอุทธรณ และการดําเนินการตามคําเสนอแนะและการสอดสอง

ดูแล78

71 

เม่ือประเทศสมาชิกประเทศใดไดรับความเสียหายจากการกระทําหรือไมกระทําการของ

ประเทศสมาชิกอ่ืน ประเทศผูเสียหายจะตองรองขอใหมีการเจรจาปรึกษาหารือ ( Consultation) กับ

ประเทศผูท่ีตนเชื่อวากอใหเกิดความเสียหายแกตนกอน หากการเจรจาปรึกษาหารือไมอาจหาขอสรุป

ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันได จึงมีสิทธินําเรื่องดังกลาวเสนอตอองคกรระงับขอพิพาท  (Dispute 

Settlement Body – DSB) ซ่ึงประกอบดวยประเทศสมาชิกทุกประเทศ (คือคณะมนตรีท่ัวไปเม่ือทํา

หนาท่ี DSB) และ DSB จะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท (Panel) ซ่ึงมาจากผูเชี่ยวชาญ 

(Experts) ท่ีเก่ียวของในเรื่องนั้น ตอมาหากประเทศคูพิพาทไมพอใจกับผลคําตัดสิน ( Findings and 

Recommendations) ของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทสามารถนําเรื่องดังกลาวอุทธรณตอองคกร

อุทธรณได โดยมีสมาชิกองคกรอุทธรณ 7 คนซ่ึงทําหนาท่ีแบบประจํา ( Standing Basis) และเม่ือมีขอ

พิพาทข้ึนมาสูองคกรอุทธรณ ผูพิจารณาแตละขอพิพาทจะมี 3 คนซ่ึงเลือกมาจากสมาชิก 7 คนนี้ 

DSB จะเปนผูพิจารณารับรองรายงาน (Report) ท้ังของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท

และองคกรอุทธรณ รวมท้ังเปนผูพิจารณาอนุญาตการใชมาตรการตอบโตตอประเทศท่ีไมยอมปฏิบัติ

ตามคําตัดสินของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทหรือองคกรอุทธรณ หรือปฏิบัติตามแตไมเพียงพอ 

(Inadequate) โดยวิธีการลงมติของ DSU ในเรื่องขางตนนี้จะใชระบบอัตโนมัติ ( Automatic) ซ่ึงจะ

ถือวา การรับรองและการอนุญาตดังกลาวมีผลใชบังคับเวนแตมีการคัดคานจากประเทศสมาชิกดวยวิธี

ฉันทามติ (Consensus) ท่ีจะไมรับรองรายงานหรือไมอนุญาตการใชมาตรการตอบโต ซ่ึงการคัดคาน

จะกระทําไดยากมาก เพราะประเทศท่ีไดรับผลประโยชนจากรายงานหรือการใชมาตรการตอบโต

ยอมจะใชสิทธิ Veto ซ่ึงจะทําใหการคัดคานดวยวิธีฉันทามติไมสามารถเกิดข้ึนได กรณีนี้ถือวาเปนการ

แกปญหาความมีผลบังคับของรายงานและการใชมาตรการตอบโตท่ีเปนปญหาอยางมากใน

กระบวนการระงับขอพิพาทของ GATT 194772

กระบวนการระงับขอพิพาทขององคการการคาโลกนั้น แมจะยึดถือหลักการและปฏิบัติ

ตามแนวทางคําตัดสินของกระบวนการและหลักการของท่ีประชุมใหญของแกตตเดิม แตสมาชิกของ

 

                                                           
71 ประสิทธิ์ เอกบุตร , รายงานวิจัย เรื่อง การเจรจาการคาหลายฝายรอบอุรุกวัยกับ

ผลประโยชนของไทย : วิเคราะหในเชิงกฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ , (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), น.13. 
72 ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร, กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ องคการการคาโลก 

(WTO): บทท่ัวไป, พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2554), น.178-180. 
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องคการการคาโลกจะตองปฏิบัติตามท้ังหมดของขอตกลงระดับพหุภาคีดวย โดยไมสามารถปฏิเสธ

หรือตั้งขอสงวนใด ๆ ไดอันกอใหเกิดความยุติธรรมสําหรับทุกประเทศเนื่องจากตองตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

เดียวกัน โดยความตกลงองคการการคาโลกไดมีการบัญญัติไวในภาคผนวก 1 ของวาดวยกฎเกณฑ

และกระบวนการท่ีใชกับการระงับขอพิพาทโดยไดกําหนดกฎเกณฑและกระบวนการระงับขอพิพาท

ระหวางประเทศสมาชิกขององคการการคาโลก รวมท้ังความตกลงตางๆท่ีเปนภาคผนวกแนบทาย

ความตกลงจัดตั้งองคการการคาโลก โดยความตกลงดังกลาวแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ ความตกลง

ระดับพหุภาคี ( Multilateral Trade Agreements) ซ่ึงประเทศสมาชิกขององคการการคาโลกมี

พันธกรณีจะตองปฏิบัติตามโดยไมสามารถยกเวนได แตกตางจาก  GATT1947 ซ่ึงประเทศภาคี

สามารถเลือกท่ีจะไมลงนามในความตกลงยอยอ่ืน ๆ ท่ีมีการเจรจากันในรอบตาง ๆ ไดความตกลงพหุ

ภาคีดังกลาว มีดังตอไปนี้ 

1) ความตกลงเก่ียวกับการคาสินคา เชน 

- ความตกลงสินคาเกษตร 

- ความตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

- ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 

2) ความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ 

3) ความตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวกับการคา 

4) ความเขาใจวาดวยกฎเกณฑและกระบวนการระงับขอพิพาท 

ซ่ึงความเขาใจฯนี้ จะใชบังคับกับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนภายใตความตกลงขางตนโดยเรียก

ความตกลงขางตนวา Covered Agreements อยางไรก็ดี ในภาคผนวก 2 ของวาดวยกฎเกณฑและ

กระบวนการท่ีใชกับการระงับขอพิพาทไดกําหนดใหความตกลงดังตอไปนี้ใชกฎเกณฑหรือ

กระบวนการระงับขอพิพาทท่ีระบุเพ่ิมเติมเปนพิเศษภายในความตกลงนั้น เชน 

- ความตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและ 

- ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 80

73 

 

2.3.2 การระงับขอพิพาทภายใตความตกลงวาดวยอุปสรรคเทคนิคตอการคา (TBT) 

ในการดําเนินการระงับขอพิพาทของความตกลงตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับอุปสรรค

ทางการคาท่ีมิใชภาษีซ่ึงจัดทําข้ึนในการเจรจารอบโตเกียวนั้น มีการใหใชหลักเกณฑในการระงับขอ

พิพาทท่ีแตกตางกัน ดวยเหตุท่ีแตละความตกลงมีสาระสําคัญท่ีเปนการเฉพาะเรื่องเหตุผล อีกประการ

                                                           
73 เจนจิรา ศรัทธาประยูร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 67, น.14-16. 
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หนึ่งคือระยะเวลาท่ีมีจํากัดในการท่ีผูเจรจาจะจัดทําบทบัญญัติตางๆใหมีความสอดคลองกับเรื่องการ

ระงับขอพิพาท ในความตกลงตางๆท่ีเก่ียวกับอุปสรรคทางการคาท่ีมิใชภาษาความตกลง 4 เรื่อง ใช

หลักเกณฑกระบวนการระงับขอพิพาทของ GATT 1947 ไดแก 

1) ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Standards Code) 

2) ความตกลงวาดวยมาตรการอุดหนุน ( Code on Subsides and Countervailing 

Duties) 

3) ความตกลงวาดวยการจัดซ้ือจัดจางของรัฐ ( Agreement on Government 

Procurement) 

4) ความตกลงวาดวยการประเมินราคาศุลกากร (Code on Custom Valuation) 

นอกจากนี้ยังมีความตกลงอ่ืน ๆ อีก โดยสนับสนุนใหมีการปรึกษาหารือ 

(Consultation) กันกอน ในเกือบทุกความตกลงพหุภาคีขององคการการคาโลกจะมีบัญญัติในเรื่อง

การหารือและการระงับขอพิพาท ( Consultation and Dispute Settlement) เม่ือมีกรณีพิพาท

เกิดข้ึนดังท่ีบัญญัติไวในภาคผนวก 2 ของ DSU โดยการใชคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทเปนหลัก

ท่ัวไปท่ีตามความตกลงตางๆ ท่ีปรากฏในภาคผนวกของความตกลงจัดตั้งองคการการคาโลกอางถึง

หรือระบุใหใชอยูเสมอ 

หลักสําคัญของความตกลง TBT คือ ขอบังคับทางเทคนิคและมาตรฐานวางอยูบนการ

พิจารณาทางวิทยาศาสตร 

เม่ือมีปญหาทางเทคนิคเกิดข้ึนหากไดรับการรองขอจากคูกรณีฝายหนึ่งในขอพิพาทหรือ

จากผูฟองขอพิพาท คณะกรรมการวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคาจะตั้งกลุมผูเชี่ยวชาญทาง

เทคนิคท่ีมีความรูเฉพาะเพ่ือตอบขอซักถามของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท ใหคําปรึกษาหารือ

เก่ียวกับมาตรการท่ีมีความจําเปนสําหรับการปกปองสุขภาพของมนุษย สัตว พืชและสิ่งแวดลอม ไม

วาสิ่งนั้นจะวางอยูบนพ้ืนฐานของวัตถุประสงคในการพิจารณาทางวิทยาศาสตรหรือไมก็ตาม โดยกลุม

ผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคจะอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท โดย

คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาททําหนาท่ีในการกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของผูเชี่ยวชาญ

และกลุมผูเชี่ยวชาญจะตองรายงานตอคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท โดยในกลุมผูเชี่ยวชาญจะจํากัด

เฉพาะบุคคลท่ีมีอาชีพและประสบการณท่ีเก่ียวของในปญหาท่ีเกิดข้ึนเทานั้น กลุมผูเชี่ยวชาญทาง

เทคนิคอาจจะหารือและสอบถามขอมูลและคําแนะนําจากแหลงใด ๆ ท่ีพิจารณาแลวเห็นวามีความ

เหมาะสมก็ได และหากตองการขอมูลภายในเขตอํานาจของประเทศสมาชิกจะตองแจงตอรัฐบาลของ

ประเทศสมาชิกนั้น ๆ และประเทศสมาชิกจะตองตอบขอซักถามโดยละเอียดหากไดรับการขอรองจาก

กลุมผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคซ่ึงการพิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปนและเหมาะสม 
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หากเปนขอมูลท่ีเปนความลับจะตองไมมีการเปดเผยเวนแตไดรับมอบอํานาจอยางเปน

ทางการกอนจากรัฐบาลหรือจากองคการหรือบุคคลท่ีใหขอมูล แตหากกลุมผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคยัง

ไมไดรับมอบอํานาจอยางเปนทางการจากรัฐบาลหรือจากองคการหรือบุคคลท่ีใหขอมูลแลว ขอมูลท่ี

ไดรับจะตองเปนเพียงขอสรุปของขอมูลทีไมเปนความลับ 

เม่ือมีการพิจารณาในเบื้องตนกลุมผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคจะตองยื่นรางรายงานตอ

สมาชิกท่ีเก่ียวของเพ่ือใหทราบถึงขอคิดเห็นและนําไปพิจารณาตามความเหมาะสม ในรายงานสุดทาย

ซ่ึงตองเวียนใหประเทศสมาชิกท่ีเก่ียวของเม่ือมีการยื่นตอคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทในเรื่อง

เก่ียวกับสถาบัน การปรึกษาหารือและการระงับขอพิพาท โดยมีหลักสําคัญเก่ียวกับกระบวนการระงับ

ขอพิพาทโดยปฏิบัติตาม Article 22 และ 23 ของ GATT 1994 ตามท่ีบัญญัติไวใน Article 14 วรรค 

1 ของความตกลง TBT 

กระบวนการระงับขอพิพาทภายใตความตกลง TBT ท่ีใชกระบวนการระงับขอพิพาท

ท่ัวไปตาม Article 22 และ 23 ของ GATT 1994 นั้น จะนํามาใชในกรณีท่ีประเทศสมาชิกของความ

ตกลง TBT พิจารณาแลวมีความเห็นวาการดําเนินการของประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ไมเปนไปตาม

บทบัญญัติของความตกลง TBT ในเรื่องดังตอไปนี้ 

1) การเตรียมการออกและการใชขอบังคับทางเทคนิค โดยองคกรรัฐบาลสวนทองถ่ิน

และองคกรท่ีไมใชของรัฐ 

2) การเตรียมการออก และการบังคับใชมาตรฐาน 

3) วิธีการประเมินความสอดคลองโดยองคการรัฐบาลสวนทองถ่ิน 

4) วิธีการประเมินความสอดคลองโดยองคการท่ีไมใชของรัฐ 

5) ความสอดคลองของขอบังคับทางเทคนิคหรือมาตรฐานระบบในระดับระหวาง

ประเทศและระดับภูมิภาค 

ในการดําเนินการของประเทศสมาชิกควรปรับปรุงการดําเนินการใหสอดคลองตาม

บทบัญญัติ นอกจากนี้กระบวนการระงับขอพิพาทตาม GATT 1994 จะนํามาใชในกรณีท่ีผลประโยชน

ทางการคาของประเทศสมาชิกหนึ่งไดรับผลกระทบอยางมาก 

ความตกลง TBT กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอ

การคา โดยจะตองประกอบดวยสมาชิกแตละประเทศ โดยคณะกรรมการจะเลือกประธานของตนเอง 

มีการจัดประชุมตามความจําเปนแตตองไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง คณะกรรมการวาดวยอุปสรรคทาง

เทคนิคตอการคาจะตองตั้งคณะทํางานหรือตั้งองคกรอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมในเรื่องเก่ียวกับการระงับขอ

พิพาท โดยหากเปนเรื่องท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามความตกลง TBT คณะกรรมการระงับขอ

พิพาทจะเปนผูพิจารณา 
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ในเรื่องอํานาจในการพิจารณาขอพิพาทนั้น สมาชิกของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท

ไมอยูในฐานะตัวแทนของรัฐบาลหรือตัวแทนขององคการระหวางประเทศ ระดับรัฐบาลตาง ๆ จึง

สามารถพิจารณาขอพิพาทไดอยางอิสระโดยไมตองอยูภายใตอํานาจของผูใด 

คดีพิพาทท่ีเก่ียวของกับความตกลง TBT สวนมากไมสามารถจบลงไดเนื่องจากตองมี

การเจรจากันระหวางรัฐบาลตอรัฐบาลหรือมีเรื่องทางการเมืองเขามาแทรกแซงและสวนมากเปนคดีท่ี

เก่ียวของกับอุตสาหกรรมรายใหญท่ีมีผลทางการคาอยางมหาศาล จุดท่ียากท่ีสุดในการทําใหคดีสิ้นสุด

คือ ผลพิสูจนวาคดีนั้นเขาขาย "มาตรการท่ีกีดกันทางการคานอยท่ีสุด" หรือไม 

จากขอพิพาทภายใตความตกลง TBT ท่ีเกิดข้ึนจนกระท่ังตนป ค.ศ. 2000 ไดมีขอพิพาท

เกิดข้ึนเก่ียวกับความตกลง TBT ประมาณ 21 คดีซ่ึงประเด็นขอพิพาทสวนมากเก่ียวกับความ

ปลอดภัยทางดานอาหารประมาณ 7 เรื่อง และอีกประมาณ 5 เรื่องเก่ียวกับขอบังคับทางเทคนิคดาน

ศุลกากร สําหรับท่ีเหลือจะเก่ียวกับการจํากัดการนําเขา การหามนําเขาและการคุมครองสิ่งแวดลอม 

โดยประเทศสมาชิกท่ีนําคดีขอพิพาทสวนใหญเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทภายใตความตกลง 

WTO สวนมากเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยุโรป สวน

ประเทศกําลังพัฒนานําคดีพิพาทเขาสูกระบวนการพิจารณาไมมากนัก81

74 

  

2.3.3 การระงับขอพิพาทภายใตความตกลงวาดวยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) 

ตามความตกลง SPS กําหนดใหกรณีท่ีมีขอพิพาทเกิดข้ึนใหนําการระงับขอ

พิพาทและวิธีการระงับขอพิพาทตาม Article 22 และ 23 ของ GATT 1994 มาใชบังคับ หาก

ประเด็นในกรณีพิพาทเก่ียวของกับเรื่องทางวิทยาศาสตรหรือเรื่องเทคนิค คณะกรรมการวินิจฉัยขอ

พิพาทตองขอความเห็นจากผูเชี่ยวชาญโดยตองปรึกษาหารือกับคูกรณีดวย 

ความตกลง SPS กําหนดใหคณะกรรมาธิการวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย

พืชสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปรึกษาหารือของประเทศสมาชิกในประเด็นท่ีเก่ียวของ

กับมาตรการสุขอนามัย ซ่ึงการปรึกษาหารือนี้เปนแนวทางการแกไขปญหาขอพิพาทท่ีมีคาใชจายและ

ใชเวลาคอนขางสั้น ซ่ึงจะมีประโยชนตอประเทศกําลังพัฒนาอยางมาก และระงับขอพิพาททางการคา

ระหวางประเทศตามท่ีไดมีการขยายความและใชบังคับตามความเขาใจวาดวยการระงับขอพิพาทซ่ึง

เปดโอกาสใหประเทศภาคีเขามามีสวนรวมในการระงับขอพิพาทอันเปนการสรางแรงกดดันใหประเทศ

ท่ีละเมิดพันธกรณีกลับเขามาอยูในกรอบกติกาของแกตต 

การระงับขอพิพาทของแกตตมุงเนนท่ีจะประนีประนอมผลประโยชนทางการคามากกวา

ท่ีจะตัดสินการกระทําผิดตามกระบวนกรทางกฎหมายประกอบกับกระบวนการยุติขอพิพาทของแกตต

                                                           
74 ฤษราณ ไทยวัฒน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 17, น.121-126. 
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มิไดมีลักษณะเปนการบังคับ ( Compulsory) เพราะการระงับขอพิพาทของแกตตวางอยูบน

กระบวนการตัดสินใจท่ีตองใชฉันทามติ ( Positive Consensus) ในลักษณะท่ีตองไมมีภาคีใดคัดคาน 

ไมวาจะเปนข้ันตอนของกระบวนการปรึกษาหารือ การจัดตั้งคณะผูพิจารณาขอพิพาท การจัดทํา

รายงานขอวินิจฉัย การใหความเห็นชอบรายงานขอวินิจฉัยจนถึงข้ันตอนการระงับหรือถอดถอน

ผลประโยชนหรือพันธกรณีอ่ืนท่ีตองการฉันทามติจากท่ีประชุมใหญของแกตตท้ังสิ้น ดวยเหตุนี้จึงเปน

ชวงโหวท่ีถูกรองเรียนสามารถคัดคาน (block) ข้ันตอนกระบวนการระงับขอพิพาทของแกตตไดในทุก 

ๆ ข้ันตอน โดยเฉพาะในกรณีท่ีเปนผูแพคดี สามารถใชจุดออนนี้หาเหตุคัดคานการรับรองรายงานของ

คณะพิจารณา รวมถึงคัดคานการตอบโตทางการคาท่ีขอระงับหรือถอดถอนผลประโยชน ดังนั้นเม่ือ

ภาคีหนึ่งใดซ่ึงรวมถึงภาคีท่ีแพคดีสามารถคัดคานการรับรองรายงาน สงผลใหท่ีประชุมใหญไมสามารถ

รับรองผลการตัดสินของคณะพิจารณาไดและทําใหคําตัดสินดังกลาวไมมีผลบังคับใชภายใตกฎหมาย

ระหวางประเทศ82

75 

                                                           
75 รัชนีกร เจียรมณีงาม, "มาตรการดานสุขอนามัยภายใตขอตกลง SPS : กรณีศึกษาคดี

ฮอรโมนเนื้อสัตว", (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2551), น.39-

42. 
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บทที่ 3 

มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex)  

ในฐานะที่เปนเกณฑมาตรฐานระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

(Relevance International Standard) 

 

โครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา Codex (Codex 

Alimentarius Commission - CAC) จัดตั้งข้ึนในป  พ.ศ. 2505 และตั้งแตป พ.ศ. 2506 Codex ได

รับผิดชอบการดําเนินงานของโครงการมาตรฐานอาหาร ซ่ึงประกอบดวย องคการอาหารและเกษตร

แหงสหประชาชาติ ( Food and Agriculture Organization of the United Nations -FAO) และ

องคการอนามัยโลก (World Health Organization -WHO) ท้ังสององคการมีความรวมมือกัน

กําหนดมาตรฐานระหวางประเทศ 83

1 เพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนในการกําหนด

มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ โดยมีเปาหมายหลักในการกําหนดมาตรฐานอาหารใหเปน

มาตรฐานสากลใหประเทศสมาชิกขององคการการคาโลกใชเปนหลักและแนวทางในการดําเนินการคา

อาหารระหวางกัน เพ่ือคุมครองความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของผูบริโภค เกิดความเปนธรรมใน

การคาระหวางประเทศ และอํานวยความสะดวกในการคาระหวางประเทศ 

  

3.1 วัตถุประสงคในการจัดตั้งและการดําเนินงานของ Codex 

Codex Alimentariusมาจากภาษาละติน หมายถึง หลักเกณฑท่ีเก่ียวกับอาหาร ( Food 

Code or Food Law) ในความหมายโดยท่ัวไป Codex จึงหมายถึงหลักเกณฑและขอแนะนําเก่ียวกับ

มาตรฐานอาหารระหวางประเทศใหเปนแบบเดียวกัน และเปนท่ียอมรับของตางประเทศ 

วัตถุประสงคในการจัดตั้ง Codex เพ่ือ 

1) คุมครองสุขภาพอนามัยของผูบริโภคเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในดานการคาระหวาง

ประเทศ 

2) สงเสริมประสานงานดานมาตรฐานอาหารท้ังหมด ซ่ึงดําเนินการอยูโดยองคการ

ระหวางประเทศ ท้ังหนวยงานภาครัฐบาลและหนวยงานท่ีมิใชภาครัฐบาล 

                                                           
1 ยุทธนา นรภูมิพิภัชน , แนวคิดและหลักการสําคัญ เรื่อง มาตรฐานระบบการ

ตรวจสอบและออกใบรับรองดานอาหารของ Codex (CCFICS) และขอเสนอในการพัฒนาระบบการ

ตรวจรับรองอาหารสงออกของไทย , พิมพครั้งท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ที.เค. พริ้นติ้ง , 2551), 

น.17. 
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3) จัดอันดับความสําคัญ ริเริ่มและแนะนําในการจัดเตรียมรางมาตรฐาน โดยไดรับ

ความชวยเหลือจากองคการท่ีเก่ียวของ 

4) เม่ือมาตรฐานเสร็จเปนข้ันสุดทายและมีการตอบรับจากประเทศสมาชิกแลวให

จัดพิมพเปนมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ รวมท้ังปรับปรุงแกไขมาตรฐานดังกลาวใหทันสมัย

ตลอดเวลา 

  

3.2 โครงสรางและการกําหนดมาตรฐานของ Codex 

3.2.1 โครงสรางของ Codex 

มาตรฐาน Codex เปนมาตรฐานอาหารระหวางประเทศกําหนดข้ึนโดย

ประกอบดวยคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศท้ังหมด 3 คณะ ดังนี้ 

1) คณะกรรมาธิการ (Codex Alimentarius Commission – CAC) ประกอบดวย

ผูแทนจากประเทศสมาชิก  Codex ทุกประเทศ รวมท้ังประเทศท่ีเปนสมาชิกของ FAO หรือ WHO 

คณะกรรมาธิการจะแตงตั้งประธานและรองประธาน 3 คนจากผูแทนของประเทศสมาชิก 

2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบดวย ประธาน

คณะกรรมาธิการ รองประธานกรรมาธิการ 3 คนและผูแทนภูมิภาค ( Geographic Representative) 

รวม 7 ภูมิภาค โดยประเทศสมาชิกแตละประเทศสามารถเปนสมาชิกคณะกรรมาการบริหารไดไมเกิน 

1 ตําแหนง 

3) คณะกรรมการสาขา ( Codex Committees) ไดแก คณะกรรมการสาขาท่ีทํางาน

เก่ียวกับอาหารท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ัวไป ( General Subject Committees) มีท้ังหมด 9 สาขา 

คณะกรรมการสาขาท่ีทํางานเก่ียวกับอาหารท่ีเปนสินคา ( Commodity Committee) มีท้ังหมด 12 

สาขา คณะกรรมการประสานงานกลุมภูมิภาค (Regional Coordinating Committees) มีท้ังหมด 5 

กลุมและ คณะกรรมการเฉพาะกิจ (AD Hoc Intergovernmental Task Forces) มีท้ังหมด 3 คณะ 

 

3.2.2 หลักการและมาตรฐานที่สําคัญของ Codex 

มาตรฐาน Codex เปนมาตรฐานท่ี WTO ใหการยอมรับตามความตกลง TBT 

และ SPS ท่ีใหความสําคัญกับการเขารวมกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศและแนะนําใหประเทศใช

มาตรฐานระหวางประเทศเพ่ือกําหนดมาตรการของประเทศและจะใชมาตรการท่ีจะเปนขอตัดสินใน

กรณีท่ีเกิดขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ 
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การดําเนินงานกําหนดมาตรฐานของ Codex มีหลักการความสอดคลอง ความเทา

เทียม และหลักความโปรงใส มาตรฐาน Codex จึงเปนมาตรการท่ีเหมาะสมทางดานความปลอดภัย

อาหารในการปกปองความปลอดภัยของผูบริโภคและอํานวยความสะดวกตอการคา 84

2 

หลักการและมาตรฐานท่ีสําคัญของ Codex ประกอบดวย 5 หลัก คือ 

1. หลักคุณภาพของอาหาร (Food Quality) 

คุณภาพอาหารเปนสิ่งท่ีคณะกรรมาธิการ Codex ไดใหความสําคัญ โดยท่ัวไปแลว

ประชาขนอาจคาดหวังใหรัฐบาลมีมาตรฐานบางอยางท่ีเก่ียวของกับคุณภาพอาหารเพ่ือเปนการ

คุมครองผูบริโภคซ่ึงรัฐบาลแตละประเทศอาจจะพัฒนารูปแบบมาตรฐานคุณภาพของอาหารแตกตาง

กันไปและพบวามีหลายประเทศเอาหลักเกณฑวาดวยคุณภาพของอาหารไปปรับใหเปนสวนหนึ่งของ

กฎหมายประเทศนั้นๆ 

2. หลักการวาดวยการใหรายละเอียดแกผูบริโภค (Consumer Information) 

ผูบริโภคมีสิทธิในการตรวจสอบคุณภาพของอาหารซ่ึงรวมถึงความปลอดภัยของอาหาร 

ซ่ึงผูบริโภคอาจตรวจสอบไดจากรายละเอียดท่ีจําเปน คือ ฉลากสินคา 

ฉลากสินคาเปนสิ่งท่ีผูบริโภคสามารถทราบรายละเอียดเบื้องตนท่ีเก่ียวกับอาหารท่ี

ผูบริโภคซ้ือ อาหารนั้นคืออะไร วิธีการเตรียมหรือวิธีการใช สิ่งท่ีบรรจุอยูภายใน สารอาหารท่ีเปน

สวนประกอบของผลิตภัณฑ พลังงานท่ีจะไดรับ เปนตน รายละเอียดท่ีมีสวนชวยผูบริโภคในการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเชน ใชในการเปรียบเทียบสินคาหรือผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน 

โดยในเรื่องการติดฉลากในผลิตภัณฑอาหารพบวา ในอดีตผูประกอบการไมคอยให

ความรวมมือในการติดฉลากผลิตภัณฑซ่ึงบงบอกรายละเอียดท่ีจําเปนเก่ียวกับผลิตภัณฑนั้นๆเพราะ

การติดฉลากจะทําใหเกิดคาใชจายท่ีสูงและเกิดปญหาทางเทคนิคบางประการ ดังนั้นคณะกรรมาธิการ 

Codex จึงไดออกมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับฉลากและหีบหอสินคาอาหาร ( a General Standard on 

the Labelling of Pre-Package Food) โดยมาตรฐานของ Codex ในสวนท่ีเก่ียวกับฉลากสินคานี้

จะตองระบุวาผลิตภัณฑดังกลาวผลิตจากท่ีใดและมีสถานท่ีใดบางท่ีเก่ียวของกับการผลิตซ่ึงเปนสวนท่ี

มีความสําคัญมากในคําแนะนําสําหรับการจดทะเบียนอาหารดังกลาว คณะกรรมาธิการ Codex ได

พัฒนาและจัดใหมีเหตุผลตามสมควรท่ีจะใหรัฐบาลของแตละประเทศยอมรับเอามาตรฐานท่ัวไปนี้เปน

ขอบังคับภายในประเทศของตนและไมมีขอหามใหประเทศใดเพ่ิมเติมรายละเอียดบางอยางใน

มาตรฐานเก่ียวกับฉลากนี้หากเปนการกระทําโดยสมัครใจ ท้ังนี้โดยตั้งอยูบนเง่ือนไขวาการเพ่ิมเติม

รายละเอียดบางอยางในมาตรฐานเก่ียวกับฉลากอาหารนี้จะตองไมถึงกับเปนการสรางอุปสรรคทาง

                                                           
2 ไมปรากฏผูแตง , “ความสําคัญของมาตรฐาน Codex,” 

www.acfs.go.th/codex/index.php 
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การคาท่ีไมใชลักษณะทางภาษีข้ึน มิฉะนั้นจะถือวาการท่ีประเทศดังกลาวเพ่ิมเติมรายละเอียด

มาตรฐานอาหารสูงข้ึนเปนการกระทําท่ีกอใหเกิดอุปสรรคทางการคา 

นอกจากจะพิจารณารายละเอียดท่ีปรากฏทางฉลากอาหารแลว ยังคงตองพิจารณา

รายละเอียดของสารอาหารในผลิตภัณฑนั้น ๆ ดวย ซ่ึงความตองการของผูบริโภคในการทราบ

รายละเอียดของสารอาหารไดเพ่ิมมากข้ึน แตรายละเอียดท่ีจําเปนบางอยางในการแสดงรายละเอียด

ของสารอาหารกลับไมปรากฏและใหความสําคัญ 

ผูบริโภคโดยท่ัวไปสามารถเรียนรูและรับทราบรายละเอียดท่ีเก่ียวกับสารอาหารได

โดยงายโดยศึกษาจากสื่อตาง ๆ แตมีผูบริโภคสวนนอยท่ีจะทราบรายละเอียดบางอยางยังไมชัดเจน 

เชน รายละเอียดท่ีผลิตภัณฑชนิดหนึ่งประกอบดวยสารอาหารบางอยางเทานั้น สวนนี้เปนปญหาท่ี

คณะกรรมาธิการ Codex ไดตระหนักถึงเชนกัน โดยคณะกรรมาธิการ Codex ไดพยายามหาคําตอบ

หรือแนวทางในการแกไขปญหาขางตนท่ีจะทําใหผูบริโภคไดทราบขอมูลท่ีถูกตอง ในขณะเดียวกันก็

ตองการจะทําใหเปนระบบซ่ึงหากพิจารณาใหเปนมาตรฐานท่ีเก่ียวกับฉลากสินคาพบวาการแสดง

ขอมูลผานทางฉลากสินคานั้นมีขอบเขตท่ีจํากัดและตองเปนขอมูลท่ีแสดงรายละเอียดท่ีถูกตองเพ่ือ

ปองกันการเขาใจผิดท่ีจะเกิดตามมา85

3 

ในการใชสิทธิเรียกรองหากผูบริโภคจากการเขาใจผิดในรายละเอียดเก่ียวกับอาหารท่ี

ตนไดรับ Codex ไดออกคําแนะนําเพ่ือเปนการคุมครองผูบริโภคไดวิธีหนึ่ง โดยออกคําแนะนําในสวน

ท่ีเก่ียวของกับการใชสิทธิเรียกรองของผูบริโภคซ่ึงมีวัตถุประสงคเปนการคุมครองผูบริโภคจากการ

เขาใจผิดนั้น โดยการใชสิทธิเรียกรอง ผูบริโภคสามารถกระทําไดโดยปราศจากการจํากัดหรือการ

กําหนดรูปแบบของกฎหมายหรือภาษาท่ีใช86

4 

มาตรฐาน Codex ในสวนเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคจึงแสดงใหเห็นถึงความจําเปน

และความตองการสําหรับความปลอดภัยของอาหาร รายละเอียดท่ีสําคัญของอาหาร เพ่ือใหเปนขอมูล

เบื้องตนในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑนั้น 

3. หลักการวาดวยความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) 

                                                           
3 ศรัณยศรี สมบุญญฤทธิ , “ความปลอดภัยดานอาหารกับกฎเกณฑของ WTO”, 

(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547), น.6-10. 
4 ปวีณา ไชยสาร , "ปญหากฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยของอาหารท่ีมีผลตอการ

สงออกอาหารของไทยศึกษากรณีอาหารพรอมปรุง  (Ready to Cook Food)", (วิทยานิพนธ

มหาบัณฑิตคณะนิติศาสตรปรีดีพนมยงคมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2556), น. 36. 
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ความปลอดภัยของอาหารถือเปนสวนท่ีสําคัญของ Codex โดยไดใหความสําคัญผาน

คณะกรรมาธิการชุดตาง ๆ โดยคณะกรรมาธิการจะขอคําปรึกษาในเรื่องตาง ๆ จากผูเชี่ยวชาญจาก

องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) และองคการอนามัยโลก (WHO)5

4. หลักการวาดวยสุขอนามัยในอาหาร (Food Hygiene) 

 

ปญหาดานสุขภาพอนามัยทางอาหารถือเปนปญหาสําคัญท่ีกอใหเกิดความเจ็บปวยซ่ึง

อาจเกิดไดจากกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการบรรจุภัณฑ Codex จึงมีหลักการควบคุมเบื้องตน

วาตองนําคําแนะนําและแนวทางปฏิบัติไปปรับใช เพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการผลิตเพ่ือใหเกิดความ

ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย88

6 

5. หลักการวาดวยการตรวจสอบและยืนยันคุณภาพตามมาตรฐาน Codex (Codex 

and Quality Verification) 

มาตรฐานของ Codex ท่ีใชในการตรวจสอบและยืนยันคุณภาพมี 2 รูปแบบ คือ 

1) มาตรฐานในระดับต่ําสุดท่ีตองการ (Minimum Required) 

2) มาตรฐานในระดับสูงสุดท่ีสามารถยอมรับได (Maximum Allowed) 

  

3.2.3 การกําหนดมาตรฐานของ Codex 

หลักเกณฑพ้ืนฐานของมาตรฐาน Codex มุงเนนการปกปองความปลอดภัย

ดานสุขภาพและอนามัยของผูบริโภค ( Safety) ภายใตความตกลง SPS และมุงเนนในสวนคุณภาพ 

เพ่ือการปฏิบัติอยางเปนธรรมทางการคาภายใตความตกลง TBT ท้ังนี้ สามารถจําแนกประเภทของ

มาตรฐาน Codex ไดเปน 3 กลุมดังนี8้9

7 

1. มาตรฐานสินคา (Commodity) 

มีวัตถุประสงคของมาตรฐานเพ่ือมุงเนนดานคุณภาพ เปนมาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ี

เก่ียวกับระบบและวิธีการตรวจสอบ การออกใบรับรอง และเรื่องท่ีเก่ียวของกับการนําเขาและสงออก 

โดยนําหลักการในความตกลง SPS มากําหนดแนวทาง หลักการและแนวปฏิบัติในการกําหนด 

ออกแบบระบบการควบคุมการนําเขาและสงออกซ่ึงอาหารเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาสินคาอาหารท่ีทํา

การตรวจสอบเพ่ือการนําเขาและท่ีตรวจสอบรับรองเพ่ือสงออกไปยังประเทศคูคาจะมีมาตรฐานและ

                                                           
5 ศรัณยศรี สมบุญญฤทธิ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 3, น. 11. 
6 ปวีณา ไชยสาร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 4. 
7 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, “สถานการณมาตรฐาน Codex 2554 และ

แนวโนมอนาคต,” 

www.asci.or.th/upload_images/file/IBD/Intelligence/Codex%202554.pdf 
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คุณภาพตามท่ีประเทศคูคาตองการ หรือสอดคลองกับขอกําหนดสากล รวมท้ังแนวทางในการ

พิจารณาความเทาเทียมกันของระบบตรวจสอบและออกใบรับรอง และการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล

กรณีท่ีมีปญหาอันตรายจากพิษภัยอาหารและจากการปฏิเสธสินคา เปนตน90

8 

2. มาตรฐานระบบการผลิต 

เปนมาตรฐานหลักเกณฑขอกําหนดการปฏิบัติสําหรับผูผลิต มีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครอง

ความปลอดภัย (Food Safety) โดยเนนการปฏิบัติท่ีสามารถตรวจสอบไดตลอดหวงโซอาหาร ( Food 

Chain) โดยอางอิงมาตรฐาน GAP และ GMP เปนสําคัญ สามารถแบงมาตรฐานระบบการผลิต

ออกเปน 2 ประเภท คือ มาตรฐานท่ีเปน  Code of Hygienic Practices และมาตรฐานท่ีเปน Code 

of Practices 

3. มาตรฐานท่ัวไปและอ่ืนๆ หลักการพ้ืนฐานและแนวทางปฏิบัติ 

การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเพ่ือความปลอดภัยของอาหาร ( Food Safety 

Limits) ซ่ึงครอบคลุมตัวผลิตภัณฑ (Product Standard) สารปนเปอน /สารตกคาง 

(Contaminants/Residuals) วัตถุเจือปน (Additives) รวมถึงมาตรฐานการติดฉลากอาหาร ( Label) 

มาตรฐานการตรวจสอบการนําเขาและสงออก และการตรวจสอบรับรองและมาตรการวิธีการ

วิเคราะหและซักตัวอยาง เพ่ือเปนแนวทางใหแตละประเทศนําไปประยุกตใชตั้งมาตรฐานหรือกําหนด

มาตรการหรือกําหนดมาตรการความปลอดภัยของตน ซ่ึงจะอยูบนพ้ืนฐานหลักการทางวิทยาศาสตร 

โดยเฉพาะดานการประเมินความเสี่ยง 

 

3.2.3.1 กรณีมาตรฐานอาหารที่เปนเรื่องทั่วไป 

มาตรฐานเก่ียวกับเรื่องท่ัวไป ( General Subject) เปนมาตรฐาน

เก่ียวกับหลักการท่ัวไปขอกําหนด คําแนะนําและแนวทางตางปฏิบัติเก่ียวกับอาหาร ( Codex Codes 

of Practice and Codex Guidelines) ในสวนนี้เปนเพียงคําแนะนําเทานั้น ไมไดมีสถานนะเปนขอ

มาตรฐาน เปนเพียงคําแนะนําท่ีคณะกรรมการอาหาร Codex กําหนดข้ึนเพ่ือเปนแนวทางหรือ

คําแนะนําใหประเทศสมาชิกเกิดความชัดเจนและนําไปปฏิบัติตามเพ่ือการพัฒนาคุณภาพอาหาร91

9 

บทบาทท่ีสําคัญของ Codex คือการจัดทํามาตรฐานอาหาร ( Food Standards) ท่ี

เรียกกันวา มาตรฐาน Codex และประมวลการปฏิบัติ ( Code of Practice) แนวทางตางๆ 

(Guidelines) เพ่ือคุมครองสุขภาพของผูบริโภคและการปฏิบัติท่ีเปนธรรมในทางการคาระหวาง

ประเทศ 

                                                           
8 ยุทธนา นรภูมิพิภัชน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.18. 
9 ศรัณยศรี สมบุญญฤทธิ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 4, น.15. 
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อนึ่งมาตรฐานอาหาร ( Food Standards) ไมไดหมายความวา Codex กําหนด

มาตรฐานเฉพาะมาตรฐานตัวอาหารแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แต Codex ยังไดกําหนดมาตรฐานของ

ปจจัยท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยดานอาหารดวย อาทิเชน มาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร ( Food 

Addictives) มาตรฐานของสารพิษตกคาง ( Pesticide Residue) มาตรฐานของสารปนเปอน 

(Contaminants) มาตรฐานการปดฉลากและการนําเสนอ (Labeling and Presentation)10

1) คุมครองผูบริโภคในแงสุขภาพและปองกันการหลอกลวง 

 

ในการกําหนดมาตรฐานอาหารท่ีเปนเรื่องท่ัวไป มีหลักเกณฑท่ีสําคัญ ไดแก  

2) ความหลากหลายของกฎระเบียบของแตละประเทศ และกอใหเกิดอุปสรรคตอ

การคาระหวางประเทศ 

3) ขอบขายของงานและการจัดลําดับงาน 

4) งานท่ีไดดําเนินการขององคกรระหวางประเทศอ่ืนๆ ในเรื่องเดียวกัน 93

11 

 

3.2.3.2 กรณีมาตรฐานอาหารที่เปนสินคา 

สวนการกําหนดเกณฑของมาตรฐานอาหารท่ีเปนสินคา ( Commodity) 

มีหลักเกณฑท่ีสําคัญ ไดแก 

1) คุมครองผูบริโภคในแงสุขภาพและปองกันการหลอกลวง 

2) ปริมาณการผลิตและการบริโภคของแตละประเทศ รวมท้ังปริมาณและรูปแบบของ

การคาระหวางประเทศ 

3) ความหลากหลายของกฎระเบียบแตละประเทศ และกอใหเกิดอุปสรรคตอการคา

ระหวางประเทศ 

4) แนวโนมทางการตลาดในระดับระหวางประเทศและระดับภูมิภาค 

5) ความพรอมของผลิตภัณฑท่ีจะมีการกําหนดมาตรฐาน 

6) มีมาตรฐานท่ีเปนเรื่องท่ัวไปหรือท่ีจะเสนอ ครอบคลุมการคุมครองผูบริโภคหรือ

การคาไวแลวหรือไม 

                                                           
10 ประไพทิพย ตั้งตรงวานิช , “ปญหาเก่ียวกับมาตรฐานบรรจุภัณฑอาหารขององคการ

การคาโลก ( WTO) และสหภาพยุโรป ( EU) ท่ีสงผลกระทบตอการสงออกสินคาอาหารของไทย” , 

(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2556), น.60-61. 
11 ประไพทิพย ตั้งตรงวานิช , เพ่ิงอาง, น.64. ; Codex Thailand, “หลักเกณฑการ

กําหนดมาตรฐาน Codex,” http://www.acfs.go.th/codex/role.php 
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7) จํานวนผลิตภัณฑท่ีจําเปนตองมีมาตรฐานท่ีแยกจากกันระหวางวัตถุดิบ สินคาก่ึง

สําเร็จรูป และสินคาสําเร็จรูป 

8) งานท่ีดําเนินการขององคกรระหวางประเทศอ่ืนๆ ในเรื่องเดียวกัน 94

12 

ดังนั้นจึงมีมติของคณะกรรมาธิการ Codex (Codex Commission 1985) ไดจัดทํา

ขอแนะนําท่ีเก่ียวกับฉลากอาหาร ( General Standard for the Labelling of Prepackaged 

Foods หรือ Codex Stan 1-1985) รวมถึงมาตรฐานเรื่องขอกําหนดการแสดงฉลากโภชนาการ 

(Codex Nutrition Labelling หรือ CAC/GL 2-1985) 

โดยกําหนดวาในฉลากของอาหารตามขอแนะนําตองมีรายละเอียดของสารอาหารท่ี

สําคัญ คือ 

1) รายละเอียดเบื้องตนของสารอาหารท่ีสําคัญท่ีตองปรากฏอยูบนฉลากในรูปแบบท่ี

กําหนด 

2) ถาตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมของสารอาหารในสวนท่ีเก่ียวกับไขมัน น้ําตาล 

หรือวิตามิน จะตองระบุจํานวนและลักษณะของสิ่งนั้นๆใหชัดเจน 

3) การกลาวอางหรือการใชสิทธิเรียกรองหรือเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับสารอาหาร

ขางตนจะไมรับอนุญาตใหนํามาระบุไว ซ่ึงระบบของ Codex นี้มีความยืดหยุนและอนุญาตใหมีการ

พัฒนาและคนควาทดลอง เพ่ือหาขอสรุปเพ่ือใหผูบริโภคไดรับขอมูลอยางถูกตองเพ่ือประโยชนในการ

ปองกันการใชฉลากอาหารท่ีระบุสารอาหารไปในทางหลอกลวงเพ่ือผลประโยชนทางธุรกิจหรือเพ่ือหา

กําไรโดยมิชอบ95

13 

 

3.3 มาตรฐานของคณะกรรมาธิการอาหารระหวางประเทศ (Codex) เรื่อง ขอกําหนดการแสดงฉลาก

โภชนาการ (Codex Nutrition Labelling - CAC/GL 2-1985) 

แนวปฏิบัติเรื่องฉลากโภชนาการของ Codex มีวัตถุประสงคเพ่ือใหม่ันใจวาฉลาก

โภชนาการมีประโยชนในเรื่องตางๆ คือการใหขอมูลอาหารแกผูบริโภค การถายทอดขอมูลเรื่อง

ปริมาณสารอาหารซ่ึงระบุฉลาก การสงเสริมการใชโภชนาการท่ีถูกตอง เพ่ือใหม่ันใจวาฉลาก

โภชนาการมิไดอธิบายผลิตภัณฑหรือใหขอมูลในทางท่ีผิด96

14 

 

                                                           
12 ประไพทิพย ตั้งตรงวานิช, เพ่ิงอาง, น.64-65. 
13 ศรัณยศรี สมบุญญฤทธิ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 4, น.10. 
14 นฤมล คํากอง, “ปญหากฎหมายเก่ียวกับการแสดงฉลากโภชนาการและการใชขอมูล

กลาวอาง”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549), น. 31. 
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3.3.1 หลักเบื้องตนของการแสดงฉลากโภชนาการ 97

15 

ฉลากโภชนาการ (Nutrition Labelling) คือ สวนของการแสดงขอมูล

โภชนาการบนฉลากสินคาอาหาร 98

16เพ่ือใหผูบริโภคไดรับทราบถึงปริมาณสารอาหารท่ีมีอยูในสินคา

อาหาร 99

17 ซ่ึงหามแสดงขอมูลใด ๆ ท่ีชี้ใหผูบริโภคเขาใจวาบริโภคเพ่ือรักษาสุขภาพ รวมถึงตองไมสอ

ความหมายไปในทางท่ีทําใหผูบริโภคเขาใจไดวาอาหารท่ีแสดงฉลากโภชนาการ เปนอาหารท่ีดี มี

ประโยชนเหนือกวาอาหารท่ีไมแสดงฉลากโภชนาการ100

18 

 ขอกําหนดโดยท่ัวไปของการแสดงฉลากสินคาอาหาร 101

19 มีดังนี้ 

1) หลังการเปดภาชนะหรือบรรจุภัณฑอาหารเพ่ือการบริโภค ฉลากสินคาตองไมถูก

แยกออกจากภาชนะหรือบรรจุภัณฑอาหาร 102

20 

2) ระหวางการจัดจําหนายและการบริโภคในสภาวะปกติ ขอมูลตาง ๆ ซ่ึงแสดงบน

ฉลากสินคาอาหารตองมีความชัดเจน คงทนถาวร และไมสามารถลบเลือนไดงาย 103

21 

3) ภาชนะหรือบรรจุภัณฑอาหารท่ีถูกหอหรือคลุมดวยวัสดุใด ๆ วัสดุดังกลาวตองแสดง

ขอมูลท่ีสําคัญ หรือไมบดบังขอมูลท่ีสําคัญบนฉลากสินคา104

22 

ขอกําหนดนั้นบังคับกับฉลากสินคาซ่ึงเปนอาหารบรรจุเสร็จ 105

23ท่ีจะนําไปขายยังผูบริโภค

หรือสําหรับการจัดการดานอาหาร โดยหลักท่ัวไปของการติดฉลาก คือจะตองไมผิดพลาด ไมเปนการ

ทําใหเขาใจผิด หลอกลวงขอมูลหรือทําใหเขาในผิดในคุณลักษณะของสินคา 106

24 

และดวยความสําคัญของขอมูลโภชนาการของสินคาอาหารตอสุขภาวะท่ีดีของผูบริโภค 

จึงตองแสดงขอมูลโภชนาการดวยรูปแบบ 107

25 ซ่ึงหมายรวมถึง ลักษณะการจัดเรียงลําดับสารอาหาร 

                                                           
15 Article 1 of Codex Guideline On Nutrition Labelling (CAC/GL 2-1985) 
16 Article 8 of Labelling Of Prepackaged Foods (Codex Stan 1-1985) 
17 Article 2.1 of Codex Guideline On Nutrition Labelling (CAC/GL 2-1985) 
18 Principle of Codex Guideline On Nutrition Labelling (CAC/GL 2-1985) 
19 Article 8 of Labelling Of Prepackaged Foods (Codex Stan 1-1985) 
20 Article 8.1.1 of Labelling Of Prepackaged Foods (Codex Stan 1-1985) 
21 Article 8.1.2 of Labelling Of Prepackaged Foods (Codex Stan 1-1985) 
22 Article 8.1.3 of Labelling Of Prepackaged Foods (Codex Stan 1-1985) 
23 Article 1 of Labelling Of Prepackaged Foods (Codex Stan 1-1985) 
24 Article 3.2 of Labelling Of Prepackaged Foods (Codex Stan 1-1985) 
25 Article 2.3 of Codex Guideline On Nutrition Labelling (CAC/GL 2-1985) 



48 

 

ลักษณะตัวอักษร การใชสีสัน ตลอดจนการแสดงคาของปริมาณสารอาหารท่ีถูกตอง ท้ังนี้เพ่ือใหชวย

ใหผูบริโภคเขาใจขอมูลโภชนาการไดงายข้ึน 

 สินคาอาหารท่ีตองแสดงฉลากโภชนาการ ไดแกสินคาท่ีมีการกลาวอางถึงปริมาณ

ของสารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง ( Nutrition Claim)26

ขอมูลโภชนาการเปนขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนตอการตัดสินใจเลือกซ้ือของผูบริโภค 

ดังนั้นจึงจําเปนตองระบุขอมูลเหลานี้ลงไปบนฉลากสินคาอาหารดวย ยกเวนในกรณีท่ีสินคาอาหารมี

มาตรฐานกําหนดไวโดยเฉพาะ 

 ซ่ึงนอกเหนือจากการการแสดงขอมูล

โภชนาการภาคบังคับแลว จําเปนตองแสดงขอมูลโภชนาการในสวนของสารอาหารท่ีไดกลาวอางไว

ดวย109

27 และในสวนของสินคาอาหารอ่ืน ๆ สามารถแสดงขอมูลโภชนาการไดตามความสมัครใจ 

 

3.3.2 ฉลากโภชนาการ  

บนฉลากโภชนาการประกอบดวย 2 สวนท่ีสําคัญ110

28 ไดแก 

1) การแสดงขอมูลโภชนาการภาคบังคับ เปนมาตรฐานของการแสดงขอมูลโภชนาการ 

ซ่ึงฉลากโภชนาการตองแสดง 111

29 

2) การแสดงขอมูลโภชนาการเพ่ิมเติม เปนการแสดงขอมูลโภชนาการซ่ึงแตกตางกันไป

ในแตละประเทศตลอดจนกลุมเปาหมายของสินคาดังกลาว 112

30 

ในป 2554 Codex ไดทําการทบทวนมาตรฐานการแสดงขอมูลโภชนาการแบบบังคับ 

(Mandatory Nutrition Labelling) ซ่ึงแตเดิมกําหนดใหระบุคาพลังงาน โปรตีน คารโบไฮเดรต และ

ไขมันบนฉลาก แตไดมีการกําหนดใหระบุคาไขมันอ่ิมตัว โซเดียมและน้ําตาลท้ังหมดเพ่ิมเติม113

31  

                                                           
26 Article 2.4 of Codex Guideline On Nutrition Labelling (CAC/GL 2-1985) 
27 See also in the Guidelines for Use of Nutrition and Health Claims 

(CAC/GL 23-1997) 
28 Article 2.2 of Codex Guideline On Nutrition Labelling (CAC/GL 2-1985) 
29 Article 2.2 (a) of Codex Guideline On Nutrition Labelling (CAC/GL 2-

1985) 
30 Article 2.2 (b) of Codex Guideline On Nutrition Labelling (CAC/GL 2-

1985) 
31 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, “สถานการณมาตรฐาน Codex 2554 และ

แนวโนมอนาคต,” 

www.asci.or.th/upload_images/file/IBD/Intelligence/Codex%202554.pdf 
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3.3.2.1 การแสดงขอมูลโภชนาการแบบบังคับ 

ขอมูลโภชนาการแบบบังคับ 114

32ประกอบไปดวยการแสดงชนิดและ

ปริมาณของสารอาหาร คือคาพลังงาน ( Energy Value) โปรตีน (Protein) คารโบไฮเดรตท่ีรางกาย

สามารถนําไปใชงานได ( Available Carbohydrate) ไขมันท้ังหมด ( Total Fat) ไขมันอ่ิมตัว 

(Saturated Fat) โซเดียม (Sodium) และน้ําตาลท้ังหมด ( Total Sugar) รวมถึงสารอาหารใด ๆ ท่ีมี

ประโยชนตอรางกายซ่ึงประเทศผูจําหนายสินคากําหนดใหตองแสดง 115

33เชน ไขมันทรานส ( Trans-

fatty Acids) และสารอาหารท่ีมีการกลาวอางถึง ( Nutrition or Health Claim)34

จุดมุงหมายของการแสดงขอมูลโภชนาการเพ่ิมเติม 118

36คือเพ่ือใหผูบริโภค

มีความเขาใจจากการอานขอมูลทางโภชนาการภาคบังคับมากข้ึน อันนําไปสูการเลือกบริโภคใหตรง

กับความตองการของตนเองไดการแสดงขอมูลโภชนาการเพ่ิมเติมไมสามารถใชแทนท่ีการแสดงขอมูล

ทางโภชนาการภาคบังคับไดยกเวนในกรณีท่ีกลุมเปาหมายของสินคาอาหารมีความรู ความเขาใจท่ี

จํากัด ท้ังในดานภาษาและดานคุณคาทางโภชนาการ ซ่ึงสามารถใชภาพ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ

แทนการแสดงขอมูลทางโภชนาการภาคบังคับได119

37 

 

 
 

 โดยแสดงปริมาณ

สารอาหารตอปริมาณอาหาร 100 กรัมหรือ 100 มิลลิลิตร117

35 

 

3.3.2.2 การแสดงขอมูลโภชนาการเพิ่มเติม 

  

                                                           
32 Article 3.2.1 of Codex Guideline On Nutrition Labelling (CAC/GL 2-1985) 
33 Article 3.2.1.4 of Codex Guideline On Nutrition Labelling (CAC/GL 2-

1985) 
34 Article 3.2.1.3 of Codex Guideline On Nutrition Labelling (CAC/GL 2-

1985) 
35 Article 3.2.4 of Codex Guideline On Nutrition Labelling (CAC/GL 2-1985) 
36 Article 3.2.2 of Codex Guideline On Nutrition Labelling (CAC/GL 2-1985) 
37 Article 5.1-5.3 of Codex Guideline On Nutrition Labelling (CAC/GL 2-

1985) 
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บทที่ 4 

กฎระเบียบของสหภาพยุโรปวาดวยฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ 

 

4.1 ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ 

 4.1.1 ความเปนมาและความสําคัญเกี่ยวกับการแสดงฉลากโภชนาการ 

ในระบบการคาระหวางประเทศไดใหความสําคัญกับเรื่องฉลากอาหาร

คอนขางมาก เนื่องจากกฎหมายและหลักการในการควบคุมอาหารของแตละประเทศมีความแตกตาง

กัน จึงตองมีหลักในการแสดงใหเปนมาตรฐานสากลเพ่ือแสดงขอมูลท่ีเปนกลางใหแกผูบริโภคใชใน

การตัดสินใจ 120

1การแสดงขอมูลในฉลากสินคาอาหารเพ่ือชวยใหผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลท่ีถูกตอง

เพียงพอเพ่ือคุมครองผูบริโภคสําหรับประกอบการตัดสินใจเลือกหรือหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑอาหารใด ๆ 

ใหสอดคลองกับสุขภาพ121

2ตรงกับความตองการและความปรารถนาของพวกเขาไดดีท่ีสุด 

นโยบายเก่ียวกับฉลากอาหารมีวัตถุประสงค 2 ประการคือ การคุมครองผูบริโภค เพ่ือ

ชวยใหผูบริโภคสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางผลิตภัณฑได และทําใหแนใจวาจะเกิดความ

เปนธรรมในการซ้ือขายสินคา หามมิใหมีการบิดเบือนคุณภาพของสินคาและหลอกลวงผูบริโภค 

ฉลากโภชนาการมีพัฒนาการมาจากการแสดงขอมูลเก่ียวกับสินคาในฉลากอาหาร 

(Labelling) ฉลากอาหารเปนเพียงการแสดงขอมูลท่ัว ๆ ไปเก่ียวกับสินคา แตไมมีรายละเอียดในการ

บงชี้เก่ียวกับขอมูลสวนผสมหรือคุณคาทางโภชนาการ จึงไดมีการกําหนดใหมีการแสดงขอมูล

โภชนาการ (Nutrition Labelling) ข้ึน เพ่ือคุมครองสิทธิและสรางความเชื่อม่ันแกผูบริโภค 122

3 

 

4.1.2 ความหมายทั่วไปของฉลากโภชนาการ 

“ฉลาก” ( Label) หมายถึง แถบปายใด ๆ ตรา เครื่องหมาย ภาพ หรือ

คําอธิบายอ่ืนใดท่ีเขียน พิมพ พนสี ทําเครื่องหมาย รอยนูนหรือทําใหเปนรอยหรือแนบมากับภาชนะ

บรรจุอาหาร123

4 

                                                           
1 นฤมล คํากอง , “ปญหากฎหมายเก่ียวกับการแสดงฉลากโภชนาการและการใชขอมูล

กลาวอาง”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549), น.28-29. 
2 นฤมล คํากอง, เพ่ิงอาง, น.28. 
3 เพ่ิงอาง, น. 30. 
4 Article 2 of Labelling Of Prepackaged Foods (Codex Stan 1-1985) 
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“โภชนาการ” (Nutrient) หมายถึง สารใดๆท่ีเปนสวนประกอบของอาหารตามปกติ ซ่ึง

ใหพลังงานหรือจําเปนสําหรับการเจริญเติบโต การพัฒนาการและการซอมแซม บํารุง รักษาสวนตาง 

ๆของรางกายหรือหากขาดไปจะทําใหเกิดความผิดปกติเกิดข้ึนได124

5 

 “การแสดงขอมูลโภชนาการ ” (Nutrition Declaration) หรือ “ฉลากโภชนาการ” 

(Nutrition Labelling) หมายถึงขอมูลท่ีระบุถึง คุณคาพลังงาน หรือ คุณคาพลังงานและเฉพาะ

สารอาหารชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดตอไปนี้ ไขมัน (อ่ิมตัว ไมอ่ิมตัวเชิงเดี่ยว ไมอ่ิมตัวเชิงซอน) 

คารโบไฮเดรต (น้ําตาล polyols, starch) เกลือ เสนใยอาหาร (fibre) โปรตีน และวิตามินหรือแรธาตุ

125

6 

 

4.1.3 ประเภทของฉลากโภชนาการ 

4.1.3.1 ฉลากโภชนาการแบบตาราง (Nutrition Facts Table) 

ฉลากโภชนาการแบบตารางมักพบไดบริเวณดานหลังหรือดานขางของ

บรรจุภัณฑสินคาอาหาร ซ่ึงฉลากโภชนาการแบบตารางประกอบดวยรายการสารอาหาร ปริมาณของ

สารอาหาร และรูปแบบของตัวบงปริมาณ โดยกฎระเบียบของรัฐท่ัวโลกกําหนดใหมีฉลากโภชนาการ

แบบตาราง (หรือในบางครั้งอาจเรียกวา Nutrition Facts Panels หรือ Nutrition Information 

Panels)7

ในสวนรูปแบบฉลากโภชนาการแบบรูปภาพนั้นเปนปรากฏการณคอนขางใหมและ

กวางขวางในประเทศตะวันตก ดานสหภาพยุโรปมีการใชฉลากโภชนาการแบบรูปภาพเพ่ิมข้ึน การหัน

 

 

4.1.3.2 ฉลากโภชนาการแบบรูปภาพ (Graphical Nutrition  Labelling) 

การติดฉลากโภชนาการแบบรูปภาพนั้นมุงเนนใหเพ่ิมความสามารถใน

การมองเห็น การอาน การตีความและการปฏิบัติตามของผูบริโภคตอขอมูลทางโภชนาการท่ีระบุไวบน

ผลิตภัณฑ โดยฉลากโภชนาการแบบรูปภาพนั้นจะติดไวบนดานหนาของบรรจุภัณฑหรือดานท่ีโชว

ผลิตภัณฑเพ่ือใหสามารถแปลความหมายของขอมูลโภชนาการไดงายข้ึน บางครั้งฉลากโภชนาการ

แบบรูปภาพจึงเรียกวาฉลากดานหนาบรรจุภัณฑ ( Front-Of-Pack Labelling) แมฉลากโภชนาการ

แบบรูปภาพจะพบไดในสวนอ่ืนของผลิตภัณฑนอกจากดานหนาของผลิตภัณฑก็ตาม 

                                                           
5 Article 2.5 of Codex Guideline On Nutrition Labelling (CAC/GL 2-1985) 
6 Annex I of Regulation (EU) No. 1169/2011 
7 Janice Albert, Innovation of food labelling, (Cambridge : Woodhead 

Publishing Limited, 2010), p.39. 
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มาใชฉลากโภชนาการแบบรูปภาพแทนแบบตารางอาจเปนหลักฐานท่ีแสดงวาฉลากโภชนาการแบบ

ตารางมีประสิทธิภาพท่ีไมเพียงพอ ซ่ึงแตกตางจากฉลากโภชนาการแบบรูปภาพ แนวทางของฉลาก

โภชนาการแบบรูปภาพสวนใหญจะไดรับการพัฒนาโดยบริษัทอุตสาหกรรมอาหาร (ยกเวนฉลาก

โภชนาการแบบสัญญาณไฟจราจร) 

ฉลากโภชนาการแบบรูปภาพมี 4 ประเภทไดแก ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ 

(Guideline Daily Amount (GDA) Labelling) ฉลากโภชนาการแบบสัญญาณไฟจราจร ( Traffic 

Light Labelling) ฉลากโภชนาการแบบระบบการใหคะแนน 127

8 (Nutrition Scoring Systems) และ

ฉลากโภชนาการแบบแคลอรี่ 128

9 (Calorie Labelling)10

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amount Labelling) 

หมายถึง ฉลากบงบอกขอมูลโภชนาการท่ีทําใหผูบริโภคสามารถเขาใจเก่ียวกับขอมูลโภชนาการท่ีอยู

บนฉลากอาหารได เนื่องจากมีการแปลงจากขอมูลทางวิทยาศาสตรมาเปนขอมูลท่ีผูบริโภคสามารถ

เขาใจไดงาย131

12 

ในการศึกษาวิทยานิพนธนี้ ผูวิจัยจะขออธิบาย

ฉลากโภชนาการแบบรูปภาพ 2 ประเภท คือฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ และฉลากโภชนาการแบบ

สัญญาณไฟจราจรเนื่องจากฉลากโภชนาการแบบระบบการใหคะแนนและแบบแคลอรี่ไมเปนท่ีนิยมใน

การระบุบนสินคาอาหารของสหภาพยุโรป130

11 

 

(1) ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amount Labelling) 

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอกําหนดข้ึนครั้งแรกในป ค.ศ. 1998 โดยเกิดจากความรวมมือ

ของรัฐบาลของสหราชอาณาจักร ( the UK Government) อุตสาหกรรมอาหารและองคกรเพ่ือ

ผูบริโภค และตรวจสอบโดยสถาบันกระจายสินคาอุปโภคบริโภค  (the Institute of Grocery 

Distribution – IGD) ซ่ึงความรวมมือดังกลาวมีความตั้งใจท่ีจะแปรขอมูลทางวิทยาศาสตรมาเปน

                                                           
8 โปรดดู http://www.nuval.com/How 
9 โปรดดู http://www.foodpolitics.com/2013/04/menu-labeling-whats-new/ 
10 Janice Albert, supra note 7, p. 46. 
11 ภายหลังป ค.ศ. 2008 มีบริษัทผลิตภัณฑสินคาอาหารภายในสหภาพยุโรปจํานวน 

1,030 บริษัทใชฉลากโภชนาการแบบจีดีเอบนผลิตภัณฑของตน โปรดดู 

http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/GDAs_-

_Guideline_Daily_Amounts.pdf 
12 Wikipedia, “Guideline Daily Amount,” 

http://en.wikipedia.org/wiki/Guideline_Daily_Amount 
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ขอมูลท่ีเขาใจงายแกผูบริโภค เปนการจัดทําแนวทางเพ่ือชวยใหผูบริโภคในการรวบรวมขอมูล

โภชนาการบนฉลากอาหาร 

ตนป ค.ศ. 2006 สมาชิก FDF13

The UK Food Standards Agency ไดเสนอใหระบุตอหนวยท่ีเปนประโยชนแก

ผูบริโภคมากกวาจากท่ีแนวทางฉลากโภชนาการดานหนาบรรจุภัณฑเปนหนวยกรัม /มิลลิลิตรเปนตอ

หนวยบริโภคแทนซ่ึงทําใหสามารถเขาใจไดงายกวาการเทียบจากหนวยพ้ืนฐาน เชน ครึ่งชิ้น หรือ หนึ่ง

แผน133

14 

ไดประกาศอยางเปนทางการวามีการเริ่มดําเนินการแนว

ทางการใชฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ โดยใชขอมูลเดียวกันกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอดานหลัง

บรรจุภัณฑเดิมโดยนําฉลากดังกลาวมาไวดานหนาบรรจุภัณฑเพ่ือใหผูบริโภคสามารถเห็นไดงายข้ึนวา

มีสารอาหารใดบางอยูในผลิตภัณฑอาหารท่ีพวกเขาตองการซ้ือ ในป ค.ศ. 2010 มีมากกวา 90 บริษัท

อาหารและเครื่องดื่มไดใชฉลากโภชนาการแบบจีดีเอกับผลิตภัณฑอาหารของตนดานหนาบรรจุภัณฑ 

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอไมใชมีแคเฉพาะในสหภาพยุโรปเทานั้น แตยังปรากฏใน

ประเทศออสเตรเลียอีกดวย และขณะนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดามีแนวคิดท่ีจะดําเนินการให

มีฉลากโภชนาการแบบจีดีเอบนบรรจุภัณฑอาหารเพ่ือชวยใหผูบริโภคสามารถเลือกอาหารไดอยาง

ถูกตองเชนกัน134

15 

 

(2 )  ฉลากโภชนาการแบบสัญญาณไฟจราจร (T ra f f i c  L i ght  Label ) 

ฉลากโภชนาการแบบสัญญาณไฟจราจรเปนท่ีนิยมในสหราชอาณาจักร 

โดยริเริ่มข้ึนจาก Medical Non-Governmental Organization (NGO) และกลุม the Coronary 

Prevention Group ในตนป ค.ศ. 1990 หนวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับดานอาหาร ( Food 

Standards Agency - FSA) ไดนําฉลากโภชนาการเดิม (ฉลากโภชนาการแบบตาราง) ท่ีใชกันอยูมา

วิจัยในกลางป 2000 จึงพบวาฉลากโภชนาการแบบดังกลาวเปนขอมูลท่ีซับซอนและยากท่ีจะเขาใจ

สําหรับผูบริโภค จากนั้น FSA จึงตกลงใหใชฉลากโภชนาการแบบสัญญาณไฟจราจร โดยประกอบดวย 

5 องคประกอบ คือ ขอมูลสารอาหารท่ีสําคัญไดแกคาพลังงาน ไขมัน ไขมันอ่ิมตัว น้ําตาลและเกลือ 

โดยใชสีแดง เหลืองอําพัน ( Amber) และเขียวเปนตัวบงบอกระดับของขอมูลสารอาหารในแตละ

                                                           
13 สมาชิก Food and Drink Federation 
14 Food and Drink Federation, GDA labels : Improving the food literacy of 

consumers, (London : Food and Drink Federation, 2010). 
15 Janice Albert, supra note 7, p. 49. 
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ผลิตภัณฑ (ไมวาจะสูง ปานกลาง หรือต่ํา) การใหขอมูลเก่ียวกับระดับของสารอาหารท่ีมีอยูในหนึ่ง

หนวยบริโภคของผลิตภัณฑ และใชเกณฑของ FSA ในการแบงสีบนฉลากโภชนาการดังกลาว 

แตรัฐบาลของสหราชอาณาจักรไมไดมีอํานาจในการควบคุมฉลากโภชนาการเพราะ

อํานาจดังกลาวตกอยูภายใตกฎหมายของสหภาพยุโรป FSA จึงไมสามารถกําหนดรูปแบบได แต FSA 

ไดเรียกรองใหรานคาปลีกอาหารและผูผลิตรายยอยนําฉลากโภชนาการแบบสัญญาณไฟจราจรไปใช 

โดยไดรับความสนใจจากรานคาปลีกและผูผลิตบางรายในสหราชอาณาจักร รวมไปถึงโปรตุเกสและ

ฝรั่งเศสอีกดวย ในสวนของประเทศชิลีและประเทศไทยไดมีความคิดท่ีจะนําฉลากโภชนาการแบบ 

นอกจากฉลากโภชนาการแบบสัญญาณไฟจราจรของสหราชอาณาจักร ประเทศสวีเดน

มีสัญลักษณ green keyhole หรือ รูกุญแจสีเขียวและประเทศเดนมารคไดมีการทําสัญลักษณ

โภชนาการ (Nutrition Signpost) เชนกัน แมวาจะมีวัตถุประสงคท่ีไมเหมือนกันก็ตาม 

 

4.2 กฎหมายที่เกี่ยวของกับฉลากโภชนาการของสหภาพยุโรป 

สหภาพยุโรปเปนภูมิภาคท่ีใหความสําคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยในสินคาอาหาร

เปนอยางมาก ซ่ึงแสดงออกโดยการกําหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับสินคาอาหารในทุก

ข้ันตอนของกระบวนการผลิตเพ่ือใหสินคาอาหารท่ีผลิตออกมามีคุณภาพและปลอดภัย มี

ประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับอยางเครงครัด135

16 

เชนวาแลว สหภาพยุโรปไดมีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติเดิมท่ีเก่ียวของ

กับการติดฉลากสินคาอาหารและเพ่ิมขอบังคับใหม ๆ หลายประการ โดยมีวัตถุประสงคในการดูแล

และคุมครองผูบริโภคในสหภาพยุโรป โดยเนนเรื่องความโปรงใส การใหขอมูลและรายละเอียดท่ี

ครบถวนถูกตอง เชนคุณคาทางโภชนาการ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสของสหภาพยุโรปในเรื่อง

มาตรฐาน สุขภาพ ความปลอดภัย รวมไปถึงการรักษาสิทธิของผูบริโภคในการรับรูขอมูลจากการอาน

ฉลาก เพ่ือใหผูบริโภคสามารถใชดุลพินิจอยางรอบคอบในการเลือกซ้ือและบริโภคอาหารท่ีมีวางขาย

ในตลาด136

17 

 

  

                                                           
16 ประไพทิพย ตั้งตรงวานิช , “ปญหาเก่ียวกับมาตรฐานบรรจุภัณฑอาหารขององคการ

การคาโลก ( WTO) และสหภาพยุโรป ( EU) ท่ีสงผลกระทบตอการสงออกสินคาอาหารของไทย” , 

(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2556), น.80-81. 
17 ไมปรากฏผูแตง , “กฎหมายสหภาพยุโรปวาดวยการติดฉลากสินคาอาหาร ,” 

www.bangkokbiznew.com/blog/detailed/525175 
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4.2.1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับฉลากโภชนาการของสหภาพยุโรป 

การติดฉลากเพ่ือใชสื่อสารบนผลิตภัณฑท่ีตองการนําเขาไปจําหนายยังสหภาพ

ยุโรปจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีระบุหรือกําหนดใหมีไดในฉลากซ่ึงในอาหารแตละประเภทจะมี

ขอกําหนดท่ีแตกตางกัน เชน การกําหนดใหมีการแจงสวนประกอบท่ีสําคัญ การติดฉลากท่ีระบุคา

โภชนาการ (Directive 2000/13/EC - The general labelling directive) การกําหนดวิธีปฏิบัติใน

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ การแจงโอกาสการกอใหเกิดภูมิแพ การแจงการผสมสารคาเฟอีน การแจง

สวนผสมท่ีนํามาจากการตัดแตงพันธุกรรม รวมไปถึงอาหารท่ีผลิตไดจากระบบเกษตรอินทรีย 

ผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเปนอาหารเสริมหรืออาหารสกัดเขมขน รวมถึงอาหารท่ีเพ่ิมคุณคา เชน การ

เสริมวิตามิน และการติดฉลากแจงประเทศท่ีเปนแหลงกําเนิดของสินคา 

การติดฉลากสินคาอาหารท่ัวไป ( General Food Labelling) Directive 2000/13/EC 

เปนกฎระเบียบของสหภาพยุโรปท่ีวาดวยการติดฉลากสินคาอาหารท่ัวไปท่ีบังคับใชอยูในปจจุบันโดย

กําหนดใหสินคาอาหารจะตองแสดงขอมูลท่ีสําคัญไวบนฉลาก ไดแก ชื่อสินคา รายการสวนผสมใน

อาหาร สินคาใชบริโภคไดถึงวันท่ีและเง่ือนไขพิเศษในการใช ท้ังนี้เพ่ือใหผูบริโภคไดรับทราบขอมูลท่ี

ถูกตองชัดเจนเก่ียวกับสวนผสมหรือสิ่งท่ีบรรจุอยูในอาหารและชวยปกปองสุขภาพผูบริโภค 

กฎระเบียบการติดฉลากสินคาอาหารท่ัวไปของสหภาพยุโรปยังเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกสามารถ

บังคับ (Mandatory) การแสดงขอมูลเพ่ิมเติมบางอยางบนฉลากของสินคาอาหารบางชนิดไดอีกดวย 

เชน การติดฉลากระบุประเทศแหลงกําเนิดสินคาอาหาร 137

18 

กฎระเบียบวาดวยการแสดงคุณคาทางโภชนาการ ( Council Directive 90/496/EEC) 

มีการกําหนดขอเสนอเก่ียวกับกฎระเบียบการใหขอมูลสินคาอาหารแกผูบริโภคเนื่องจากสหภาพยุโรป

มีกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการติดฉลากสินคาอาหารเปนจํานวนมากทําใหเกิดความสับสนผนวกกับ

ความตองการของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไปและการมีกลยุทธทางการตลาดใหม ๆ สงผลใหปจจุบันฉลาก

สินคาอาหารมีความซับซอนมากข้ึนเพราะฉลากสินคานอกจากจะใชเสนอขอมูลท่ีสําคัญตอความ

ปลอดภัยของผูบริโภคแลว ยังถูกนํามาใชเสนอขอมูลท่ีมีประโยชนตอการตัดสินใจเพ่ือใหผูบริโภค

สามารถซ้ือสินคาอาหารไดตรงกับความตองการมากข้ึน เชน ขอมูลการคุมครองสวัสดิภาพสัตวหรือ

พิทักษสิ่งแวดลอม เปนตน 

คณะกรรมาธิการยุโรปไดจัดทําขอเสนอเก่ียวกับกฎระเบียบการใหขอมูลสินคาอาหารแก

ผูบริโภค (Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on 

the Provision of Food Information to Consumers – Food Information Regulation) ซ่ึง

                                                           
18 สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา , ผลกระทบการเปดเสรีระหวาง

ไทยกับสหภาพยุโรปตออุตสาหกรรมอาหารไทย, น.4-15. 
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เปนการรวบรวมกฎระเบียบเดิม Directive 2000/13/EC ท่ีวาดวยการติดฉลากสินคาอาหารท่ัวไป

และกฎระเบียบ Council Directive 90/496/EEC ท่ีวาดวยการแสดงคุณคาทางโภชนาการเขาไว

ดวยกัน รวมท้ังปรับปรุงใหกฎระเบียบมีความงายข้ึน ( Simplifying) ชัดเจนมากข้ึน ตลอดจนการ

ปรับปรุงใหผูบริโภคมองเห็นและเขาใจขอมูลบนฉลากสินคาไดงายข้ึนซ่ึงจะชวยในการตัดสินใจของ

ผูบริโภคใหไดสินคาอาหารท่ีตรงความตองการมากข้ึน 

ขอเสนอเก่ียวกับกฎระเบียบการใหขอมูลสินคาอาหารแกผูบริโภคนี้ครอบคลุมถึง

ประเด็นหลัก ไดแก การแสดงขอมูลท่ัวไป การบังคับติดฉลากขอมูลคุณคาทางโภชนาการของอาหาร 

การขยายการบังคับการแสดงสารท่ีกอใหเกิดภูมิแพท้ังบนอาหารท่ีบรรจุหีบหอเรียบรอยแลวและ

อาหารยังไมไดบรรจุหีบหอ การแสดงสวนผสมของเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมท้ังการติดฉลากระบุ

ประเทศแหลงกําเนิดสินคา138

19 

แตการบังคับในระดับประเทศจะตองสอดคลองกับกฎระเบียบหลัก Directive 

2000/13/EC และไมกอใหเกิดอุปสรรคตอการสงสินคามาจําหนายในสหภาพยุโรป 139

20 

ความสําคัญท่ีสหภาพยุโรปไดเนนไปท่ีฉลากท่ีใชติดในผลิตภัณฑเพ่ือใหเปนสื่อท่ีทําความ

เขาใจใหกับผูบริโภค เม่ือสหภาพยุโรปไดกําหนดมาตรการใด ๆ ข้ึนมาใช การนําไปปฏิบัติจะเปนสวน

ของผูผลิต และเม่ือมีการผลิตหรือใชแลวจะตองมีการชี้แจงใหกับผูบริโภคไดรับทราบเพ่ือผูบริโภคจะมี

สิทธิในการใชเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมตอตนเอง เชน ฉลากท่ีระบุผลิตภัณฑท่ีผานการตัดแตง

พันธุกรรมหรือมีสวนผสม ผูบริโภคจะมีสิทธิในการเลือกใชหรือบริโภคผลิตภัณฑดังกลาว เปนตน ยังมี

ขอมูลอ่ืน ๆอีกท่ีมีการกําหนดไวในฉลาก ไดแก การระบุสารอาหาร การระบุพลังงาน การระบุสาร

กอใหเกิดภูมิแพ เปนตน140

21 

วัตถุประสงคการใชกฎระเบียบการติดฉลากโภชนาการของสหภาพยุโรปคือทําให

ผูบริโภคไมเกิดเขาใจคลาดเคลื่อนและสามารถใชขอมูลโภชนาการบนฉลากในการตัดสินใจบริโภค

อาหารท่ีมีประโยชน และสรางการแขงขันระหวางผูผลิตเปนไปอยางเปนธรรม 

กลุมสหภาพยุโรปไดกําหนดประเภทสินคาท่ีตองแสดงขอมูลโภชนาการบนฉลาก

โภชนาการ ดังนี้ 

1) อาหารทุกประเภทท่ีสงตรงถึงผูบริโภค 

2) อาหารในสถานท่ีบริโภคกลาง เชน ภัตตาคาร โรงพยาบาล โรงอาหาร เปนตน 

3) อาหารท่ีมีการบริการสง 

                                                           
19 สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา, เพ่ิงอาง, น.4-16. 
20เพ่ิงอาง, น.4-18. 
21เพ่ิงอาง, น. 4-28. 
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สวนสินคาท่ียกเวนไมตองแสดงขอมูลโภชนาการ ไดแก ชา กาแฟ เครื่องเทศ เครื่องดื่ม

แอลกอฮอลผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมเพียงชนิดเดียว เชน เนื้อสัตวผักและผลไมสด แปง น้ําตาล หรือ

อาหารทุกชนิดท่ีไมไดจําหนายโดยตรงแกผูบริโภคหรืออาหารท่ีจําหนายแบบขายเหมา (bulk) 

ขอมูลโภชนาการท่ีตองแสดงบนฉลากโภชนาการของสหภาพยุโรป มีปรากฏดังนี้ 

1) ปริมาณพลังงาน 

2) รายการสารอาหาร ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต น้ําตาล ไขมัน ไขมันอ่ิมตัว และ

โซเดียม  

ในการนําเสนอขอมูลโภชนาการบนฉลากโภชนาการของสหภาพยุโรปนั้น ขอมูลตอง

จัดเปนหมวดหมูและอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันของฉลากอาหาร ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีใชแสดงฉลากโภชนาการตอง

มองเห็นไดงาย ใชภาษาท่ีเขาใจไดในตลาดผูซ้ือ และแสดงในรูปตาราง (Table Format)22

ในป ค.ศ. 2008 คณะกรรมาธิการยุโรป ( The European 

Commission) แหงกระทรวงสุขภาพและการคุมครองผูบริโภค ( Directorate – General on 

Health and Consumer Protection) ไดออกกฎระเบียบในการผนวกเอา 2 ขอบังคับท่ีมีอยูเดิม 142

23 

คือ Directive 2000/13/EC on Labeling, Presentation and Advertising of Foodstuffs และ 

Directive 90/496/EEC on Nutrition Labeling for Foodstuffs เขาเปนกฎระเบียบใหมฉบับเดียว 

คือ การใหขอมูลและติดฉลากอาหาร ( Food Information Regulation) หรือ Regulation (EU) 

1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the 

 

 

4.2.2 กฎระเบียบฉลากโภชนาการของสหภาพยุโรปในปจจุบัน  (Regulation (EU) 

1169/2011) 

4.2.2.1  กฎระเบียบและมาตรฐานอาหารสหภาพยุโรป เรื่อง การแสดงขอมูล

อาหารสําหรับผูบริโภค 

                                                           
22 อัญชลี มหาเทียน และ เสาวลักษณ ศุภกมลเสนีย , "กฎระเบียบการติดฉลาก

โภชนาการของสหภาพยุโรป ," ในการสัมมนา เรื่อง ระเบียบการติดฉลากอาหารของประเทศคูคาท่ี

สําคัญของไทย , จัดโดย กองนโยบายมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร สํานักงานมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2553 : น.1-9. 
23 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช , "กฎระเบียบสหภาพยุโรป ," 

http://www.doa.go.th/psco/index.php?option=com_content&view=category&id=50:20

11-02-14-05-14-41&Itemid=84&layout=default 
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Provision of Food Information to Consumers การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบฉบับนี้เปนไปตาม

การประเมินกฎหมายของสหภาพยุโรปเก่ียวกับการติดฉลากอาหารโดยคณะกรรมาธิการยุโรป 

สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบกลางครอบคลุมทุกขอกําหนดของการติดฉลากขอมูลบน

สินคาอาหารท่ีผูบริโภคควรทราบเพ่ือใชสําหรับการตัดสินใจเลือกซ้ือและเพ่ือเปนการคุมครองผูบริโภค 

ขอกําหนดนี้ปรับใชกับสินคาอาหารท่ีผลิตในปริมาณมาก ( Mass Catering) อาหารกอนบรรจุท่ีสงตอ

ใหเพ่ือผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปและการใหบริการของรานอาหาร ( Catering Services) ท่ีมีบริษัท

ขนสงเปนผูจัดสงอาหารให ซ่ึงมีจุดเริ่มตนการขนสงอยูในเขตสหภาพยุโรปซ่ึงขอกําหนดเหลานี้

เก่ียวของกับทุกข้ันตอนการผลิตไปจนถึงสินคาเพ่ือการบริโภคข้ันสุดทาย 143

24ถึงแมวาหนาท่ีการแจง

ขอมูลบนฉลากสินคาเหลานี้จะเปนของผูประกอบการในสหภาพยุโรปแตหากเปนสินคานําเขาผูนําเขา

จะตองเปนผูรับผิดชอบในการใหขอมูลท่ีถูกตองอยางเพียงพอแกผูบริโภค ซ่ึงในทายท่ีสุด ผูสงออกคู

คาของสินคาอาหารดังกลาวไปยังสหภาพยุโรปตองเปนผูใหขอมูลกฎระเบียบดังกลาวมีผลตาม

กฎหมาย 20 วัน หลังประกาศเม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2554 และมีผลบังคับใชอยางเปนทางการ

วันท่ี 13 ธันวาคม 255725

มาตรการเรื่องฉลากอาหารของสหภาพยุโรปท่ีถึงแมจะเปนผลประโยชนโดยตรงแก

ผูบริโภคแตสงผลกระทบตอผูประกอบการท่ีสงสินคาอาหารเขามายังสหภาพยุโรปอยางเลี่ยงไมได 

โดยเฉพาะในเรื่องตนทุนการผลิต ท้ังนี้การปรับใชมาตรการดังกลาวของสหภาพยุโรปไดมีการ

เตรียมการและดําเนินการมาเปนระยะเวลานานแลวพอสมควรผูประกอบการท่ีเก่ียวของสวนใหญจึง

นาไดจะทราบถึงแนวทางปฏิบัติเบื้องตนท่ีจําเปนเม่ือสงสินคามายังสหภาพยุโรป อยางไรก็ดีควรแจง

ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบถึงการดําเนินการดังกลาวเพ่ือเปนการเนนย้ําอีกครั้งหนึ่งถึงมาตรการท่ี

จะสงผลกระทบตอการสงออกอาหารของประเทศสงออกใด ๆ มายังสหภาพยุโรป 145

26 

 

                                                           
24 Paul Berryman, Advances in Food and Beverage Labelling, (the United 

Kingdom : Woodhead Publishing, 2015), p.3. 
25 สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจําสหภาพยุโรป , “EU ออก

กฎระเบียบใหมควบคุมการติดฉลากขอมูลบนสินคาเพ่ือผูบริโภค ,” 

http://www.acfs.go.th/warning/viewEarly.php?id=3666; สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ 

กรุงบรัสเซลส, “สหภาพยุโรปแกไขกฎระเบียบในการใหขอมูลและติดฉลากอาหารเก่ียวกับสารกลูเต น

,” http://www2.thaieurope.net/สหภาพยุโรปแกไขกฎระเบี-5 
26สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส , “มาตรการฉลากกํากับอาหาร

ของยุโรป,” http://www2.thaieurope.net/มาตรการฉลากกํากับอาหารข/ 
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สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบใหมในการใหขอมูลและติดฉลากอาหารโดยมีจุดประสงค

ทําใหผูบริโภคสามารถเขาใจฉลากอาหารไดงายข้ึน 146

27และเสริมสรางหลักประกันในการคุมครองผู

บริโภคในเรื่องของการใหขอมูลของสินคาอาหารท่ีผูบริโภคควรทราบ โดยใหสิทธิผูบริโภคในการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาอาหารจากการอานขอมูลบนฉลาก147

28 

แมกฎระเบียบใหมดังกลาวจะมีจุดประสงคทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลท่ีสําคัญ

ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาอาหารและเครื่องดื่มไดดีมากข้ึนแตในแงธุรกิจกฎระเบียบยอมสราง

ภาระคาใชจายใหแกผูผลิตในการทําตามกฎระเบียบ (Compliance Costs) โดยผูผลิตรายยอยจะเปน

ผูไดรับผลกระทบมากท่ีสุด148

29 

สหภาพยุโรปไดออกระเบียบ Regulation (EU) 1169/2011 วาดวยการใหขอมูล

เก่ียวกับอาหารแกผูบริโภคบังคับใชกับผูประกอบธุรกิจอาหารในทุกข้ันตอนตลอดหวงโซการผลิต สรุป

สาระสําคัญไดดังนี้ 

1) ขอมูลเก่ียวกับอาหารจะตองไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิดในลักษณะของอาหาร 

คุณสมบัติ สวนประกอบ ปริมาณ ประเทศแหลงกําเนิดและวิธีการผลิต 

2) สินคา Prepacked Foods จะตองติดฉลากระบุขอมูลดานโภชนาการประกอบดวย

ปริมาณพลังงาน ไขมันท้ังหมด ไขมันอ่ิมตัว คารโบไฮเดรต โปรตีน น้ําตาลและเกลือ เปนตน รวมท้ัง

ขอมูลท่ีบังคับใชกับฉลากอาหารทุกชนิด โดยจะตองติดฉลากบนสินคาในจุดท่ีผูบริโภคสามารถ

มองเห็นไดชัดเจน และแสดงเปนปริมาณ 100 กรัมหรือ 100 มิลลิลิตรตอหนึ่งหนวยบริโภค 

3) ฉลากสินคาอาหารท่ีระบุขอมูลดานในรูปแบบตารางหรือแนวตรง 

4) ขนาดตัวอักษรบนฉลากอาหารจะตองมีขนาดนอยกวา 1.2 มิลลิเมตร หรือ 0.9 

มิลลิเมตร หากพ้ืนท่ีแสดงขอมูลบนภาชนะบรรจุอาหารมีขนาดนอยกวา 80 ตารางเซนติเมตร ท้ังนี้

ภาชนะบรรจุอาหารท่ีมีขนาดนอยกวา 25 ตารางเซนติเมตร ไมตองแสดงขอมูลโภชนาการและภาชนะ

บรรจุอาหารท่ีมีขนาดนอยกวา 10 ตารางเซนติเมตร ไมตองแสดงท้ังขอมูลโภชนาการและรายการ

สวนผสมอาหาร 

                                                           
27 ไมปรากฏผูแตง , “กฎระเบียบการติดฉลากอาหารใหมของอียู ,” 

http://www2.thaieurope.net/กฎระเบียบการติดฉลากอาห 
28 กลุมพัฒนาระบบความปลอดภัยสินคาพืช สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินคาพืช, สหภาพยุโรปออกระเบียบใหมควบคุมการติดฉลากขอมูลบนสินคาอาหารเพ่ือผูบริโภค 
29 อางแลว เชิงอรรถท่ี 27. 
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5) กําหนดใหระบุขอมูลแหลงกําเนิดสินคาบนฉลากสินคาเนื้อหมู เนื้อแกะ เนื้อแพะ 

และเนื้อสัตวปก (เพ่ิมเติมจากระเบียบเดิมไดแก เนื้อวัวสดและผลิตภัณฑจากเนื้อวัว ผักและผลไม เนื้อ

ปลา น้ําผึ้ง น้ํามันมะกอก) 

6) ฉลากสินคาอาหารทุกชนิดจะตองแสดงชื่อของอาหาร สารท่ีทําใหเกิดโรคภูมิแพ 

ปริมาณสุทธิและวันท่ีหมดอายุโดยจะตองพิมพตัวอักษรท่ีเนนใหเห็นชื่อสวนผสมท่ีทําใหเกิดโรคภูมิแพ

อยางชัดเจน 

7) สินคาอาหารท่ีมีสวนผสมหรือเครื่องปรุงท่ีประกอบดวยสารปรุงแตงเลียนแบบ

ธรรมชาติ ( Imitation Food) จะตองระบุรายการสวนผสมหรือเครื่องปรุงท่ีใชในการปรุงแตงอาหาร

ลงบนฉลากสินคาเพ่ือใหผูบริโภคสามารถจําแนกออกไดงาย 

8) สินคาอาหารท่ีมีสวนผสมของน้ํามันพืชจะตองระบุรายการน้ํามันพืชท่ีใชท้ังหมดลง

บนฉลากสินคาโดยจัดเปนกลุมของ “ Vegetable Oils” และแยกเปนรายชื่อน้ํามันพืชแตละชนิด 

พรอมท้ังสัดสวนท่ีใช 

9) ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะตองนํากฎระเบียบดังกลาวไปบังคับใชภายในวันท่ี 

13 ธันวาคม 2557 สําหรับขอกําหนด Nutrition Declaration จะนํามาบังคับใชตั้งแตวันท่ี 13 

ธันวาคม 255930

 

4 .2 .2 .2 ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอใน  Regu lat ion (EU) 1169/2011 

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอเปนท่ียอมรับในกลุมบริษัทอาหาร ผูคาปลีก 

ผูบริการอาหารและผูผลิตสินคาอาหารท่ัวสหภาพยุโรป แตเปนท่ีนิยมในผูผลิตสินคาในประเทศ

อังกฤษโดยสวนใหญ แมในกฎระเบียบยังมิไดบัญญัติบังคับใหผลิตภัณฑสินคาอาหารของสหภาพยุโรป

ใชฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ แตกลุมผูผลิตผลิตภัณฑสินคาอาหารรายใหญ เชน Coca-Cola, 

Kellogg’s, Kraft Food UK, Mars UK, Nestle UK, PepsiCo, Tesco และ Unilever UK ไดนํา

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอมาใชกับผลิตภัณฑสินคาอาหารของตน เนื่องจากเห็นถึงความสําคัญของ

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอวามีขอดีตอผูบริโภค ตอรัฐบาลและตอผูผลิตเอง 

 

                                                           
30 กลุมงานมาตรการ TBT สํานักมาตรการทางการคา กรมการคาตางประเทศ , EU 

ออกระเบียบฉลากสินคาอาหารแบบใหม, ธันวาคม 2544 ; สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ 

ประจําสหภาพยุโรป , “EU เริ่มตนบังคับใชกฎระเบียบการใหขอมูลอาหารแกผูบริโภค ,” 

http://www2.thaieurope.net/eu-เริ่มตนบังคับใชฎระเ 
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ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอเปนแนวทางท่ีมีจุดประสงคเพ่ือจัดทําขอมูลโภชนาการและ

ชวยใหผูบริโภคมีสุขภาพดีและบริโภคอาหารท่ีสอดคลองกับสุขภาวะ 

สมาชิก FDF มีความมุงม่ันท่ีจะทําใหผลลัพธของกฎระเบียบออกมาดีท่ีสุดสําหรับ

ผูบริโภคในสังคมโดยไดรับความรวมมือจากผูผลิตและผูออกกฎระเบียบเพ่ือทําใหผลิตภัณฑอาหารมี

ความปลอดภัยข้ึน ดีตอสุขภาพมากข้ึนและเพ่ิมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม รวมถึงมีแผนงานรวมถึง

ขอตกลงรวมกันท่ีจัดทําใหฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่มมีความชัดเจนมาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงฉลากโภชนาการเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการชวยใหผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหาร

และปรับปรุงการรับรูเรื่องฉลากโภชนาการของผูบริโภคใหเขาถึงขอมูลโภชนาการไดงายมากข้ึนขอมูล

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอปรากฏบนดานหลังบรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่มในสหราชอาณาจักรมา

มากกวาทศวรรษ ในป ค.ศ. 2006 เริ่มมีการระบุขอมูลโภชนาการเพียงเล็กนอยเทานั้นบนดานหนา

บรรจุภัณฑท่ีวางจําหนายอยูในสหราชอาณาจักร และในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมี

ขอตกลงรวมกันของผูผลิตและผูขายปลีกท่ีใหความรวมมือในการแสดงขอมูลโภชนาการบนผลิตภัณฑ 

ในความเปนจริงแลวฉลากโภชนาการแบบจีดีเอเปนฉลากโภชนาการท่ีไดรับความนิยมท่ีสุดในรูปแบบ

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอท้ังหมดซ่ึงใชในบริษัทอาหาร ผูคาปลีกและผูบริการดานอาหารมากกวา 90 

บริษัท จากจํานวนดังกลาวประมาณไดเปนผลิตภัณฑอาหารมากกวา 20,000 ผลิตภัณฑแสดงขอมูล

โภชนาการแบบจีดีเอดานหนาบรรจุภัณฑ 

 

(1) เปาหมายของแนวทางฉลากโภชนาการแบบจีดีเอเปนพื้นฐาน 

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอจัดทําขอมูลโภชนาการตอหนวยบริโภคและ

แสดงใหเห็นวาหากใชฉลากโภชนาการแบบสัญญาณไฟจราจรท่ีเทียบโภชนาการของผลิตภัณฑอาหาร

ตอ 100 กรัมเปนคาสูง กลาง หรือต่ําโดยไมคํานึงถึงตอหนวยบริโภคจริง เนื่องจากการนําเสนอขอมูล

ตอ 100 กรัมเปนหนวยพ้ืนฐานแตหนวยดังกลาวสรางความยุงยากใหแกผูบริโภคในการเปรียบเทียบ

ระหวางผลิตภัณฑอาหารท่ีคลายคลึงกันวา 100 กรัมนั้นเทากับเทาใด the UK Food Standards 

Agency จึงมีการเสนอใหระบุตอหนวยท่ีเปนประโยชนแกผูบริโภคมากกวาจากท่ีแนวทางฉลาก

โภชนาการดานหนาบรรจุภัณฑเปนหนวยกรัมเปนตอหนวยบริโภคแทน ทําใหสามารถเขาใจไดงาย

กวา เชน ครึ่งชิ้น หรือ หนึ่งแผน 150

31 

 

 

  

                                                           
31 Food and Drink Federation, supra note 14. 
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(2) รายละเอียดของฉลากโภชนาการแบบจีดีเอใน Regulation  (EU) 

1169/2011 

แผนงานของฉลากโภชนาการแบบจีดีเอแสดงใหเห็นถึงคาพลังงาน 151

32 

(Calories) หรือ คาพลังงานและคาโภชนาการอ่ืนๆ ไดแก น้ําตาล ไขมัน ไขมันอ่ิมตัวและโซเดียม 152

33 

ซ่ึงแสดงตอจํานวนและเปนเปอรเซ็นตอคา GDA ในสัญลักษณแบบ 5 ชองของฉลากโภชนาการแบบจี

ดีเอ โดยในตารางโภชนาการจะแสดงถึงคา GDA บนบรรจุภัณฑในตําแหนงท่ีสมคว รเพ่ือเปนแหลง

อางอิงท่ีเปนประโยชนตอผูบริโภค กําหนดคา GDA สําหรับผูใหญ 153

34มีการปรับปรุงใหสอดคลองกับ

กฎระเบียบใหมของสหภาพยุโรป154

35 (Regulation (EU) 1169/2011) 

1. ตําแหนงของฉลากโภชนาการบนบนบรรจุภัณฑ 

ระบบสัญลักษณของฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ ( GDA Icon System) จะนํามาใชบน

ดานหนาบรรจุภัณฑ ( the Front of the Pack) โดยหนาดานบรรจุภัณฑ หมายความถึง 

องคประกอบท่ีสําคัญดานหนาบรรจุภัณฑ โดยสวนมากผูบริโภคจะสามารถมองเห็นไดทันทีตอนท่ี

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ ซ่ึงการจัดลําดับสัญลักษณของโภชนาการแบบจีดีเอจะตองมี  5 ชองท่ีสามารถ

มองเห็นได 155

36 และไมมีคาโภชนาการอยางอ่ืนมาเพ่ิมเติม และตําแหนงของสัญลักษณของโภชนาการ

แบบจีดีเอบนบรรจุภัณฑจะวางในแนวนอน เวนแตพ้ืนท่ีของบรรจุภัณฑในสวนขนาดหรือรูปรางนั้นไม

อํานวย สามารถจัดวางไดในแนวตั้งเพ่ือการแสดงฉลากโภชนาการท่ีชัดเจนกวาในดานการนําเสนอ

ขอมูลโภชนาการ (เชน บรรจุภัณฑขนาดเล็ก) 

2. จํานวนของสัญลักษณ 

                                                           
32 Article 30.3 of Regulation (EU) 1169/2011 
33 Article 33.2 of Regulation (EU) 1169/2011 
34 คา GDA หรือ Reference Intake สําหรับผูใหญ คาพลังงานคือ 8400 kJ/2000 

kcal คาโภชนาการน้ําตาล คือ 90 กรัม ไขมันคือ 70 กรัม ไขมันอ่ิมตัวคือ 20 กรัมและโซเดียมคือ 6 

กรัม ; EuroCommerce&FoodDrinkEurope, Guidance on the Provision of Food 

Information to Consumers, (Belgium : EuroCommerce&FoodDrinkEurope, 2013), p. 41. 
35 ในเดือนธันวาคม 2011 กฎระเบียบฉบับใหมของสหภาพยุโรป ( the new 

Regulation (EU) 1169/2011) วาดวยขอกําหนดของขอมูลอาหารสูผูบริโภคไดบังคับใช กฎระเบียบ

นี้ไดกําหนดกลุมคา GDA สําหรับผูใหญและกําหนดการใชและการแสดงฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ

ดานหนาบรรจุภัณฑ 
36 Article 34.1 and 34.3 of Regulation (EU) 1169/2011 
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ในบรรจุภัณฑขนาดใหญ คือมีขนาดดานหนาบรรจุภัณฑมากกวา 80 ตารางเซนติเมตร 

จะตองจัดทําสัญลักษณแบบ 5 ชองบนดานหนาบรรจุภัณฑ สวนในบรรจุภัณฑขนาดเล็ก คือมีขนาด

ดานหนาบรรจุภัณฑนอยกวา 80 ตารางเซนติเมตร สามารถจัดทําสัญลักษณเพียงชองเดียว คือ ระบุ

คาพลังงานเทานั้น (Calories Only) ไดดานหนาบรรจุภัณฑ 

กรอบฉลากโภชนาการ ( Count Line) อาจมีแคสัญลักษณระบุคาพลังงานเทานั้นบน 

(Single Serve Packs37

3. ขอความในสัญลักษณโภชนาการแบบจีดีเอ 5 ชอง 

) โดยไมไดคํานึงถึงขนาดของบรรจุภัณฑ เพ่ือตอกย้ําความสอดคลองใน

ผลิตภัณฑอาหารดังกลาว สําหรับบรรจุภัณฑแบบทรงกระบอก ดานสวนท่ีจะมีฉลากโภชนาการจะ

เปนบริเวณ 1 ใน 3 ของสวนโคงของพ้ืนผิวบรรจุภัณฑ 

ขอความเหนือสัญลักษณจะกลาวถึงปริมาณตอสวนท่ีบรรจุ หรือ ตอหนึ่งสวน เชน ทุก 

250 มิลลิลิตรตอบรรจุภัณฑ , ทุก 50 กรัมตอแทง , 125 กรัมตอสวน , 25 กรัมตอหอ สวนขอความ

ดานลางสัญลักษณจะกลาวถึง รอยละของปริมาณสูงสุดท่ีบริโภคไดตอวันท่ีแนะนําของผูใหญ ( an 

Adult’s Guideline Daily Amount / Adult’s GDA) 

สําหรับคา GDA ของผูใหญนั้นใชกับผลิตภัณฑอาหารท้ังหมดเวนแตผลิตภัณฑอาหาร

สําหรับผูบริโภคท่ีเปนเด็กโดยเฉพาะ สําหรับผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูบริโภคท่ีเปนเด็กโดยเฉพาะจะ

มีขอความดานลางสัญลักษณวา รอยละของปริมาณสูงสุดท่ีบริโภคไดตอวันของเด็กอายุ 5-10 ป (a 5-

10 year old’s guideline daily amount / a child’s guideline daily amount) อาจเอา

ขอความดังกลาวไวดานหลังบรรจุภัณฑก็ได 

4. การแสดงคาของสัญลักษณโภชนาการแบบ 5 ชอง 

คาของสัญลักษณสัมพันธกับผลิตภัณฑอาหารท่ี ( the Product as Sold) กําหนดคา

พลังงานกําหนดใหแสดงเปนตัวเลขจํานวนเต็ม (ทําใหเปนจํานวนเต็มท่ีใกลเคียงขอเท็จจริงท่ีสุด – 

the Nearest Whole Number) สวนคาโภชนาการอ่ืนๆกําหนดใหแสดงเปนตัวเลขสามารถมีทศนิยม

ไดหนึ่งตําแหนง (อาจปดข้ึนหรือปดลงไดตามสมควร) ในสวนเปอรเซ็นของคา  GDA กําหนดใหแสดง

เปนตัวเลขจํานวนเต็ม แตถาคาโภชนาการตอสวนท่ีมีคานอยกวา 1% ของคา GDA อาจแสดงเปน 

<1% ของคา GDA ก็ได และหากสวนคาโภชนาการตอสวนท่ีมีคานอยกวา 0.1% ของผลิตภัณฑอาจ

แสดงโดยใชคําวามีจํานวนเล็กนอย ( Trace) ตามแนวทางของ FSA วาดวยฉลากโภชนาการหรือ

อาจจะแสดงเปนคาศูนยในสวนคาโภชนาการเลยก็ได เชน 0%,0.0 กรัม หรือ 0 กรัม 

5. ขอความในสัญลักษณอันแสดงคาพลังงานเทานั้น (Calorie Only Icon) 

                                                           
37 Single Serve Packs หมายถึงบรรจุภัณฑท่ีมีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา และเปดใชงาย

แบบใชครั้งเดียว หรือบรรจุภัณฑแบบบริโภคครั้งเดียว 



64 

 

ในบรรจุภัณฑขนาดเล็ก คือมีขนาดดานหนาบรรจุภัณฑนอยกวา 80 ตารางเซนติเมตร 

สามารถจัดทําสัญลักษณเพียงชองเดียว คือ ระบุคาพลังงานเทานั้น ( Calories Only) ไดดานหนา

บรรจุภัณฑ Count line อาจมีแคสัญลักษณระบุคาพลังงานเทานั้นบน Single Serve Packs โดย

ไมไดคํานึงถึงขนาดของบรรจุภัณฑ เพ่ือตอกย้ําความสอดคลองในผลิตภัณฑอาหารดังกลาว สําหรับ 

Single Serve Packs ขอความเหนือสัญลักษณอาจตัดทอนใหเหลือแค ตอสวน (หรือแทง /หอ/

บริโภค) ตามสมควร เม่ือผลิตภัณฑอาหารมีมากกวา 1 สวนแลว สวนดังกลาวจะตองบอกจํานวนเปน

ตัวอักษรเหนือสัญลักษณ เชน ตอ 25 กรัมของสวน สวนขอความดานลางสัญลักษณอาจตัดทอนเหลือ

แค รอยละของปริมาณสูงสุดท่ีบริโภคไดตอวันท่ีแนะนําของผูใหญหรือเด็กตามสมควร ( of 

Adult/Child’s GDA) แทนท่ีจะเขียนคําวา รอยละของปริมาณสูงสุดท่ีบริโภคไดตอวัน ( Guideline 

Daily Amount) แบบเต็ม 

6. ขนาดของขอความ 

ขอความเหนือและดานลางสัญลักษณตองมีขนาดตัวอักษรไมต่ํากวา 8 ฟอนตไซส สวน

สัญลักษณโภชนาการแบบจีดีเอในแตละชองคาโภชนาการจะมีขนาดความกวางไมนอยกวา 8 

มิลลิเมตร และสูงไมต่ํากวา 12 มิลลิเมตร หากดานหนาบรรจุภัณฑมีขนาดเล็กเกินกวาท่ีจะสามารถใช

ตัวอักษรขนาดต่ําสุดได อาจจะใชขนาดท่ีเล็กกวา แตตองสามารถอานออกไดอยางชัดเจน 

7. สีของสัญลักษณโภชนาการแบบจีดีเอ 

ในสวนสัญลักษณโภชนาการแบบจีดีเอนั้นเปนสีเดียว ( A Single Colour) ซ่ึงสีแดง 

(Red) เขียว (Green) และเหลืองอําพัน (Amber) เปนสีตองหาม และเพ่ือปองกันการเพ่ิมเติมสีลงใน

สัญลักษณ คาสีจําเปนตองมีความตรงขามกัน โดยสีของตัวอักษรในสัญลักษณโภชนาการควรเปนสีดํา

หรือสีท่ีมีความเขมท่ีสุดในคาสีท่ีสามารถใชได ในสวนสีของตัวอักษรเหนือและดานลางสัญลักษณตอง

เปนสีท่ีมีความตรงขามกันกับสีพ้ืนหลังของบรรจุภัณฑ สวนสีของกรอบสัญลักษณควรเปนสีขาว สีของ

พ้ืนหลังชองคาเปอรเซ็นโภชนาการควรเปนสีขาว และสีของกรอบสัญลักษณควรเปนสีขาวเวนแตสี

ของบรรจุภัณฑเปนสีขาว หากเปนเชนนั้น สีของกรอบสัญลักษณใหเปนสีท่ีตรงขามกับสีบรรจุภัณฑ 157

38

                                                           
38 Food and Drink Federation, GDA Labelling Industry Style Guide, 

(London : Food and Drink Federation, 2012). 
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บทที่ 5 

ความสอดคลองของพันธกรณีในความตกลง TBT 

กรณีศึกษาเปรียบเทียบขอพิพาทตาง ๆ ของ WTO อันเกี่ยวของกับฉลากอาหาร 

 

ท่ีผานมาในอดีตนั้นสหภาพยุโรปไดนํามาตรการ ตางๆ ท่ีเขมงวดมาบังคับใชกับสินคา

ประเภทตางๆรวมไปถึงสินคาอาหารเพ่ือเปนเครื่องมือในการกีดกันทางการคา เชนดังในขอพิพาท EC-

Sardines และ EC-Hormones ซ่ึงเปนการกําหนดมาตรฐานภายในของสหภาพยุโรปท่ีสูงกวา

มาตรฐานระหวางประเทศท่ีกําหนดไวในเรื่องเดียวกัน ดังนั้นผู ศึกษาเห็นวามาตรการฉลากโภชนาการ

แบบจีดีเอของสหภาพยุโรปอาจกอใหเกิดการกีดกันทางการคา อันเกิดจากการอาศัยชองวางของ

ขอบังคับระหวางประเทศขององคการการคาโลกเพ่ือใชเปนเครื่องมือกอใหเกิดอุปสรรคทางตอการคา

เชนกันดังนั้นควร ศึกษาเก่ียวกับขอพิพาทอันเก่ียว ของกับฉลากอาหาร เพ่ือทําให สามารถเตรียมตัว

รับมือกับขอพิพาทอันอาจเกิดเนื่องจากมาตรการ ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรป อัน

เขมงวดกวามาตรฐานสากลได ในสวนของบทท่ี 5 นี้ ผูศึกษาไดยกตัวอยางขอพิพาท อันเก่ียวของกับ

ฉลากอาหาร  4 กรณี อันเทียบเคียงไดกับมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ คือ ขอพิพาท EC-

Sardines, US-Tuna II และ III, US-COOL และ EC-Seal Productsโดยศึกษาในสวนท่ีมาแหงคดี 

ประเด็นขอพิพาทของความตกลง TBT และคําตัดสินขององคกรระงับขอพิพาทของ WTO เพ่ือ

เปรียบเทียบหากเกิดขอพิพาทในประเด็นวาดวยมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอในอนาคต 

 

5.1 กรณีขอพิพาท EC-Sardines 

5.1.1 ที่มาแหงคดี 

ประเด็นขอพิพาท European Communities - Trade Description of 

Sardines (EC-Sardines) ถือไดวาเปนคดีลําดับท่ีสองท่ีเขามาสูกระบวนการระงับขอพิพาทโดย

องคการอุทธรณ ( Appellate Body) หลังจากคดี EC-Asbestos1

EC-Sardines เปนขอพิพาทในเรื่องเก่ียวกับการใช Council Regulation (EEC) No. 

2136/89 (EC Regulation) ซ่ึงมีผลใชบังคับในป ค.ศ. 1990 ของประชาคมยุโรป เพ่ือกําหนดชื่อ

ทางการคา ( Trade Name) ของสินคาปลาซารดีนกระปอง โดย EC Regulation ไดกําหนด

ซ่ึงเปนการพิจารณาเก่ียวกับ

บทบัญญัติท่ีอยูในความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 

                                                           
1 European Communities – Measure Affecting Asbestos and Products 

Containing Asbestos 
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หลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับสินคาท่ีสามารถใชชื่อเรียกทางการคาวามีท่ีมาจาก “ปลาซารดีน” 

(Sardines) ในการวางจําหนายในทองตลาดในกลุมประเทศประชาคมยุโรป โดยสินคาปลาซารดีน

กระปองในตลาดสหภาพยุโรปมาจาก 2 สายพันธุท่ีนิยมคือ 

1) Sardina Pilchardus ซ่ึงเปนปลาซารดีนท่ีมีแหลงท่ีอยูในโซนแอตแลนติกเหนือ 

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน และทะเลดํา ไดแก European Sardines2

2) Sardinops Sagax ซ่ึงเปนปลาซารดีนท่ีสามารถพบไดในฝงแปซิฟกตะวันออก

ในชวงชายฝงของประเทศเปรูและชิลี ไดแก Peruvian Sardines

 

3

ตาม EC Regulation กําหนดใหเฉพาะสินคาจากปลาซารดีนท่ีผลิตจากปลาสายพันธุ 

Sardina Pilchardus ท้ังหมดเทานั้นท่ีสามารถใชคําวา Sardines บนสินคาปลาซารดีนกระปองใน

ตลาดสหภาพยุโรปสวนผลิตภัณฑปลาซารดีนจากสายพันธุอ่ืนจะตองใชชื่อพันธุปลาเปนชื่อทางการคา

แทนการใชชื่อ Sardines

 

4

การกําหนดกฎเกณฑเชนนี้ไดสงผลกระทบเชิงลบตอผลิตภัณฑปลาซารดีนกระปองจาก

เปรูเปนอยางมาก เนื่องจากผูบริโภคท่ีขาดความรูความเขาใจวาสินคาท่ีใชชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร 

(ชื่อสายพันธุปลา) เปนชื่อทางการคานั้นเปนสินคาประเภทใด และมีความเหมือนหรือแตกตางจาก

สินคาท่ีใชชื่อทางการคาวา Sardines ท่ีผูบริโภคมีความคุนเคยมากอนหรือไมแมวาในทางระหวาง

ประเทศจะปรากฏมาตรฐานระหวางประเทศ The Codex Standard for Canned Sardine – 

Type Product (Codex Stan 94) ซ่ึงมีขอกําหนดใหสินคาท่ีผลิตจากปลาจําพวกซารดีนถึง 22 สาย

พันธุซ่ึงมีชื่อทางวิทยาศาสตรท่ีแตกตางกันสามารถใชชื่อทางการคาวาเปน Sardines ได โดย

มาตรฐาน Codex Stan 94 ดังกลาวกําหนดใหปลาซารดีนท้ัง Sardina Pilchardus และ Sardinops 

 

                                                           
2 The Report of the Panel  on EC – Trade Description of Sardines, 

Paragraph 2.2; The Report of the Appellate Body on EC – Trade Description of 

Sardines, Paragraph4 
3 The Report of the Panel  on EC – Trade Description of Sardines, 

Paragraph 2.2; The Report of the Appellate Body on EC – Trade Description of 

Sardines, Paragraph7 
4 จารุประภา รักพงษ, กฎหมายแหงองคการการคาโลก : การตีความและการวิเคราะห

บทบัญญัติสําคัญ, พิมพครั้งท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2559), น. 

208. 
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Sagax สามารถใชคําวา Sardines บนผลิตภัณฑได หากใชคําอธิบายประกอบเพ่ิมเติมวาผลิตภัณฑ

ปลาซารดีนนั้นมาจากประเทศใด อยูในแหลงน้ําใด และมีชื่อท่ีใชเรียกกันวาอะไร เปนตน 162

5 

เชนวาแลว EC Regulation จึงเปนประการท่ีไมสอดคลองกับบทบัญญัติของความตกลง 

TBT กอใหเกิดอุปสรรคทางการคาของหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศเปรูท่ีนําประเด็นดังกลาวมาสู

กระบวนการระงับขอพิพาท163

6 

 

5.1.2 ประเด็นขอพิพาท EC-Sardines  

5.1.2.1 ประเด็นขอพิพาทตาม Annex 1.1 

ความเปนขอบังคับทางเทคนิคของ EC Regulation7ภายใตนิยามของ

ภาคผนวก 1.18 โดยพิจารณาหลักพ้ืนฐานของความเปนขอบังคับทางเทคนิคตามความตกลง TBT 

จากคําตัดสินขององคกรอุทธรณในขอพิพาท EC-Asbestos9

1) เอกสารระบุถึงผลิตภัณฑหรือกลุมของผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนการระบุโดยชัดแจง

หรือไม (The document applies to an identifiable product or group of products) 

 3 ประการ คือ167

10 

2) เอกสารตองกําหนดถึงลักษณะของผลิตภัณฑประการเดียวหรือหลายประการโดย

ลักษณะผลิตภัณฑนั้นจะมีอยูแตเดิมหรือเปนลักษณะท่ีเก่ียวของของผลิตภัณฑก็ได  (The document 

lays down one or more product characteristics) และ 

3) เอกสารตองมีลักษณะเปนกฎขอบังคับท่ีตองปฏิบัติตาม  (Compliance with the 

product characteristic was mandatory)11

 

 

                                                           
5เพ่ิงอาง. 
6 ธัญญา ปรมานุศิษฏ , “ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา : ศึกษากรณี

ขอพิพาท Trade Description of Sardines”, (สารนิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546), น.31. 
7 The Report of the Appellate Body on EC – Trade Description of 

Sardines, Paragraph 176 
8 Annex 1.1 of the TBT Agreement 
9 The Report of the Appellate Body on EC - Asbestos, Paragraph 67-70 
10 World Trade Organization, “EC-Sardines (DS231),” WTO Dispute 

Settlement: One-Page Case Summaries 1995-2014, P.91 (2015). 
11 ธัญญา ปรมานุศิษฏ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 6, น. 36. 
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5.1.2.2 ประเด็นขอพิพาทตาม Article 2.4 

เนื่องจาก Article 2.4 ของความตกลง TBT ซ่ึงเปนบทบัญญัติสําคัญท่ี

ใชอางในคดีนี้ถึงความสอดคลองของ EC Regulation กับมาตรฐานระหวางประเทศดังกลาว โดย  

Article 2.4 กําหนดพันธกรณีใหประเทศสมาชิก WTO เม่ือตองใชขอบังคับทางเทคนิค และในกรณีท่ี

มีมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของอยูหรือจะมีการนํามาใชในระยะเวลาอันใกล สมาชิก WTO 

จะตองใชมาตรฐานท่ีมีอยูนั้นหรือในสวนท่ีเก่ียวของเปนพ้ืนฐานของขอบังคับทางเทคนิคของตน ซ่ึง

เม่ือประชาคมยุโรปใชบังคับ EC Regulation ซ่ึงเปนขอบังคับทางเทคนิคจึงตองใชมาตรฐานระหวาง

ประเทศท่ีเก่ียวของคือ Codex Stan 9412

ดังนั้นตองพิจารณาวาความเปนมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของของ Codex Stan 

94

 

13และการนํา Codex Stan 94 มาใชเปนฐานในการกําหนด EC Regulation ของประชาคมยุโรป 

โดยพิจารณาความเปนมาตรฐานของ Codex Stan 94 จากนิยามคําวา มาตรฐาน ตามภาคผนวก 1.2 

ของความตกลง TBT14

คณะพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทไดระบุวา EC Regulation ครบองคประกอบของความ

เปนขอบังคับทางเทคนิค เนื่องจาก EC Regulation เปนเอกสารซ่ึงอธิบายลักษณะผลิตภัณฑหรือ

กระบวนการและวิธีการผลิตท่ีเก่ียวของของผลิตภัณฑนั้น คือมีการกําหนดถึงลักษณะของผลิตภัณฑ

ปลาซารดีน หากจะนํามาวางตลาดในประชาคมยุโรปจะตองเปนผลิตภัณฑท่ีมาจากปลาซารดีนสาย

พันธุ Sardina Pilchardus เทานั้นจึงเปนผลใหหามใชคําวา Sardines ในผลิตภัณฑปลาซารดีนท่ีมา

 

 

5.1.3 คําตัดสินขององคกรระงับขอพิพาทของ WTO 

5.1.3.1 คําตัดสินของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท 

เนื่องจากความตกลง TBT เปนบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับขอบังคับทาง

เทคนิค มาตรฐานและการประเมินความสอดคลองเปนหลัก ดังนั้น การท่ีความตกลง TBT จะมีผลใช

บังคับตอ EC Regulation ไดหรือไม ตองพิจารณากอนวา EC Regulation เปนขอบังคับทางเทคนิค 

(The Characterization of the EC Regulation as a ‘Technical Regulation’) ตามความหมาย

ของความตกลง TBT หรือไม 

                                                           
12 The Codex Alimentarius Commission Standard for Canned Sardines and 

Sardine-Type Products (Codex Stan 94-1981 Rev. 1-1995); Annex 2 of EC – Trade 

Description of Sardines 
13 ธัญญา ปรมานุศิษฏ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 6, น. 42-43. 
14 Annex 1.2 of the TBT Agreement 
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จากปลาสายพันธุอ่ืนเชน Sardinops Sagax อีกท้ังยังมีผลใชบังคับโดยสมบูรณและโดยตรงกับ

ประเทศสมาชิกประชมคมยุโรปท้ังหมด 

การท่ี EC Regulation กําหนดในประการดังกลาวจึงถือเปนการกําหนดถึงลักษณะของ

ผลิตภัณฑซ่ึงเปนขอบังคับท่ีตองปฏิบัติตามในนิยามขอบังคับทางเทคนิคของภาคผนวก  1.115

คณะพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทพิจารณาให Codex Stan 94 เปนมาตรฐานระหวาง

ประเทศท่ีเก่ียวของดังประเด็นตอไปนี้174

17 

1. Codex Stan 94 เปนมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ หรือมาตรฐานสากลใน

เรื่องดังกลาว (Relevance International Standard) หรือไม 

ดังนั้น 

EC Regulation จึงเปนขอบังคับทางเทคนิคตามความหมายท่ีกําหนดในความตกลง TBT กําหนดไว173

16 

ท้ัง Codex Stan 94 และ EC Regulation เปนขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑชนิด

เดียวกัน กลาวคือ ปลาซารดีนเฉพาะสายพันธุ Sardina Pilchardus และยังรวมถึงปลาซารดีนสาย

พันธุอ่ืน เชน Sardinops Sagax18

อีกท้ัง Codex Stan 94 เปนเอกสารท่ีจัดทําโดยองคกรมาตรฐานระหวางประเทศในท่ีนี้

คือ The Codex Alimentarius Commission ระบุในขอ 1 ของ The Statutes and Rules of 

Procedures of the Codex Alimentarius Commission ซ่ึงกําหนดมีผลเปนการเปดใหสมาชิก

 นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดในขอบเขตอ่ืนท่ีเหมือนกัน เชน การ

บรรจุหีบหอ การปดฉลาก การกําหนดเก่ียวกับน้ําหนัก เปนตน 176

19 และเนื่องจาก Codex Stan 94 มี

องคประกอบสอดคลองกับความเปนมาตรฐานตามภาคผนวก 1.2 ของความตกลง TBT แม Codex 

Stan 94 ไมไดใชหลักการฉันทามต1ิ77

20แตใชหลักเสียงขางมาก (Not Adopted by Consensus) 

                                                           
15 Annex I of the TBT Agreement 
16 The Report of the Panel on EC – Trade Description of Sardines, 

Paragraph 7.35 
17 ธัญญา ปรมานุศิษฏ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 6, น.44-45. 
18 The Report of the Panel on EC – Trade Description of Sardines, 

Paragraph 7.98-7.99 
19 The Report of the Panel on EC – Trade Description of Sardines, 

Paragraph 7.67-7.70 
20 The Report of the Panel on EC – Trade Description of Sardines, 

Paragraph 7.89-7.90 
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ของ WTO ท้ังหมดสามารถเปนสมาชิกของ The Codex Alimentarius Commission ได 178

21จึง

สอดคลองกับการเปนองคกรระหวางประเทศตามภาคผนวก 1.4 ของความตกลง TBT ฉะนั้น Codex 

Stan 94 ท่ีออกโดยองคกรระหวางประเทศนี้ จึงมีลักษณะเปนมาตรฐานระหวางประเทศ179

22 

2. การท่ี EC Regulation มีผลใชบังคับกอน Codex Stan 94 จะมีผลทําให Codex 

Stan 94 ไมเปนมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของหรือไม 

เนื่องจาก Article 2.4 ระบุวา “..กรณีท่ีมีมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของอยูหรือ

จะนํามาใชในระยะเวลาอันใกล..” โดยไมระบุถึงสถานะทางเวลาท่ีตองเปนกรณีมีมาตรฐานระหวาง

ประเทศอยูกอนเทานั้น นอกจากนี้การท่ีใหคํานึงถึงมาตรฐานระหวางประเทศท่ีจะนํามาใชใน

ระยะเวลาอันใกล ยังแสดงถึงการใหนํามาตรฐานระหวางประเทศท่ีถูกจัดทําข้ึนมาใหมภายหลัง

มาตรการท่ีมีอยูมาใชเปนฐานในมาตรการนั้นดวย180

23 

 

5.1.3.2 คําตัดสินขององคกรอุทธรณ 

ประเด็นขอกฎหมายท่ีเขาสูการพิจารณาขององคกรอุทธรณไดวางแนว

ทางการตีความ Article 2.4 ของความตกลง TBT ในสวนการสรางความกลมกลืนของขอบังคับทาง

เทคนิคของสมาชิกกับมาตรฐานระหวางประเทศสากล ใน 4 ประเด็นสําคัญ ไดแก 

1. พิจารณาวา Codex Stan 94 ถือเปนมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ 

(Relevant International Standard) หรือไม181

24 

องคกรอุทธรณเห็นวา Codex Stan 94 ถือเปนมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ 

แมวาสหภาพยุโรปจะอางวามาตรฐาน Codex Stan 94 ไมไดถูกบัญญัติไวโดยการออกเสียงในระบบ

ฉันทามติของสมาชิก และแมวาขอบเขตของมาตรฐาน Codex Stan 94 จะกวางกวาขอบเขตของ

มาตรการของประชาคมยุโรป เนื่องจากบทบัญญัติใน Codex Stan 94 เก่ียวของกับการกําหนดชื่อ

เรียกสินคาวา Sardines ในกลุมสายพันธุปลา 22 สายพันธุ ในขณะท่ีมาตรการของประชาคมยุโรป

เปนมาตรการวาดวยการกําหนดชื่อเรียกสินคาวา Sardines ในกลุมปลาสายพันธุ Sardina 

                                                           
21 Peter Van den Bossche, The Law and Policy of the World Trade 

Organization, (the United Kingdom : the University Press, Cambridge, 2005), p. 461. 
22 The Report of the Panel on EC – Trade Description of Sardines, 

Paragraph 7.65-7.67 
23 The Report of the Panel on EC – Trade Description of Sardines, 

Paragraph 7.74 
24 จารุประภา รักพงษ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 4, น. 209. 
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Pilchardus สายพันธุเดียวเทานั้น ท้ังนี้องคกรอุทธรณมีความเห็น 182

25วาใน Article 2.4 ไมไดระบุถึง

ขอกําหนดดังกลาวไว ซ่ึงการพิจารณาวามาตรฐานนั้น ๆ ถือเปนมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ

หรือไมใหพิจารณาจากนิยามในภาคผนวก 1 วามาตรฐานดังกลาวเปนเอกสารท่ีออกโดยองคกรท่ี

เก่ียวของเนื่องจากเปนท่ียอมรับกันในทางระหวางประเทศในเรื่องท่ีเก่ียวของหรือไม ซ่ึง Codex 

Alimentariusเปนองคกรท่ีเก่ียวของ เนื่องจากเปนท่ียอมรับกันในทางระหวางประเทศ 183

26ในการ

กําหนดชื่อเรียกทางการคาของสินคาหลายชนิด และมีการออกขอกําหนดในประเด็นท่ีตรงกัน 

(Pertinent) กับประเด็นในมาตรการขอบังคับทางเทคนิคของประชาคมยุโรป184

27 

2. หาก Codex Stan 94 เปนมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของแลวไดมีการนํา

มาตรฐานระหวางประเทศดังกลาวมาใชเปนพ้ืนฐานในการออกมาตรการขอบังคับทางเทคนิคของ

สมาชิก WTO หรือไม185

28 

องคกรอุทธรณไดพิจารณาวามาตรฐาน Codex Stan 94 ซ่ึงเปนมาตรฐานระหวาง

ประเทศท่ีเก่ียวของไมไดใชเปนพ้ืนฐานในการออกขอบังคับทางเทคนิคของประชาคมยุโรป 186

29 

เนื่องจากขอกําหนดของประชาคมยุโรปมีลักษณะตรงกันขามกับ Codex Stan 94 โดยสิ้นเชิง187

30 

โดยตาม Codex Stan 94 มีปลาซารดีนถึง 22 สายพันธุท่ีสามารถใชชื่อทางการคาวา 

Sardines ได แตในมาตรการขอบังคับทางเทคนิคของประชาคมยุโรปนั้นมีเพียงปลาสายพันธุ 

Sardina Pilchardus สายพันธุเดียวเทานั้นท่ีสามารถใชชื่อทางการคาวา Sardines ในทองตลาดได188

31 

3. ในการกําหนดขอบังคับทางเทคนิคนั้นมีวัตถุประสงคอันชอบธรรม ( Legitimate 

Objectives) ประการใด189

32 

                                                           
25 The Report of the Appellate Body on EC – Trade Description of 

Sardines, Paragraph 229-230 
26 The Report of the Appellate Body on EC – Trade Description of 

Sardines, Paragraph 222-225 
27 จารุประภา รักพงษ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 4, น. 209-210. 
28 อางแลว เชิงอรรถท่ี 24. 
29 The Report of the Panel on EC – Trade Description of Sardines, 

Paragraph 7.112 
30 The Report of the Appellate Body on EC – Trade Description of 

Sardines, Paragraph 257 
31 จารุประภา รักพงษ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 4, น. 210. 
32 อางแลว เชิงอรรถท่ี 28. 
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วัตถุประสงคอันชอบธรรมของขอบังคับทางเทคนิคของประชาคมยุโรปคือ การสราง

ความโปรงใสในทองตลาด ( Improve Market Transparency) ของผลิตภัณฑปลาซารดีน เพ่ือสราง

การแขงขันท่ีเปนธรรม ( Maintain Products Diversity) โดยกําหนดใหการใชชื่อทางการคาของ

ผลิตภัณฑตองสะทอนลักษณะท่ีแทจริงของผลิตภัณฑ และเพ่ือคุมครองผูบริโภค ( Protect 

Consumers) ใหสามารถซ้ือผลิตภัณฑปลาซารดีนท่ีผูบริโภคตองการและคุนเคยไดดวย 190

33 

4. หากสมาชิกตองการอางวามาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของนั้นไมมีประสิทธิภาพ 

(Ineffective) หรือไมมีความเหมาะสม (Inappropriate) ในการทําใหสมาชิกบรรลุซ่ึงวัตถุประสงคอัน

ชอบธรรมดังกลาวไดแลว การตีความคําวาไมมีประสิทธิภาพและไมมีความเหมาะสมอยูบนบรรทัด

ฐานใด191

34 

การพิจารณาวามาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของนั้นไมมีประสิทธิผลหรือไมมีความ

เหมาะสมในการทําใหสมาชิกบรรลุซ่ึงวัตถุประสงคอันชอบธรรมนั้นเปนภาระในการพิสูจนของสมาชิก

ท่ียื่นคํารองวามาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของจะสามารถทําใหสมาชิกท่ีออกมาตรการขอบังคับ

ทางเทคนิคบรรลุซ่ึงวัตถุประสงคอันชอบธรรมไดในระดับท่ีสมาชิกตองการอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิผลได หากสามารถพิสูจนไดตามขอกลาวอางดังกลาวยอมหมายความวาสมาชิกท่ีออก

มาตรการขอบังคับทางเทคนิคของตนไดอยางไมมีขอยกเวน ซ่ึงในขอพิพาทนี้องคกรอุทธรณไดวาง

หลักการพิจารณาวามาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของดังกลาวมีประสิทธิผลหรือไม 

จากความสามารถระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ (Capability) ในการบรรลุผลลัพธเชิง

นโยบายตามวัตถุประสงคอันชอบธรรมของสมาชิกในระดับท่ีสมาชิกตองการและในการพิจารณาถึง

ความเหมาะสมของมาตรฐานระหวางประเทศดังกลาวใหพิจารณาจากลักษณะ (Nature) ของวิธีการ

ตามมาตรฐานระหวางประเทศวามีความเหมาะสมหรือไม192

35 

จากขอเท็จจริงในขอพิพาท องคกรอุทธรณเห็นวาเปรูไดแสดงหลักฐานการใชชื่อเรียก

ทางการคาของปลาพันธุ Sardinops Sagax วา Sardines ในตลาดยุโรปท่ีมีมาอยางยาวนานและ

ตอเนื่องกอนออก EC Regulation อีกท้ังยังปรากฏขอเท็จจริงจากผลการสํารวจความนิยมของ

                                                           
33 The Report of the Panel on EC – Trade Description of Sardines, 

Paragraph 4.60; The Report of the Appellate Body on EC – Trade Description of 

Sardines, Paragraph 47 
34 จารุประภา รักพงษ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 24. 
35 The Report of the Panel on EC – Trade Description of Sardines, 

Paragraph 7.116; The Report of the Appellate Body on EC – Trade Description of 

Sardines, Paragraph 285 
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ผูบริโภคชาวยุโรปในระดับเพียงพอท่ีจะบงชี้ไดวาผูบริโภคชาวยุโรปไมไดคํานึงถึงวาผลิตภัณฑปลา

ซารดีนจําเปนตองมาจากปลาสายพันธุ Sardina Pilchardus เทานั้น ดังนั้นการใชชื่อเรียกทางการคา

ตาม Codex Stan 94 ซ่ึงเปนมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของจึงนาจะมีความเหมาะสมและ

กอใหเกิดประสิทธิผลในการสรางความโปรงใสในทองตลาดตามเปาหมายของประชาคมยุโรป 193

36 และ

การอนุญาตใหเรียกปลาสายพันธุอ่ืนนอกเหนือจาก Sardina Pilchardus วา Sardines ไดนั้น เปน

วิธีการท่ีตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของผูบริโภค 194

37 

เม่ือประชาคมยุโรปไมไดใชมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของเปนพ้ืนฐานในการออก 

EC Regulation เพ่ือกําหนดการเรียกชื่อทางการคาของผลิตภัณฑปลาซารดีนอยางไมมีเหตุผลอัน

สมควรแลว ประชาคมยุโรปจึงทําผิดพันธกรณีภายใต Article 2.4 ของความตกลง TBT38

ในป ค.ศ. 2009 เม็กซิโกยื่นประเด็นขอพิพาทตอสหรัฐอเมริกาเรื่อง

มาตรการติดฉลาก dolphin-safe ภายใตการคุมครองโลมาของสหรัฐอเมริกา ( the Dolphin 

Protection Consumer Information Act - DPCIA) กําหนดวาหากประเทศใดๆจะสงออก

ผลิตภัณฑปลาทูนามายังสหรัฐอเมริกาจะตองติดฉลากสินคาวาเปนมิตรตอโลมา ( dolphin-safe 

label) โดยมาตรการติดฉลาก dolphin-safe จัดทําเพ่ือปองกันการทําประมงท่ีเปนอันตรายตอโลมา

ในนานน้ําบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออก ( Eastern Tropical Pacific (ETP) Ocean)

 

 

5.2 กรณีขอพิพาท US-Tuna II,III 

5.2.1 ขอพิพาท US-Tuna II 

5.2.1.1 ที่มาแหงคดี 

39

                                                           
36 The Report of the Panel on EC – Trade Description of Sardines, 

Paragraph 7.123; The Report of the Appellate Body on EC – Trade Description of 

Sardines, Paragraph 263 
37 The Report of the Appellate Body on EC – Trade Description of 

Sardines, Paragraph 7.125-7.138 
38 จารุประภา รักพงษ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 4, น. 211. 
39 มณฑาทิพย ลิ้มธนะกิจ , “หลักการคาเสรีของแกตตกับการคุมครองทรัพยากรรวม : 

ศึกษากรณี TUNA-DOLPHIN”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 

2542), น. 60. 

 

มาตรการติดฉลาก dolphin-safe เปนขอกําหนดในการจัดทําฉลาก ( the Labelling Scheme) 
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ภายใตแผนการของสหรัฐอเมริกา ( the U.S. Scheme) โดยการทําประมงจับปลาทูนาในนานน้ํา

บริเวณมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออกจะเขมงวดกวาการทําประมงในบริเวณอ่ืน 197

40 

การติดฉลาก dolphin-safe นั้นมุงใชบังคับเฉพาะกับเรือประมงท่ีติดธงสหรัฐอเมริกา

และเม็กซิโกเทานั้น เนื่องจากเรือประมงท่ีจับปลาทูนาในนานน้ําอ่ืนๆ ไมไดใชวิธีการ setting on 

dolphins เพ่ือจับปลาทูนา ดวยเหตุวาฝูงโลมาในนานน้ําอ่ืนๆ นอกเหนือจากบริเวณมหาสมุทร

แปซิฟกตะวันออก หรือหมายถึงโลมานอกชายฝงสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกนั้นไมไดอาศัยรวมกันกับ

ฝูงปลาทูนา198

41 

สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกไดลงนามในขอตกลงวาดวยแผนการอนุรักษโลมาระหวาง

ประเทศ (the 1999 Agreement on International Dolphins Conservation Programme – 

AIDCP)42

อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติของการดําเนินการระหวางท้ังสองประเทศภายใตขอตกลง

ดังกลาวยังคงไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร เนื่องจากสหรัฐอเมริกายังคงใชมาตรการตามบทบัญญัติ

ซ่ึงมีกรอบของ Inter-American Tropical Tuna Commission อันมีสถานะเปนความตก

ลงระหวางประเทศอันกําหนดเง่ือนไขของการติดฉลาก dolphin-safe บนผลิตภัณฑสินคาปลาทูนา 

ตามมาตรฐาน AIDCP มิไดติดฉลากบนผลิตภัณฑปลาทูนาท่ีไมไดจับโดยการทําประมงโดยวิธีการ 

setting on dolphins เทานั้น 200

43 หากแตเพียงวิธีการใดๆการจับปลาทูนาของสมาชิกอันไมกอใหเกิด

ผลกระทบเชิงลบอยางมีนัยยะสําคัญ ( No Significant Adverse Impacts) ตอประชากรโลมา

สามารถใชฉลาก dolphin-safe ไดเชนกันอีกท้ังยังตองมีอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บของโลมาจาก

การทําประมงในนานน้ําของตนไมเกินอัตราสูงสุดตามท่ีกําหนด ซ่ึงภายใตมาตรฐาน AIDCP นั้นการ

จับปลาทูนาแบบ setting on dolphins ของเม็กซิโกท่ีดําเนินการควบคูไปกับกระบวนการอนุรักษ

และลดอัตราการเสียชีวิตของโลมาจากกระบวนการจับปลาในรูปแบบดังกลาวจะไดรับอนุญาตใหใช

สัญลักษณ dolphin-safe ได 

                                                           
40 Jonathan Carlone, “An Added Exception to the TBT Agreement After 

Clove, Tuna II, and Cool,” Boston College International & Comparative Law Review 

37, p. 109-110 (February 2014). 
41 จารุประภา รักพงษ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 4, น. 200. 
42 Lukasz Gruszczynski, “Trade, Investment and Risks: Re-tuning Tuna? 

Appellate Body Reports in US-Tuna II,” European Journal of Risk Regulation 3, p. 431 

(2012). 
43 The Report of the Panel on United States - Measures concerning the 

Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products, Paragraph 7.76, 7.144 
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ของ DPCIA ซ่ึงหามสินคาปลาทูนานําเขาจากเม็กซิโกใชสัญลักษณ dolphin-safe ในการวางจําหนาย

ผลิตภัณฑในตลาดของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเรือประมงท่ีติดธงเม็กซิโกยังคงใชวิธีการ setting on 

dolphins ในการจับปลาทูนา 201

44หรือถึงแมวาการจับปลาทูนาแบบ setting on dolphins จะไมไดทํา

รายโลมาในขณะจับปลาทูนาก็ไมอาจใชฉลาก dolphin-safe ได202

45 

เม็กซิโกจึงนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการพิจารณาขององคกรระงับขอพิพาท คือขอ

พิพาท United States – Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of 

Tuna and Tuna Products (US-Tuna II) ในประเด็นวาดวยความสอดคลองของมาตรการติดฉลาก 

dolphin-safe ของบทบัญญัติ DPCIA กับพันธกรณีภายใตกรอบความตกลง TBT โดยเฉพาะอยางยิ่ง

พันธกรณีภายใต Article 2.1, 2.2 และ 2.446

อยางไรก็ดีในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทนั้นเห็นวามาตรการติด

ฉลาก dolphin-safe ไมถือวาเปนมาตรการท่ีใชบังคับโดยเลือกประติบัติ เนื่องจากเปนมาตรการท่ีใช

บังคับกับเรือประมงทุกลําจากทุกประเทศไมวาจะติดธงของรัฐใด สวนผลกระทบเชิงลบจากมาตรการ

ดังกลาวท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกับสินคาจากเม็กซิโกเพราะมีเพียงแตเรือประมงของเม็กซิโกท่ียังคงใชวิธีการ 

setting on dolphins ในการจับปลาทูนาอยู การกระทําการดังกลาวใหถือเปนทางเลือกทางธุรกิจ

และเปนวิธีการท่ีเรือประมงท่ีติดธงเม็กซิโกนั้นเลือกใชเอง ดังนั้นคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทจึง

 

 

5.2.1.2 ประเด็นขอพิพาทของความตกลง TBT ในขอพิพาท US-Tuna II 

(1) ประเด็นขอพิพาทตาม Article 2.1 

ในประเด็นตาม Article 2.1 นั้น คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทมี

ภาระในการพิจารณามีภาระในการพิจารณาและตัดสินวามาตรการของสหรัฐอเมริกาวาดวยการติด

ฉลาก dolphin-safe ตามบทบัญญัติของ DPCIA เปนมาตรการขอบังคับทางเทคนิคท่ีเลือกประติบัติ

อันขัดกับพันธกรณีตาม Article 2.1 ของความตกลง TBT หรือไม ซ่ึงคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท

ไดตัดสินวามาตรการติดฉลาก dolphin-safe เปนขอบังคับทางเทคนิค แมวามาตรการติดฉลาก 

dolphin-safe จะมีลักษณะเปนมาตรการทางเลือก กลาวคือผูผลิตจะเลือกติดหรือไมติดฉลาก

ดังกลาวก็ได แตหากผูผลิตเลือกท่ีจะติดฉลาก dolphin-safe อันสงผลใหมาตรการติดฉลาก 

dolphin-safe ถือเปนมาตรการขอบังคับทางเทคนิค 

                                                           
44 จารุประภา รักพงษ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 4, น. 201-202. 
45 Robert Howse and Philip I. Levy, “The TBT Panels: US-Clove, US-Tuna, 

US-COOL,” World Trade Review , p. 332 (2013). 
46 อางแลว เชิงอรรถท่ี 44. 
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ตัดสินวาแมบทบัญญัติ DPCIA ของสหรัฐอเมริกาจะเปนขอบังคับทางเทคนิค แตไมถือเปนขอบังคับ

ทางเทคนิคท่ีเลือกประติบัติและการดําเนินการของสหรัฐอเมริกาไมผิดพันธกรณีภายใต Article 2.1 

ของความตกลง TBT47

อีกท้ังมาตรการติดฉลาก dolphin-safe ของบทบัญญัติ DPCIA ยังมีวัตถุประสงคเพ่ือ

อนุรักษและปกปองโลมา ( Contributed to the Dolphin Protection) ท่ัวทุกนานน้ํา ( in All 

Ocean Areas) ซ่ึงจากพิจารณาท้ังสองประการสงผลใหเปาหมายในการคุมครองผูบริโภคภายใต

บทบัญญัติของ DPCIA เขาขายวัตถุประสงคอันชอบธรรมของสมาชิกในการปองกันการลอลวงและ

เพ่ือปกปองชีวิตหรือสุขภาพคน สัตวหรือพืชหรือสิ่งแวดลอมภายใต Article 2.2 ของความตกลง 

TBT

 

 

(2) ประเด็นขอพิพาทตาม Article 2.2 

คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทไดวางแนวทางการตีความพันธกรณีตาม 

Article 2.2 บนพ้ืนฐานของการพิจารณาประเด็นยอยสําคัญ 2 ประเด็น คือ 

1. การพิจารณาวาการออกขอบังคับทางเทคนิคของบทบัญญัติ DPCIA นั้นมีข้ึนเพ่ือ

วัตถุประสงคอันชอบธรรมประการใด 

คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทระบุวาสหรัฐอเมริกามีความชอบธรรมในการอางเหตุผล

เพ่ือคุมครองผูบริโภคของสหรัฐอเมริกาไมใหสําคัญผิดเก่ียวกับสินคาท่ีติดฉลาก dolphin-safe 

ในขณะท่ีกระบวนการผลิตสินคาดังกลาวไมไดดําเนินการหรือไมกอใหเกิดผลของการดําเนินการเพ่ือ

อนุรักษโลมาตามท่ีมีการอางบนฉลากของสินคา 

48

แมวามาตรการของสหรัฐอเมริกาจะผานเกณฑวัตถุประสงคอันชอบธรรมภายใต Article 

2.2 อยางไรก็ดีคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทไดตัดสินวามาตรการของสหรัฐอเมริกาเปนมาตรการท่ี

กอใหเกิดอุปสรรคทางการคามากเกินความจําเปน ( More Trade Restrictive than Necessary)

 

2. การพิจารณาวาขอบังคับทางเทคนิคของสหรัฐอเมริกาดังกลาวมีความจําเปนตอการ

ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุซ่ึงวัตถุประสงคอันชอบธรรมดังกลาวหรือไม 

49

                                                           
47 จารุประภา รักพงษ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 4, น. 202. 
48 เพ่ิงอาง, น. 205. 
49 Jonathan Carlone, supra note 40, p. 120. 

เนื่องจากรายละเอียดของมาตรการติดฉลาก dolphin-safe เนนไปท่ีการจับปลาทูนาโดยไมใชวิธีการ 

setting on dolphins ซ่ึงเปนวิธีการท่ีใชกันเฉพาะนานน้ําบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออกเทานั้น 

ในขณะเดียวกันมาตรการติดฉลาก dolphin-safe กลับไมไดคํานึงถึงการจับปลาทูนาดวยวิธีการอ่ืนใน
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นานน้ําอ่ืนๆ สามารถเลือกใชวิธีการท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอประชากรโลมาได โดยผูผลิตยังคงมี

สิทธิยื่นคําขอเพ่ือใชฉลาก dolphin-safe บนสินคาซ่ึงวางจําหนายในตลาดของสหรัฐอเมริกาได ซ่ึง

การอนุญาตเชนวานี้ยอมไมเปนผลดีตอเปาหมายในการสงเสริมการอนุรักษโลมาดังท่ีสหรัฐอเมริกา

ตองการ207

50 

 

(3) ประเด็นขอพิพาทตาม Article 2.4 

เม็กซิโกโตแยงวามาตรการของสหรัฐอเมริกาเปนการบีบบังคับและไมได

อยูในพ้ืนฐานของความรวมมือระหวางประเทศเก่ียวกับเรื่องนี้ คือ มาตรฐาน AIDCP ซ่ึงเปนความ

รวมมือระหวางรัฐบาลในระดับภูมิภาคอันเก่ียวกับการปกปองโลมา 208

51 

เม็กซิโกอางวามาตรการของสหรัฐอเมริกาขัดตอ Article 2.4 เพราะสหรัฐอเมริกาไมได

ใชมาตรการติดฉลาก AIDCP เปนพ้ืนฐานของฉลาก dolphin-safe โดยคณะกรรมการวินิจฉัยขอ

พิพาทถือวา AIDCP เปนมาตรฐานระหวางประเทศตาม Article 2.4 ในสวนองคกร AIDCP ถือเปน

องคกรระดับภูมิภาคซ่ึงเปนหนวยยอยขององคการการคาโลก209

52 

 

5.2.1.3 คําตัดสินของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท 

คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทมีคําตัดสินวามาตรการติดฉลากของ

สหรัฐอเมริกา210

53สอดคลองกับความตกลง TBT ใน Article 2.1 และ 2.4 แตขัดกับ Article 2.254

คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทไดเสนอแนวทางตอเม็กซิโกโดยใหใชฉลาก  dolphin-

safe ของ AIDCP (อันจัดทําเม่ือป 1998 จากขอตกลงรวมกันหลายฝายกับสหรัฐอเมริกา) รวมกับ

ฉลากของ DPCIA ท่ีมีอยูแลวเพ่ือกอใหเกิดการกีดกันทางการคาท่ีนอยลงและเปนไปตามวัตถุประสงค

อันชอบธรรมของสหรัฐอเมริกา ทางเลือกนี้จะทําใหปลาทูนาท่ีถูกจับโดยวิธีการ setting on 

 

                                                           
50 จารุประภา รักพงษ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 4, น. 205-206. 
51 Robert Howse and Philip I. Levy, supra note 45. 
52 Ibid., p. 333. 
53 Jonathan Carlone, supra note 40. 
54 The Report of the Panel on United States - Measures concerning the 

Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products, Paragraph 7.377-7.378, 

7.618-7.621 
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dolphins ในนานน้ําบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออก มีคุณสมบัติในการใชฉลาก  dolphin-safe 

ของ AIDCP55

อยางไรก็ดี เม็กซิโกไมสามารถชี้ใหคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทเห็นไดวามาตรฐาน 

AIDCP นั้นมีความเหมาะสมหรือมีประสิทธิผลในการทําใหสหรัฐอเมริกาบรรลุซ่ึงวัตถุประสงคอันชอบ

ธรรมไดเชนไร ดังนั้นมาตรการของสหรัฐอเมริกาจึงไมขัดตอพันธกรณีภายใต Article 2.4 ของความ

ตกลง TBT

 

ในขอพิพาท US-Tuna II ไดมีการวางหลักการตีความพันธกรณีภายใต Article 2.4 

เพ่ิมเติม โดยเฉพาะอยางยิ่งการพิจารณาในประเด็นวามาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของนั้นควรจะ

มีนิยามของคําวา “มาตรฐานระหวางประเทศ” โดยใชนิยามตามท่ีกําหนดไวโดยองคการระหวาง

ประเทศวาดวยมาตรฐาน ( International Organization for Standardization - ISO) ซ่ึงไดระบุไว

ใน ISO/IEC Guide 2 วาควรจะเปนเอกสารท่ีออกโดยหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเฉพาะในประเด็นท่ี

เก่ียวของกับขอบังคับทางเทคนิคของสมาชิก อีกท้ังมาตรฐานดังกลาวควรอนุญาตใหสมาชิก WTO ทุก

ประเทศสามารถเขารวมเปนสมาชิกได ซ่ึงในการพิจารณาขอเท็จจริงโดยคณะกรรมการวินิจฉัยขอ

พิพาทนั้นไดตัดสินวามาตรฐาน AIDCP เปนมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ เพราะการสมัครเขา

รวมเปนสมาชิกของแผนการอนุรักษปลาโลมาระหวางประเทศ ( International Dolphin 

Conservation Program) ภายใตมาตรฐาน AIDCP นั้น สมาชิก WTO ประเทศใดจะสมัครเขารวมก็

ได ซ่ึงในขอพิพาทนี้สหรัฐอเมริกาไมไดใชมาตรฐาน AIDCP เปนพ้ืนฐานในการออกมาตรการติดฉลาก 

dolphin-safe 

56

ภายหลังขอพิพาท US-Tuna II มีคําตัดสินของคณะกรรมการวินิจฉัยขอ

พิพาท เม็กซิโกไดนําเขาขอพิพาทดังกลาวเขาสูกระบวนการอุทธรณ ซ่ึงองคกรอุทธรณไดมีคําตัดสิน

เก่ียวกับประเด็นการตีความขอกฎหมายตางๆในขอพิพาท US-Tuna III ในป 2012 ซ่ึงถือเปนบรรทัด

ฐานการตีความขอกฎหมายท่ีสําคัญภายใตความตกลง TBT

 

 

5.2.2 ขอพิพาท US-Tuna III 

5.2.2.1 ที่มาแหงคดี 

57

                                                           
55 supra note 40, p. 120. 
56 จารุประภา รักพงษ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 4, น. 212. 
57 เพ่ิงอาง, น. 203. 
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5.2.2.2 ประเด็นขอพิพาทของความตกลง TBT ภายใตขอพิพาท US-Tuna III 

(1) ประเด็นขอพิพาทตาม Article 2.1   

สําหรับประเด็นการตีความพันธกรณี Article 2.1 องคกรอุทธรณได

ยืนยันวามาตรการติดฉลาก dolphin-safe ของ DPCIA เปนมาตรการท่ีเปนขอบังคับทางเทคนิค 215

58ดัง

เหตุผลท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทไวในขอพิพาท US-Tuna II หากแตขอบังคับทางเทคนิค

ดังกลาวมีลักษณะเปนการเลือกประติบัติ เพราะเปนมาตรการท่ีเลือกประติบัติเฉพาะกับผลิตภัณฑ

ปลาทูนาท่ีนําเขาจากเม็กซิโก 216

59 เนื่องจากเง่ือนไขของการติดฉลาก dolphin-safe ยึดถือแตเฉพาะ

การหามจับปลาทูนาโดยใชวิธีการ setting on dolphins นั้นเปนการมุงกีดกันเฉพาะแตสินคาท่ีมา

จากเม็กซิโก เพราะเม็กซิโกเปนประเทศเดียวท่ียังคงใชวิธีการ setting on dolphins และมาตรการ

ติดฉลาก dolphin-safe ของ DPCIA ไมไดคํานวณอัตราความเสี่ยง ( Calibrate the Risks) ของ

วิธีการอ่ืนๆท่ีใชในการจับปลาทูนาซ่ึงวิธีการจับปลาทูนาของเรือประมงจากประเทศอ่ืนใดอาจเปน

อันตรายตอโลมาไดไมนอยไปกวาการจับปลาทูนาโดยวิธีการ setting on dolphins ท่ีใชโดย

เรือประมงท่ีติดธงเม็กซิโกเชนกัน 217

60 

 

(2) ประเด็นขอพิพาทตาม Article 2.2 

องคกรอุทธรณไดกลับคําตัดสินแนวทางการตีความพันธกรณีภายใต 

Article 2.261

                                                           
58 The Report of the Appellate Body on United States - Measures 

concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products, 

Paragraph 199 
59 จารุประภา รักพงษ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 57. 
60 Jonathan Carlone, supra note 40, p. 119. 
61 The Report of the Appellate Body on United States - Measures 

concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products, 

Paragraph 330-331 
62 The Report of the Appellate Body on United States - Measures 

concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products, 

Paragraph 332 

 ของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทบางสวน โดยองคกรอุทธรณตีความวามาตรการติด

ฉลาก dolphin-safe เปนขอบังคับทางเทคนิคท่ีไมไดกอใหเกิดการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ

มากจนเกินความจําเปนตอการบรรลุซ่ึงวัตถุประสงคอันชอบธรรมของสหรัฐอเมริกา 219

62ในการอนุรักษ



80 

 

และปกปองโลมาท่ัวทุกนานน้ํา เม่ือเปรียบเทียบรายละเอียดของมาตรการติดฉลาก dolphin-safe 

กับมาตรฐาน AIDCP ท่ีเม็กซิโกตองการใหสหรัฐอเมริกายอมรับและนํามาใชบังคับนั้น มาตรฐาน 

AIDCP จะมีขอบเขตในการอนุรักษท่ีแคบกวามาตรการ dolphin-safe ซ่ึงมีขอบเขตการใชบังคับ

เฉพาะนานน้ําบริเวณบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออกองคกรอุทธรณจึงมีความเห็นวาหากนํา

มาตรฐาน AIDCP มาปรับใชจะทําใหสหรัฐอเมริกาไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคอันชอบธรรมในการ

กําหนดขอบเขตการอนุรักษโลมาท่ัวทุกนานน้ําอยางสมบูรณตามท่ีสหรัฐอเมริกาตองการได 220

63 

 

(3) ประเด็นขอพิพาทตาม Article 2.4 

ภายใต Article 2.4 สมาชิก WTO พึงยึดถือหลักในการสรางความ

กลมกลืน (Harmonization) ของขอบังคับทางเทคนิคภายในประเทศกับมาตรฐานระหวางประเทศท่ี

เก่ียวของ โดยภายใตหลักการนี้สมาชิกตองใชมาตรฐานระหวางประเทศเปนหลักเกณฑพ้ืนฐานในการ

ออกขอบังคับทางเทคนิค เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุผลเชิงนโยบายอ่ืน ๆ วามาตรฐานระหวางประเทศนั้น

ไมมีความเหมาะสมหรือไมมีประสิทธิผลเพียงพอท่ีจะนํามาใชเปนพ้ืนฐานในการออกขอบังคับทาง

เทคนิคและทําใหสมาชิกสามารถบรรลุซ่ึงวัตถุประสงคอันชอบธรรมของตนตามท่ีตองการได ท้ังนี้

หลักการดังกลาวมีข้ึนเพ่ือใหขอบังคับทางเทคนิคของแตละสมาชิกในแตละเรื่องตองอิงกับมาตรฐาน

อันเปนท่ียอมรับรวมกันในทางสากล และเม่ือเวลาผานไปขอบังคับทางเทคนิคของสมาชิกในเรื่อง

เดียวกันจะคอย ๆ สอดคลองและกลมกลืนมากยิ่งข้ึนจนทําใหอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศลด

นอยลงในท่ีสุด221

64 

 

5.2.2.3 คําตัดสินขององคกรอุทธรณ 

ท้ังเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาไดอุทธรณคําตัดสินดังกลาว โดยองคกร

อุทธรณกลับคําตัดสิน222

65โดยองคกรอุทธรณพิจารณา223

66แลววามาตรการติดฉลาก dolphin-safe ขัดกับ

ความตกลง TBT ใน Article 2.1 และ 2.4 แตไมขัดตอ Article 2.267

                                                           
63 จารุประภา รักพงษ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 4, น. 206. 
64 เพ่ิงอาง, น. 206-207. 
65 The Report of the Appellate Body on United States - Measures 

concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products, 

Paragraph298-299 
66 Jonathan Carlone, supra note 40, p. 110. 
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องคกรอุทธรณยืนตามคําตัดสินของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทวามาตรการติด

ฉลากของสหรัฐอเมริกาสําหรับผลิตภัณฑปลาทูนาอันเปนขอบังคับทางเทคนิค โดยฉลากดังกลาวเปน

การยืนยันใหผูบริโภคทราบถึงปลาทูนาดังกลาวมิไดถูกจับดวยวิธีรุนแรงและใชในการคาของ

สหรัฐอเมริกาเพ่ือสงเสริมการทําประมงแบบปองกันความปลอดภัยของโลมา 225

68 

ผลิตภัณฑปลาทูนาท่ีใชฉลาก dolphin-safe ตองมีคุณสมบัติท่ีสําคัญคือเปนปลาทูนาท่ี

ไมไดจับโดยวิธีการ setting on dolphins ในนานน้ําบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออก เพราะ

มาตรการติดฉลากดังกลาวมีความเขมงวดสําหรับปลาทูนาท่ีถูกจับในนานน้ําบริเวณมหาสมุทรแปซิฟก

ตะวันออก มากกวาบริเวณอ่ืน ท้ัง ๆ ท่ีมาตรการดังกลาวควรคํานึงถึงความเสี่ยงของโลมาท้ังในและ

นอกนานน้ําบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออก สหรัฐอเมริกาแยงวาท่ีมาตรการบังคับแกบริเวณ

ดังกลาวเขมงวดกวาเนื่องจากขอเท็จจริงท่ีวาโลมาและทูนาในบริเวณนานน้ําบริเวณมหาสมุทรแปซิฟก

ตะวันออก มีความใกลชิดกันเปนพิเศษจึงทําใหการทําประมงปลาทูนากอใหเกิดการทํารายหรือการฆา

โลมาไดมากกวา226

69 

มาตรการติดฉลาก dolphin-safe ขัดตอ Article 2.1 เนื่องจากการประติบัติตอ

ผลิตภัณฑปลาทูนาของเม็กซิโกดอยกวาผลิตภัณฑปลาทูนาภายในของสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงยังดอย

กวาผลิตภัณฑนําเขาจากประเทศอ่ืนดวย227

70 

องคกรอุทธรณพิจารณา Article 2.2 โดยพิจารณาจากวามาตรการดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคอันชอบธรรมหรือไม มาตรการดังกลาวกอใหเกิดการกีดกันทางการคาเกินควรหรือไม 

และ ผลตอประเทศสมาชิกอันเกิดจากการท่ีมาตรการดังกลาวมิไดเปนไปตามวัตถุประสงคอันชอบ

ธรรม228

71 

แมองคกรอุทธรณมีคําตัดสินดังกลาว เม็กซิโกก็ยังมิไดประโยชนจากคําตัดสินนั้น

เทาท่ีควร เนื่องจากคําตัดสินกอใหเกิดความเขมงวดของการติดฉลากผลิตภัณฑปลาทูนาท้ังท่ีถูกจับใน

                                                                                                                                                                      
67 The Report of the Appellate Body on United States - Measures 

concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products, 

Paragraph 298-299, 331 
68 The Report of the Appellate Body on United States - Measures 

concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products, 

Paragraph 242 
69 Jonathan Carlone, supra note 40, p. 119. 
70 Ibid., p. 122. 
71 Ibid. 
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นานน้ําหรือนอกนานน้ําบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออกใหใชมาตรการเดียวกัน คําตัดสินของ

องคกรอุทธรณจึงไมทําใหผลิตภัณฑปลาทูนาของเม็กซิโกซ่ึงไดมาจากการจับดวยวิธี setting on 

dolphins สามารถใชฉลาก dolphin-safe ไดอยูดี คําตัดสินของคณะพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทเดิม

จึงเปนผลดีตอเม็กซิโกมากกวาเนื่องจากยังสามารถใหผลิตภัณฑปลาทูนาจากเม็กซิโกสามารถใชฉลาก 

dolphin-safe ในตลาดของสหรัฐอเมริกาไดโดยใชฉลาก AIDCP72

ในการพิจารณาขององคกรอุทธรณในขอพิพาท US-Tuna III ไดยืนยันผลการตัดสินโดย

คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท แตองคกรอุทธรณไดกลับคําตัดสินในประเด็น Article 2.4 โดยตัดสิน

วามาตรฐาน AIDCP ไมถือเปนมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ เนื่องจากการเขารวมเปนสมาชิก

ของแผนการอนุรักษปลาโลมาระหวางประเทศจะตองไดรับการเชิญใหเขารวมเปนสมาชิก 230

73 ซ่ึงตอง

ดําเนินการเปนข้ันตอนอยางตอเนื่อง สมาชิก WTO จึงไมสามารถสมัครเขาเปนสมาชิกภาพของ

แผนการดังกลาวไดโดยทันที 231

74 และจากขอเท็จจริงปรากฏวามาตรฐานดังกลาวมีเพียงสมาชิก WTO 

จํานวนหนึ่งเทานั้นท่ีเปนสมาชิกได232

75 

 

ขอพิพาท US-Tuna นี้เปนขอพิพาทท่ีมีระยะเวลาการพิจารณาอยางยาวนานตั้งแตป  

ค.ศ. 1989 จนกระท่ังการพิจารณาในชั้นอุทธรณแลวเสร็จในป ค.ศ. 2012 โดยเปนขอพิพาทท่ีมี

ความสําคัญท่ีสุดกรณีหนึ่งในการวางหลักการตีความพันธกรณีภายใตความตกลง TBT ท่ีเก่ียวของกับ

กระบวนการผลิตและวิธีการผลิต และสามารถอางใชเปนตัวอยางการตีความพันธกรณีภายใต Article 

2.1, 2.2 และ 2.4 ของความตกลง TBT ไดเปนอยางดี233

76 

 

5.3 ขอพิพาท US-COOL 

5.3.1 ที่มาแหงคดี 

United States – Certain Country of Origin Labelling (COOL) 

Requirements หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา US-COOL เปนกรณีขอพิพาทระหวางแคนาดาและ

เม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกา อันเก่ียวของกับมาตรการของสหรัฐอเมริกาในประเด็นการติดฉลากระบุ

                                                           
72 Jonathan Carlone, supra note 40, p. 121-122. 
73 The Report of the Appellate Body on United States - Measures 

concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products, 

Paragraph 397-399 
74 Robert Howse and Philip I. Levy, supra note 45, p. 336. 
75 จารุประภา รักพงษ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 57. 
76 อางแลว เชิงอรรถท่ี 4, น. 199. 
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ประเทศแหลงกําเนิดสินคา ( Country of Origin Labelling – COOL)77สวนของเนื้อสัตว (Muscle 

Cuts of Meat)78ในท่ีนี้คือเนื้อวัว (Cattle/Beef) และเนื้อหมู (Hogs/Pork)79

มาตรการบังคับติดฉลากระบุประเทศแหลงกําเนิดสินคา ( Country of Origin 

Labelling - COOL) นั้นเปนไปตามกฎหมาย Farm Security and Rural Investment Act 2002 

(the Farm Bills 2002) อันถูกแกไขเพ่ิมเติมโดย the Farm Bills 2008

 

80 โดยมาตรการขอบังคับการ

ติดฉลาก COOL อยูภายใตการดูแลของ the Agricultural Marketing Act of 1964 สังกัด The US 

Department of Agriculture (USDA)81 ซ่ึงมีการกําหนดใหเริ่มใชบังคับตอผูผลิตและผูจําหนาย

สินคาอาหารเฉพาะกับธุรกิจคาปลีก ( Retail Outlets)82

ในสวนแหลงกําเนิดของสินคาพิจารณาจากสินคาดังกลาวเกิด /ปลูก ถูกเลี้ยง/เพาะพันธุ

ถูกผลิต /ชําแหละ /ผานกระบวนการข้ันสุดทายมาจากประเทศใด แลวระบุรายละเอียดเก่ียวกับ

แหลงกําเนิดสินคาไวเปนภาษาอังกฤษในตําแหนงท่ีมองเห็นไดชัดเจนบนสินคาหรือหีบหอท่ีใชบรรจุ

วาจะตองติดฉลากระบุประเทศแหลงกําเนิด

สินคาเกษตรตางๆ240

83ท่ีวางจําหนายในสหรัฐอเมริกา 

                                                           
77 The Report of the Panel on United States – Certain Country of Origin 

Labelling (COOL) Requirements, Paragraph 1.1 
78 The Report of the Panel on United States – Certain Country of Origin 

Labelling (COOL) Requirements, Paragraph 2.1 
79 Jonathan Carlone, supra note 40, p. 112. 
80 The Report of the Panel on United States – Certain Country of Origin 

Labelling (COOL) Requirements, Paragraph 7.7 
81 ศันสนีย ลิ้มพงษ , “มาตรการท่ีมิใชอากรศุลกากร ( NTMs) ในผลิตภัณฑอาหารสด

ของสหรัฐอเมริกา,” NTM in Focus เลมท่ี 1, ปท่ี 9, น. 4 (ตุลาคม 2008). 
82 หากเปนการขายสินคาดังกลาวใหกับธุรกิจบางประเภทท่ีมิใชธุรกิจคาปลีกเชน ธุรกิจ

อาหารแปรรูป ภัตตาคาร โรงแรมและโรงพยาบาล สินคาดังกลาวจะไดรับการยกเวนไมตองติดฉลาก 

COOL เนื่องจากธุรกิจเหลานั้นตองนําสินคาไปปรุงอาหารหรือผานกระบวนการแปรรูปอ่ืนๆตอไป 
83 สินคาท่ี the Agricultural Marketing Act of 1964 กําหนดใหตองมีการติดฉลาก 

COOL มี 4 ประเภท คือ สินคาประมง ปศุสัตว สินคาเกษตรท่ีเนาเสียงายเชนผักและผลไมสดแชเย็น

และแชแข็ง และถ่ัวตางๆ ซ่ึงอาจไดรับการยกเวนไมตองติดฉลาก COOL หากสินคาดังกลาวถูกใชเปน

วัตถุดิบในการประกอบอาหารหรือถูกนําไปปรุงใหสุกหรือผานกระบวนการแปรรูปซ่ึงทําใหสินคานั้นๆ

มีลักษณะทางกายภาพหรือทางเคมีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (Physical or Chemical Change) 
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สินคา 241

84ไมวาจะผลิตภายในสหรัฐอเมริกาหรือนําเขาจากตางประเทศ เพ่ือแสดงแหลงท่ีมาของสินคา

และเปนขอมูลแกผูบริโภคใชประกอบการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนั้นๆ สําหรับกรณีขอพิพาท US-

COOL เปนกรณีเก่ียวกับติดฉลากระบุประเทศแหลงกําเนิดสินคาเนื้อสัตว ใหพิจารณาวาสัตวดังกลาว

เกิด (Born) ถูกเลี้ยง (Raised) หรือถูกผลิต/ชําแหละ (Slaughtered) มาจากท่ีใดแลวจึงระบุไวบน

ฉลากของผลิตภัณฑเนื้อนั้นๆ เพ่ือแสดงแหลงท่ีมาของเนื้อสัตว242

85 

สําหรับสินคาเนื้อสัตว การระบุรายละเอียดประเทศแหลงกําเนิดสินคามีวิธีการติดฉลาก

แบงออก 5 หมวด (Label) ตาม the 2009 Final Rule ดังนี้243

86 

หมวด A : เนื้อสัตวท่ีมีแหลงกําเนิดในสหรัฐอเมริกา ( United States Country of 

Origin) 

หมวด B : เนื้อสัตวท่ีมีแหลงกําเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ (Multiple 

Countries of Origin) 

หมวด C : เนื้อสัตวท่ีนําเขามาในสหรัฐอเมริกาเพ่ือผลิตในทันที (Imported for 

Immediate Slaughter) 

หมวด D : เนื้อสัตวท่ีมีแหลงกําเนิดมาจากตางประเทศ (Foreign Country of Origin) 

หมวด E : ผลิตภัณฑท่ีประกอบดวยวัตถุดิบชนิดเดียวกันแตมาจากหลายประเทศเชน 

เนื้อบด (Ground Meat) 

 

5.3.2 ประเด็นขอพิพาทของ US-COOL 

แคนาดาและเม็กซิโกไดกลาวอางวามาตรการ COOL ขอบังคับการติดฉลากไม

สอดคลองกับความตกลง TBT ดังนี2้44

87 

 

  

                                                           
84 สวนเศรษฐกิจตางประเทศ ฝายวิชาการ , “COOL… ฉลากสินคาในสหรัฐฯ ท่ีระบุ

แหลงกําเนิดสินคา,” http://www.exim.go.th/doc/research/article/COOl%20labeling2.pdf 
85 The Report of the Panel on United States – Certain Country of Origin 

Labelling (COOL) Requirements, Paragraph 7.10 
86 The Report of the Panel on United States – Certain Country of Origin 

Labelling (COOL) Requirements, Paragraph 7.11 
87 The Report of the Panel on United States – Certain Country of Origin 

Labelling (COOL) Requirements, Paragraph 7.1 
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5.3.2.1 ประเด็นขอพิพาทตาม Article 2.188

1. มาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL นั้นเปนขอบังคับทางเทคนิค ( Technical 

Regulation) หรือไม246

89 

ภายใตความตกลง TBT ขอบังคับทางเทคนิค หมายถึง เอกสารท่ีกําหนดคุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑหรือกระบวนการและกรรมวิธีการผลิตท่ีเก่ียวของ รวมถึงขอกําหนดทางการบริหาร 

โดยอาจจะรวมถึงระบุเฉพาะถึงขอกําหนดเก่ียวกับการเรียกชื่อและการใชสัญลักษณ การบรรจุหีบหอ

สินคา การทําเครื่องหมายหรือขอกําหนดเก่ียวกับการติดฉลากท่ีใชกับผลิตภัณฑ กระบวนการหรือ

กรรมวิธีการผลิต 

ในแงนิยามขอบังคับทางเทคนิค มาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL เปนไปตาม

นิยามดังกลาว จึงถือไดวามาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL นั้นเปนขอบังคับทางเทคนิค โดย

พิจารณาจาก 

 

1) การใชบังคับมาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL เปนไปโดยการบังคับของ

สหรัฐอเมริกา เพราะหากวาสินคาเนื้อสัตวดังกลาวมิไดมีการติดฉลาก COOL ตามท่ีกําหนดจะไม

สามารถสงออกผลิตภัณฑนั้นเขามาจําหนายในสหรัฐอเมริกาได 

2) มาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL บังคับใชกับผลิตภัณฑหรือกลุมผลิตภัณฑ

โดยเฉพาะ กลาวคือมีการระบุถึงประเภทของเนื้อสัตวหรือปศุสัตวโดยชัดเจน ในท่ีนี้คือเนื้อวัวและเนื้อ

หมู 

3) มาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL มีการระบุถึงคุณลักษณะเฉพาะและคุณภาพ

ของผลิตภัณฑโดยการจัดเก็บภาษีตามมาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL 

2. สินคาเนื้อสัตวเปนสินคาท่ีเหมือนกัน (Like Products) หรือไม247

90 

คณะพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทพบวาเนื้อวัวของแคนาดา เม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาถือ

เปนสินคาท่ีเหมือนกัน รวมไปถึงเนื้อหมูของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา เปนสินคาท่ีเหมือนกันดวย 248

91 

ตามท่ีบัญญัติไวใน Article 2.1 

                                                           
88 The Report of the Panel on United States – Certain Country of Origin 

Labelling (COOL) Requirements, Paragraph 7.50-7.53,7.285 
89 The Report of the Panel  on United States – Certain Country of Origin 

Labelling (COOL) Requirements, Paragraph 7.5,7.53,7.56 
90 The Report of the Panel on United States – Certain Country of Origin 

Labelling (COOL) Requirements, Paragraph 7.57,7.630-7.634 
91 Jonathan Carlone, supra note 40, p. 122. 



86 

 

3. มาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL เปนการปฏิบัติตอสินคาตางประเทศหรือ

สินคานําเขาไมดอยไปกวา ( Less Favourable Than) สินคาท่ีเหมือนกันซ่ึงผลิตภายในประเทศ

หรือไม249

92 

ประเทศภาคีสมาชิกจะตองทําใหม่ันใจวาในแงขอบังคับทางเทคนิค การกําหนดหลักการ

ไมเลือกปฏิบัติระหวางสินคาตางประเทศหรือสินคานําเขากับสินคาท่ีผลิตภายในประเทศ กลาวคือ

ประเทศภาคีสมาชิกจะตองปฏิบัติตอสินคาตางประเทศหรือสินคานําเขาไมดอยไปกวาสินคาท่ี

เหมือนกันซ่ึงผลิตภายในประเทศ 

 

5.3.2.2 ประเด็นขอพิพาทตาม Article 2.293

มาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL ปฏิบัติตอสินคาเนื้อสัตวของ

แคนาดาและเม็กซิโกดอยกวาสินคาเนื้อสัตวท่ีมาจากสหรัฐอเมริกา 251

94 เนื่องจากมาตรการดังกลาวไม

เปนไปตามวัตถุประสงคอันชอบธรรม ( Legitimate Objective)

 

95ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงวัตถุประสงค

อันชอบธรรมเก่ียวกับมาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL คือ ความตองการใหผูบริโภคไดทราบถึง

ขอมูลท่ีชัดเจนและถูกตองแมนยําท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได ( As Much As Clear and Accurate Origin 

Information As Possible)96

Label B กับ C อาจสรางความสับสนใหกับผูบริโภคได 255

98เนื่องจากเปนฉลากระบุ

ประเทศแหลงกําเนิดสินคาเนื้อสัตวท่ีมีแหลงท่ีมามากกวาหนึ่งประเทศและถูกชําแหละใน

สหรัฐอเมริกาซ่ึงใน Label B และ C นั้นครอบคลุมแหลงกําเนิดเนื้อสัตวคลายกัน เพียงแตใน Label 

เก่ียวกับขอมูลแหลงท่ีมาของผลิตภัณฑเนื้อสัตว254

97 

                                                           
92 The Report of the Panel on United States – Certain Country of Origin 

Labelling (COOL) Requirements, Paragraph 7.60,7.284,7.641-7.642 
93 The Report of the Panel on United States – Certain Country of Origin 

Labelling (COOL) Requirements, Paragraph 7.286 
94 Jonathan Carlone, supra note 91. 
95 The Report of the Panel on United States – Certain Country of Origin 

Labelling (COOL) Requirements, Paragraph 7.301,7.312 
96 The Report of the Panel on United States – Certain Country of Origin 

Labelling (COOL) Requirements, Paragraph 7.313,7.317,7.332 
97 Jonathan Carlone, supra note 40, p. 124. 
98 Ibid., p. 125. 
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C ครอบคลุมถึงเนื้อสัตวท่ีนําเขามายังสหรัฐอเมริกาเพ่ือนํามาชําแหละในทันที แต Label B ระบุ

ชวงเวลาประมาณ 2 สัปดาหในการนําเขาเนื้อสัตวดังกลาวมาในสหรัฐอเมริกา256

99 

 

5.3.2.3 ประเด็นขอพิพาทตาม Article 2.4 

ในบริบท Article 2.4 ของความตกลง TBT พบวา Codex Stan 1-

1985 คือมาตรฐานเรื่องขอกําหนดการแสดงฉลากสินคาอาหาร อันเปนมาตรฐานระหวางประเทศ

เก่ียวกับฉลากสินคาอาหาร จึงตองทํา Codex Stan 1-1985 มาเปนพ้ืนฐานของมาตรการขอบังคับ

การติดฉลาก COOL ดวย แต Codex Stan 1-1985 ไมไดมีประสิทธิภาพหรือความสามารถในการทํา

ใหมาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการจัดหาขอมูลเก่ียวกับ

ประเทศแหลงกําเนิดสินคาเนื้อสัตววาสัตวดังกลาวเกิด ถูกเลี้ยง หรือถูกผลิตมาจากท่ีใดใหแกผูบริโภค 

 

5.3.3 คําตัดสินขององคกรระงับขอพิพาทของ WTO 

5.3.3.1 คําตัดสินของคณะพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาท 

คณะพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทพบวามาตรการขอบังคับการติดฉลาก 

COOL ไมสอดคลองกับหลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติอันขัดกับ Article 2.1 และ 2.2100แตไมขัดตอ 

Article 2.4101

แคนาดาและเม็กซิโกอางวามาตรการดังกลาวพยายามทําใหเกิดระบบการคุมครอง

อุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีขาเขาใหสูงสําหรับสินคานําเขา ( Protectionism) ซ่ึง

ทําใหเนื้อสัตวนําเขาเกิดความยุงยากและเพ่ิมคาใชจายและสงออกสินคาไดนอยลง259

102 

 

คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทเห็นวาเนื้อสัตวนําเขาไดรับประโยชนจากมาตรการ

ขอบังคับการติดฉลาก COOL นอยกวาเนื้อสัตวภายในประเทศ จึงเปนการปฏิบัติตอสินคานําเขาคือ

สินคาเนื้อสัตวจากแคนาดาและเม็กซิโกดอยไปกวาของผลิตภัณฑภายในประเทศ ขัดตอ Article 2.2 

คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทพบวาเม็กซิโกลมเหลวในการอางวามาตรการขอบังคับ

การติดฉลาก COOL ขัดตอ Article 2.4 คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอางถึง Codex Stan 1-

                                                           
99 Petros C. Mavroidis and Kamal Saggi, “What is not Cool about US-COOL 

Regulation? A critical analysis of the Appellate Body’s ruling on US-COOL,” World 

Trade Review, p. 300 (2014). 
100 Jonathan Carlone, supra note 40, p. 111. 
101 Robert Howse and Philip I. Levy, supra note 45, p. 336. 
102 Ibid., p. 328. 
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1985103

องคการอุทธรณเห็นดวยกับคําตัดสินของคณะกรรมการวินิจฉัยขอ

พิพาท(Panel) ในสวนท่ีขัดตอ Article 2.1 แตไดกลับคําตัดสินใหมาตรการขอบังคับการติดฉลาก 

COOL วาสอดคลองกับ Article 2.2

วาเปนวิธีการท่ีไมเหมาะสมในการทําตามวัตถุประสงคเพราะขอมูลดังกลาวท่ีสหรัฐอเมริกา

ตองการใหกับผูบริโภค ไดแก ประเทศท่ีมาของเนื้อสัตวท้ังสถานท่ีเกิด สถานท่ีเลี้ยงดู และสถานท่ีผลิต 

ไมสามารถเปนไปตามมาตรฐาน 

 

5.3.3.2 คําตัดสินขององคกรอุทธรณ 

104

วัตถุประสงคของสหรัฐอเมริกาเก่ียวกับมาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL คือจัดหา

ขอมูลเก่ียวกับแหลงกําเนิดของผลิตภัณฑสินคาเนื้อสัตวใหแกผูบริโภค 262

105 มาตรการขอบังคับการติด

ฉลาก COOL มีการปฏิบัติตอผลิตภัณฑนําเขาดอยกวาผลิตภัณฑภายในประเทศ จึงขัดตอ Article 

2.1

 

106

1) มาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL ของสหรัฐอเมริกาไดกระทําการตาม

วัตถุประสงคอันชอบธรรมหรือไม 

 

ในสวนการท่ีมาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL ขัดตอ Article 2.2 องคกรอุทธรณ

ไดพิจารณาจาก 3 ประเด็นคือ 

พิจารณาตาม Article 2.2 คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทระบุวาวัตถุประสงคอันชอบ

ธรรมของสหรัฐอเมริกาคือการจัดหาขอมูลเก่ียวกับแหลงประเทศแหลงกําเนิดสินคาใหกับผูบริโภค264

107 

2) หากกระทําการตามวัตถุประสงคอันชอบธรรมแลว มาตรการดังกลาวเปนสิ่งจําเปน

หรือไมในการบรรลุวัตถุประสงคนั้น 

3) มาตรการดังกลาวไมเปนการเลือกปฏิบัติ265

108 

                                                           
103 The Report of the Panel on United States – Certain Country of Origin 

Labelling (COOL) Requirements, Paragraph 7.475; The Report of the Appellate Body 

on United States – Certain Country of Origin Labelling (COOL) Requirements, 

Paragraph 485 
104 Jonathan Carlone, supra note 40, p. 111. 
105 Ibid., p. 123. 
106 Ibid., p. 124. 
107 The Report of the Panel on United States – Certain Country of Origin 

Labelling (COOL) Requirements, Paragraph 6.113 
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จากกการท่ีแคนาดาและเม็กซิโกไดรับผลกระทบจากมาตรการดังกลาวจึงไดยื่นฟอง

สหรัฐอเมริกา คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท ( Panel) และองคกรอุทธรณ ( Appellate Body) ตาง

มีคําตัดสินในทิศทางเดียวกันวา มาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL สงผลกระทบตอการแขงขัน

ระหวางสินคาท่ีผลิตในประเทศและสินคานําเขา โดยภาระท่ีเกิดจากการติดตามแหลงท่ีมาของ

เนื้อสัตวนําเขาสงผลใหผูคาปลีกหลายรายหันมาจําหนายเนื้อวัวและเนื้อหมูท่ีเลี้ยงและผลิตใน

สหรัฐอเมริกาแทนสินคานําเขาเพ่ือลดภาระดังกลาว มาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL จึงเขา

ขายเปนมาตรการเลือกปฏิบัติท่ีขัดกับกฎเกณฑขององคการการคาโลกซ่ึงคําตัดสินดังกลาวสงผลให

สหรัฐอเมริกาตองปรับแกมาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL ใหมีเนื้อหาสอดคลองกับกฎเกณฑ 

WTO 

สหรัฐอเมริกาไดปรับแกมาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL โดยเพ่ิมรายละเอียด

ของฉลากบนหอบรรจุภัณฑใหกําหนดประเทศแหลงท่ีมาของเนื้อท้ังในสวนสถานท่ีเกิด สถานท่ีเลี้ยงดู 

และสถานท่ีผลิต เพ่ือใหผูคาปลีกสามารถติดตามแหลงกําเนิดอยางเปนระบบและชวยใหผูบริโภค

ไดรับขอมูลท่ีถูกตองครบถวนมากข้ึน อยางไรก็ดีแคนาดาและเม็กซิโกเห็นวาขอบังคับการติดฉลาก 

COOL ของสหรัฐอเมริกาฉบับแกไขเพ่ิมเติมยังคงมีเนื้อหาไมสอดคลองกับกฎเกณฑองคการการคา

โลกจึงไดยื่นฟองตอองคกรระงับขอพิพาทขององคการการคาโลกอีกครั้งเพ่ือตัดสินวาสหรัฐอเมริกาได

ปรับแกมาตรการตามคําตัดสินของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทและองคกรอุทธรณแลวจริงหรือไม

266

109 

  

                                                                                                                                                                      
108 supra note 99, p.301. 
109 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, “สหรัฐฯปรับแกมาตรการไมเปนผล ฉลาก 

COOL ยังคงผิด WTO,” 

http://www.dtn.go.th/images/65/Doc.%20Chanatip/12_USA_COOL.pdf 
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5.3.3.3 คําตัดสินของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท (Compliance Panel)110

คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทไดตัดสินวามาตรการขอบังคับการติด

ฉลาก COOL ฉบับแกไขเพ่ิมเติม ( amended COOL label)

 

111

ตามกระบวนการระงับขอพิพาทของ WTO สหรัฐอเมริกามีสิทธิท่ีอาจยื่นอุทธรณคํา

ตัดสินดังกลาวของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทซ่ึงจะเปนการพิสูจนวาสหรัฐอเมริกาไดปรับแก

มาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL แลวตามคําตัดสินของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทซ่ึงหาก

องคกรอุทธรณยังคงไมเห็นดวยกับสหรัฐอเมริกาจะสงผลใหแคนาดาและเม็กซิโกมีสิทธิใชมาตรการ

ตอบโตทางการคากับสหรัฐอเมริกาได โดยอาจอยูในรูปแบบของการข้ึนภาษีสินคาท่ีสหรัฐอเมริกา

สงออกไปยังแคนาดาและเม็กซิโกคิดเปนมูลคาเทากับความเสียหายท่ีประเทศผูฟองไดรับจากการใช

มาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL

ของสหรัฐอเมริกายังคงเปนมาตรการ

ท่ีเลือกปฏิบัติและสงผลกระทบทางการแขงขันระหวางผลิตภัณฑเนื้อสัตวท่ีผลิตในสหรัฐอเมริกากับ

เนื้อสัตวนําเขา เนื่องจากมาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL ยังคงทําใหผูคาปลีกตองติดตามท่ีมา

ของเนื้อสัตวท้ังสถานท่ีเกิด สถานท่ีเลี้ยงดู และสถานท่ีผลิต ซ่ึงเปนการเพ่ิมภาระใหกับผูคาปลีกและ

เพ่ิมแรงจูงใจใหผูคาปลีกผลิตภัณฑเนื้อสัตวของสหรัฐอเมริกาใหซ้ือสินคาท่ีผลิตในประเทศเพ่ือนํามา

จําหนายใหกับผูบริโภค ดังนั้นสหรัฐอเมริกาจึงยังไมไดแกไขมาตรการการติดฉลาก COOL ตามคํา

ตัดสินขององคกรระงับขอพิพาทของ WTO 

112

                                                           
110 โดยปกติเม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท ( Panel) หรือองคกรอุทธรณพบวา

คูพิพาทฝายหนึ่งมีนโยบายหรือมาตรการทางการคาขัดตอกฎระเบียบขององคการการคาโลก  DSB จะ

มีคําวินิจฉัยใหคูพิพาทปรับเปลี่ยนนโยบายหรือมาตรการนั้นใหสอดคลอง กับคําวินิจฉัยดังกลาว โดย

จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาอันสมควร (within reasonable period of time) 

หากนโยบายดังกลาวไมไดรับการแกไข คูพิพาทตองมีการปรึกษาหารือกันกอน ท่ีระยะเวลาอันสมควร

นั้นจะสิ้นสุดลงเพ่ือหาทางเยียวยาท่ีเปนการยอมรับรวมกัน ซ่ึงภาคีคูพิพาทอาจขอตั้ง Compliance 

Panel เพ่ือพิจารณาวาประเทศ คูพิพาทไดปฏิบัติตามคําตัดสิน แลวจริงหรือไม โดยปกติระยะเวลาท่ี

เหมาะสมจะมีระยะเวลาไมเกิน15 เดือน หากท้ังคูไมอาจบรรลุขอตกลงได คูพิพาทสามารถรองขอตอ 

DSB ใหอนุญาตดําเนินการระงับการใชสิทธิหรือการใชมาตรการตอบโตแกฝายแพคดีได ; โปรดดู

เก่ียวกับ Compliance Panel ท่ี https://international-arbitration-attorney.com/wp-

content/uploads/arbitrationlawdispute.pdf 
111 The Report of the Panel on United States – Certain Country of Origin 

Labelling (COOL) Requirements, Paragraph7.483 
112 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 109. 
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5.4 ขอพิพาท EC-Seal Products 

5.4.1 ที่มาแหงคดี 

European Communities – Measures Prohibiting the Importation and 

Marketing of Seal Products หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา EC-Seal Products เปนกรณีขอพิพาท

ระหวางแคนาดาและนอรเวยกับสหภาพยุโรป โดยแคนาดาและนอรเวยฟองรองวามาตรการของ

สหภาพยุโรปขัดตอ WTO ในสวนของมาตรการ EU Seal Regime ซ่ึงประกอบดวย Regulation 

(EC) No.1007/2009 of the European Parliament and of the EC Council of 16 

September 2009 On Trade In Seal Products, And Subsequent Related Measures และ 

Commission Regulation (EU) 737/2010113

มาตรการ EU Seal Regime เกิดจากการท่ีรัฐสภายุโรปลงมติอนุมัติหลักการหามชาติ

สมาชิกของสหภาพยุโรปนําเขาผลิตภัณฑแมวน้ําทุกชนิดโดยเห็นวาการลาแมวน้ําเพ่ือการคานั้นเปน

การกระทําท่ีไรมนุษยธรรมอยางไมอาจยอมรับได โดยมาตรการ EU Seal Regime กําหนดหามมิใหมี

การนําเขาและซ้ือขายผลิตภัณฑจากแมวน้ํา ไมวาจะเปนผลิตภัณฑจากแมวน้ําโดยตรง ( Pure Seal 

Products) เชน ผิวหนัง หรือน้ํามัน หรือผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบของแมวน้ํา ( Products 

Containing Seal) เชน เสื้อขนแมวน้ํา หรืออาหารท่ีมีสวนประกอบจากน้ํามันแมวน้ํา ภายในเขต

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แตมีการใหขอยกเวน 271

114กับผลิตภัณฑแมวน้ําบางประเภทใหสามารถ

นําเขาและซ้ือขายในสหภาพยุโรปได หาก 

 โดยมีไอซแลนดเขารวมขอพิพาทดวยในเวลาตอมา  

1) เปนผลิตภัณฑแมวน้ําท่ีลาโดยชาวอินูอิต  (Inuit) เพ่ือรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ี

สืบทอดกันมานับพันปของชาวพ้ืนเมือง (Indigenous Communities)115

                                                           
113 The Report of the Panel on EC – Measures Prohibiting the Importation 

and Marketing of Seal Products, Paragraph 7.7; The Report of the Appellate Body on 

EC – Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products, Paragraph 

1.2 
114 Philip I. Levy and Donald H. Regan, “EC-Seal Products: Seals and 

Sensibilities (TBT Aspects of the Panel and Appellate Body Reports),” World Trade 

Review , p. 337-338 (2015). 
115 The Report of the Panel  on EC – Measures Prohibiting the 

Importation and Marketing of Seal Products, Paragraph 7.13; The Report of the 

Appellate Body on EC – Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal 

Products, Paragraph 4.9 (a) 

(The IC Exception) 
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2) เปนผลิตภัณฑแมวน้ําซ่ึงเปนผลพลอยได  (By-Products) จากการจัดการทรัพยากร

ทะเลอยางยั่งยืน  (Sustainable Marine Resource Management)116 (The MRM Exception)117

3) ผลิตภัณฑท่ีนําเขามาโดยนักทองเท่ียวเพ่ือการใชโดยสวนตัว ( The Travelers 

Exception) 

รวมไปถึง 

แตผลิตภัณฑแมวน้ําท่ีมาจากการลาโดยชาวอินูอิตหรือการจัดการทรัพยากรทางทะเล

เปนการเฉพาะสงผลใหในทางปฏิบัติ ผลิตภัณฑแมวน้ําเกือบท้ังหมดมาจากกรีนแลนดและประเทศใน

สหภาพยุโรปอ่ืนท่ีจัดการทรัพยากรทางทะเลเชน สวีเดน ยังสามารถวางขายผลิตภัณฑแมวน้ําในตลาด

สหภาพยุโรปไดตามปกติ ในขณะท่ีผลิตภัณฑแมวน้ําของแคนาดาและนอรเวยเกือบท้ังหมดไมเขาขาย

ขอยกเวน จึงถูกหามมิใหนําเขาและซ้ือขายในตลาดสหภาพยุโรป 

สวนสหภาพยุโรปเห็นวาการออกมาตรการ EU Seal Regime มีข้ึนเพ่ือเหตุผลดาน

ศีลธรรม เปนการสนับสนุนมิใหเกิดการละเมิดสวัสดิภาพของสัตว เนื่องจากแมวน้ําท่ีถูกลาโดย

ชาวอินูอิตและการจัดการทรัพยากรทางทะเลไดรับการยกเวนเพราะผลิตภัณฑเกิดจากการลาท่ีไมไดมี

วัตถุประสงคในเชิงพาณิชย  (Non-Commercial Purposes) จึงกอใหเกิดความเสี่ยงในการละเมิด

สวัสดิภาพของสัตวและขอกังวลในดานศีลธรรมนอยกวาการลาเพ่ือการคา 

การท่ีผลิตภัณฑแมวน้ําของแคนาดาและนอรเวยไมสามารถนําเขาและซ้ือขายไดใน

ตลาดสหภาพยุโรปนั้นเปนการขัดตอหลักการประติบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับการอนุเคราะหยิ่ง  (MFN) 

เนื่องจากเปนการเลือกปฏิบัติระหวางสินคานําเขา และขัดตอหลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ  (NT) 

เนื่องจากเปนการเลือกปฏิบัติระหวางสินคานําเขากับสินคาท่ีผลิตภายในสหภาพยุโรป รวมถึงเปนการ

กีดกันทางการคาเกินความจําเปนเขาขายละเมิดความตกลงวาดวยอุปสรรคเทคนิคตอการคา  (ความ

ตกลง TBT) และความตกลงท่ัวไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (GATT 1994) อีกดวย275

118 

 

  

                                                           
116 The Report of the Panel  on EC – Measures Prohibiting the 

Importation and Marketing of Seal Products, Paragraph 7.22; The Report of the 

Appellate Body on EC – Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal 

Products, Paragraph 4.11 
117 กมลทิพย พสุนธรกาญจน , “การคากับศีลธรรม กรณีพิพาท EC-Seal Products,” 

วารสารการคาระหวางประเทศ 4, น. 29 (เมษายน-มิถุนายน 2557). 
118 กมลทิพย พสุนธรกาญจน, เพ่ิงอาง. 
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5.4.2 ประเด็นขอพิพาทของ EC-Seal Products 

ประเด็นขอพิพาทของ EC-Seal Products เก่ียวของกับความตกลงวาดวย

อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา276

119ในกรณีดังนี้ 

1) เจตนารมณในการฆาแมวน้ําของสหภาพยุโรป (Responded To EU Moral 

Outrage At The Killing Of Seals) 

2) วัตถุประสงคท่ีชอบธรรมหรือวัตถุประสงคท่ีไมชอบธรรมของขอบังคับทางเทคนิค 

(Legitimate/Illegitimate Purposes Of Regulation) 

3) ความเปนขอบังคับทางเทคนิคของ Regulation (The Proper Legal Meaning Of 

‘A Technical Regulation’) 

แคนาดาขอรองใหคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทพิจารณาเก่ียวกับ EU Seal Regime 

ในประเด็นดังตอไปนี้ 

1) ความเปนขอบังคับทางเทคนิคของ EU Seal Regime ตามนิยามในภาคผนวก 1.1 

ของความตกลง TBT 

2) ความไมสอดคลองของ EU Seal Regime กับขอบังคับของสหภาพยุโรปภายใต 

Article 2.1 และ 2.2 ของความตกลง TBT  

3) ความไมสอดคลองของ EU Seal Regime กับขอบังคับของสหภาพยุโรปภายใต 

Article I:1, III:4 และ XI:1 ของ GATT 1994 และ 

4) EU Seal Regime ไมเขาขอยกเวนตาม Article XX (a) หรือ (b) ของ GATT 

1994120

สวนนอรเวยขอรองใหคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทพิจารณาเก่ียวกับ EU Seal 

Regime ในประเด็นดังตอไปนี้ 

 

1) EU Seal Regime ขัดตอ Article I:1, III:4 และ XI:1 ของ GATT 1994 

2) EU Seal Regime ไมเขาขอยกเวน Article XX (a) หรือ (b) ของ GATT 1994 

                                                           
119 Canada Panel Report (DS400) on EC – Measures Prohibiting the 

Importation and Marketing of Seal Products, Paragraph 8.2; Norway Panel Report 

(DS401) on EC – Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products, 

Paragraph 8.2; The Report of the Appellate Body on EC – Measures Prohibiting the 

Importation and Marketing of Seal Products, Paragraph 1.7 
120 The Report of the Panel on EC – Measures Prohibiting the Importation 

and Marketing of Seal Products, Paragraph 3.1 
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3) EU Seal Regime ฝาฝน Article 4.2 ของความตกลงวาดวยการเกษตร 

4) ความเปนขอบังคับทางเทคนิคของ EU Seal Regime ภายใตนิยามในภาคผนวก 

1.1 ของความตกลง TBT 

5) EU Seal Regime ฝาฝน Article 2.2 ของความตกลง TBT และ 

6) EU Seal Regime ทําใหเกิดการเสียประโยชนของประเทศนอรเวยภายใต Article 

XXIII:1(b) ของ GATT 1994 โดยไมวาจะเกิดการเสียประโยชนดังกลาวจริงหรือไมก็ตาม278

121 

จากประเด็นขอพิพาทท่ีแคนาดาและนอรเวยกลาวอาง จะพิจารณาเพียงแคในสวนท่ี

เก่ียวของกับความตกลง TBT เทานั้น 

 

5.4.2.1 ประเด็นขอพิพาทตาม Article 2.1 

คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทเห็นวา EU Seal Regime เปน

ขอบังคับทางเทคนิคตามคํานิยามภายใตความตกลง TBT และขอยกเวนท่ีใหสิทธิพิเศษกับผลิตภัณฑ

แมวน้ําท่ีเกิดจากการลาโดยชาวอินูอิตและการจัดการทรัพยากรทางทะเลขัดความตกลง TBT Article 

2.1 ในสวน 

1. ประเทศกรีนแลนดและสวีเดนสามารถนําเขาและซ้ือขายในตลาดสหภาพยุโรปไดแต

ผลิตภัณฑแมวน้ําเกือบท้ังหมดจากแคนาดา  (แคนาดาฟอง Article 2.1 ของความตกลง TBT สวน

นอรเวยมิไดอางไว) ถูกหามมิใหนําเขาเพราะเปนการลาในเชิงพาณิชย จึงไมมีคุณสมบัติตามขอยกเวน 

2. คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทพิจารณาจากหลักฐานมีความเห็นวาการลาแมวน้ําไม

วาจะดําเนินการโดยบุคคลใดหรือมีวัตถุประสงคทางการคาหรือไม ลวนแตมีความเสี่ยงท่ีจะทรมาน

สัตวและการลาโดยชาวอินูอิตหรือเพ่ือการจัดการทรัพยากรทางทะเลก็มิไดแตกตางการลาเชิงพาณิชย

แตอยางใด 

คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทมีความเห็นภายใตขอกลาวหา Article 2.1 ของความตก

ลง TBT วาการยกเวนมีรูปแบบและการนําใชอยางไมเทาเทียมกันระหวางสินคาชนิดเดียวกันและ

ขออางของสหภาพยุโรปในการกําหนดขอยกเวนพิเศษไมไดมีความสมเหตุสมผลเพราะการลาไมวาจะ

เปนการลาโดยชาวอินูอิตหรือการลาเพ่ือการจัดการทรัพยากรทางทะเลภายใตขอยกเวนไมไดแตกตาง

จากการลาในเชิงพาณิชยท่ีลวนมีความเสี่ยงตอการทารุณและกระทบตอสวัสดิภาพของแมวน้ําท้ังสิ้น 

                                                           
121 The Report of the Panel on EC – Measures Prohibiting the Importation 

and Marketing of Seal Products, Paragraph 3.4 
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เพราะฉะนั้น การกําหนดขอยกเวนใหกับสินคาบางอยางเปนการเฉพาะจึงเขาขายเปน

การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมระหวางสินคาชนิดเดียวกันทําใหสินคาจากแคนาดาไดรับผลกระทบเชิงลบ  

(Detrimental Impact) ตอโอกาสทางการแขงขันในตลาดสหภาพยุโรป279

122 

 

5.4.2.2 ประเด็นขอพิพาทตาม Article 2.2 

EU Seal Regime ไมขัดตอความตกลง TBT Article 2.2 เนื่องจากไม

กอใหเกิดการจํากัดการคาเกินกวาท่ีจําเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอันชอบธรรม  (Legitimate 

Objective) ซ่ึงเปนการคุมครองศีลธรรมอันดีภายในสังคมสหภาพยุโรป โดยมาตรการหามนําเขาหาม

ซ้ือขายผลิตภัณฑท่ีอาจเกิดจากการลาอยางไรมนุษยธรรมและเปนสินคาขัดตอศีลธรรมของสังคมเขา

มาวางขายในตลาดสหภาพยุโรป 

การปกปองสวัสดิภาพของแมวน้ําเขาขายเปนประเด็นดานศีลธรรมโดยประเทศสมาชิก

องคการการคาโลกมีอิสระท่ีจะกําหนดวาอะไรคือ ‘ศีลธรรม’ ในประเทศของตน โดยอางอิงจากการ

ประเมินความถูกผิดตามมาตรฐานของคนในสังคมนั้นๆ280

123 

 

5.4.3 คําตัดสินขององคกรระงับขอพิพาทของ WTO 

  5.4.3.1 คําตัดสินของคณะพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาท 

คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตัดสินวามาตรการ EU Seal Regime นั้น

เปนขอบังคับทางเทคนิคภายใตนิยามภาคผนวก 1.1 ของความตกลง TBT124และบรรลุวัตถุประสงค

อันชอบธรรมของสหภาพยุโรป ในสวนการหามคาผลิตภัณฑแมวน้ํานั้นใหถือเปนการกีดกันทางการคา

โดยไมจําเปน และขอยกเวนของมาตรการ EU Seal Regime ขัดตอ Article 2.1 ของความตกลง 

TBT125

                                                           
122 กมลทิพย พสุนธรกาญจน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 117, น.30. 
123 เพ่ิงอาง. 
124 Philip I. Levy and Donald H. Regan, supra note 114, p. 354. 
125 Ibid., p. 338,352. 
126 กมลทิพย พสุนธรกาญจน , “การคากับศีลธรรม กรณีพิพาท EC-Seal Products 

ตอนท่ี 2,” วารสารการคาระหวางประเทศ 5, น. 28-29 (กรกฎาคม-กันยายน 2557). 

 เพราะเปนการเลือกปฏิบัติ แตไมขัดตอ Article 2.2 เพราะไมกอใหเกิดการจํากัดการคาเกิน

กวาความจําเปนในการบรรลุวัตถุประสงคอันชอบธรรม อีกท้ังเห็นพองดวยวา EU Seal Regime เปน

มาตรการเพ่ือคุมครองศีลธรรมอันดีในสังคม การเปนสมาชิก WTO โดยหลักการควรมีอิสระท่ีจะ

กําหนดและดําเนินการเพ่ือคุมครองศีลธรรมในประเทศของตน 283

126 โดยในกรณีสหภาพยุโรปคือการ
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ตอตานสินคาท่ีขัดตอศีลธรรมอยางผลิตภัณฑแมวน้ําท่ีอาจถูกลาอยางไรมนุษยธรรมและไมตองให

สมาชิกสหภาพยุโรปเปนตลาดและบริโภคผลิตภัณฑดังกลาว 

คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทมิไดระบุในคําตัดสินวามาตรการหามนําเขาและซ้ือขาย

ผลิตภัณฑแมวน้ําเปนการจํากัดการคาเกินความจําเปน เชนนั้นแลวสหภาพยุโรปไมตองยกเลิกคําสั่ง

การหามนําเขาและซ้ือขายผลิตภัณฑแมวน้ําอยางท่ีแคนาดาและนอรเวยตองการ แตคณะกรรมการ

วินิจฉัยขอพิพาทไดมีคําสั่งใหสหภาพยุโรปปรับแกรายละเอียดของมาตรการ EU Seal Regime ไมให

มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ ในสวนท่ีเปนปญหาซ่ึงคือในสวนของขอยกเวนพิเศษกับสินคาบางอยาง

ทําใหเขาขายเปนการเลือกปฏิบัติระหวางสินคาชนิดเดียวกันและกระทบตอการแขงขันของสินคาจาก

ประเทศผูฟอง เนื่องจากการหามเลือกปฏิบัติเปนหัวใจพ้ืนฐานของกฎเกณฑการคาขององคการการคา

โลกภายใตความตกลง TBT และ GATT 

การแกไขอาจทําไดโดยยกเลิกขอยกเวนพิเศษท่ีใหกับผลิตภัณฑแมวน้ําของชาวอินูอิต

และผลิตภัณฑแมวน้ําจากการลาเพ่ือจัดการทรัพยากรทางทะเล เพราะฉะนั้นผลของการยกเลิก

ขอยกเวนพิเศษภายใต EU Seal Regime จะทําใหผลิตภัณฑแมวน้ําท่ีใดก็ตามไมสามารถทําการซ้ือ

ขายในสหภาพยุโรปไดอีกตอไป กลายเปนการปรับแกมาตรการไมเปนประโยชนตอผูฟอง เพราะยังคง

ทําใหแคนาดาและนอรเวยสงผลิตภัณฑแมวน้ําไปขายในตลาดสหภาพยุโรปไมไดอยูดี แคนาดาและ

นอรเวยจึงไมเห็นดวยกับคําตัดสินดังกลาวในประเด็นดานกฎหมายบางประเด็น จึงไดอุทธรณคําตัดสิน

ตอองคกรอุทธรณ และเม่ือขอพิพาทไดมีคําตัดสินขององคกรอุทธรณแลว คําตัดสินจะถือเปนท่ีสุด 

 

5.4.3.2 คําตัดสินขององคกรอุทธรณ 

แคนาดาและนอรเวยไดอุทธรณในสวนการหามนําเขาและหามซ้ือขาย

ผลิตภัณฑแมวน้ําของสหภาพยุโรปเปนการจํากัดการคาเกินความจําเปนท่ีขัดตอกติกาการคาของ

องคการการคาโลกเพ่ือขับใหสหภาพยุโรปตองยกเลิกหรือปรับแกมาตรการเพ่ือใหสินคาจากแคนาดา

และนอรเวยสามารถเขาไปทําตลาดในสหภาพยุโรปได อีกท้ังขอใหองคกรอุทธรณทบทวนคําตัดสิน

ของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทท่ีเห็นวา EU Seal Regime ไมกอใหเกิดการจํากัดทางการคาเกิน

ความจําเปนตาม Article 2.2 ของความตกลง TBT โดยสหภาพยุโรปโตแยงวา EU Seal Regime 

ไมใชขอบังคับทางเทคนิคภายใตความตกลง TBT จึงไมมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติท่ีขัดตอความตก

ลง TBT Article 2.1 
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องคกรอุทธรณมีความเห็นวา EU Seal Regime ไมเปนขอบังคับทางเทคนิค 284

127 

เนื่องจากมาตรการท่ีเขาขายเปนขอบังคับทางเทคนิคตามคํานิยามภายใตความตกลง TBT จะตองระบุ

ลักษณะ (Product Characteristics) เชน ขนาด รูปลักษณ หรือสวนประกอบโดยสินคาจะตองมี

ลักษณะตามท่ีกําหนดไวจึงจะสามารถวางขายในประเทศสมาชิกองคการการคาโลกท่ีใชขอบังคับ

ดังกลาวไวกลาวคือ EU Seal Regime ไมไดเปนการควบคุมลักษณะของสินคาเปนสาระสําคัญ เชน 

กําหนดวาสินคาตองไมมีแมวน้ําเปนสวนประกอบ แตเปนการควบคุมท่ีมาของสินคา 285

128 โดยการ

กําหนดแหลงท่ีมาของผลิตภัณฑแมวน้ําท่ีลาโดยชาวอินูอิตและผลิตภัณฑแมวน้ําท่ีลาเพ่ือวัตถุประสงค

ในการจัดการทรัพยากรทางทะเล ดังนั้น EU Seal Regime จึงไมเขาขายเปนขอบังคับทางเทคนิค

ภายใตความตกลง TBT129

สวนแคนาดาไมสามารถโตแยงไดวา EU Seal Regime เปนขอบังคับทางเทคนิคซ่ึงเปน

ดานแรกในการพิสูจนขอกลาวหาภายใตความตกลง TBT เพราะแคนาดาไมไดพยายามโตแยงวาการ

ควบคุมท่ีมาของสินคาเปนการกําหนดกระบวนการและวิธีการผลิต  (Processes and Production 

Methods)

 

130

                                                           
127 The Report of the Appellate Body on EC – Measures Prohibiting the 

Importation and Marketing of Seal Products, Paragraph 5.30, 5.85 
128 Philip I. Levy and Donald H. Regan, supra note 114, p. 353. 
129 กมลทิพย พสุนธรกาญจน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 126, น. 30. 
130 The Report of the Appellate Body on EC – Measures Prohibiting the 

Importation and Marketing of Seal Products, Paragraph 5.45 
131 อางแลว เชิงอรรถท่ี 126, น. 32. 

หากโตแยงในประเด็นดังกลาวอาจทําให EU Seal Regime เปนขอบังคับทางเทคนิค

ตามนิยามของขอตกลง TBT ท่ีไดเปดชองไว 288

131 เชนวาแลว EU Seal Regime จึงไมเขาขายเปน

ขอบังคับทางเทคนิค 

ความตกลง TBT เปดโอกาสใหภาครัฐสามารถออกกฎระเบียบในการควบคุมสินคาชนิด

เดียวกันแตกตางกันได หากการควบคุมนั้นเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคอันชอบธรรม  (Legitimate 

Objectives) เพราะฉะนั้นสหภาพยุโรปสามารถใชมาตรการท่ีสงผลกระทบตอผลิตภัณฑแมวน้ําจาก

แคนาดาและนอรเวยได โดยอางวาผลกระทบดังกลาวเกิดจากความจําเปนในการบังคับใชกฎหมายท่ี

แตกตางกันอันเนื่องจากเหตุผลดานศีลธรรม เพราะการลาแมวน้ําในเชิงพาณิชยถือเปนการทารุณ

กรรมสัตว 

องคกรอุทธรณยืนยันตามคําวินิจฉัยของคณะพิจารณาขอพิพาท ดังนี้ 
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1. องคกรอุทธรณยืนยันวาการกีดกันทางการคาโดยอางเหตุผลทางศีลธรรมเพ่ือคุมครอง

สวัสดิภาพแมวน้ําสามารถทําไดตามกติกาการคาโลกภายใตเง่ือนไขวาการกีดกันทางการคาดังกลาว

ตองไมเปนการเลือกปฏิบัติตามอําเภอใจหรืออยางไมมีเหตุผล 

เชนวาแลว สหภาพยุโรปไมจําตองยกเลิกการหามขายผลิตภัณฑแมวน้ําในตลาดเพราะ

มาตรการดังกลาวไมกอใหเกิดการจํากัดทางการคาเกินความจําเปนโดยเฉพาะเม่ือคํานึงถึงเหตุผลดวย

ศีลธรรมในการคุมครองสวัสดิภาพสัตว 

2. องคกรอุทธรณยืนยันวาสหภาพยุโรปยังมีสิทธิใชมาตรการกีดกันทางการคาหาม

ผลิตภัณฑแมวน้ําไดบนพ้ืนฐานเหตุผลของศีลธรรมกับการตอตานทารุณกรรมสัตวแตตองปรับแก

มาตรการในสวนของขอยกเวนท่ีใหสิทธิพิเศษเปนการเฉพาะกับผลิตภัณฑแมวน้ําบางประเภท ซ่ึงการ

กระทําดังกลาวถูกตัดสินวาเปนการเลือกปฏิบัติและขัดตอหลัก WTO 

สหภาพยุโรปตองปรับแกมาตรการในสวนท่ีถูกตัดสินวาขัดกับกฎเกณฑ  WTO ภายใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม  (Reasonable Period of Time) ตามท่ีตกลงกับแคนาดาและนอรเวย หากไม

ปรับแกมาตรการตามคําตัดสิน แคนาดาหรือนอรเวยอาจขอใชสิทธิตอบโตทางการคาตามมูลคาความ

เสียหายท่ีไดรับผลกระทบจากการใชมาตรการกีดกันทางการคาผลิตภัณฑแมวน้ําจนกวาสหภาพยุโรป

จะแกไขมาตรการใหสอดคลองกับความตกลง WTO อยางครบถวนสมบูรณ 289

132 

  

                                                           
132 เพ่ิงอาง. 
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บทที่ 6 

กฎเกณฑของฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปและของไทย 

 

6.1 การใชฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปกับสินคาและการสงออกสินคาไทย 

กฎระเบียบและขอบังคับอันเก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยในสินคาอาหารจะใชบังคับกับ

สินคาอาหารท่ีผลิตภายในสหภาพยุโรปเองและท่ีนําเขาจากประเทศท่ีสาม ท้ังนี้เพ่ือใหผูบริโภคภายใน

สหภาพยุโรปไดรับความคุมครองอยางเต็มท่ีทําใหประเทศคูคาของสหภาพยุโรปอยางประเทศไทยซ่ึง

เปนประเทศหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบจากการใชบังคับมาตรการความปลอดภัยในสินคาเปนอยางมาก 

เชนนั้นประเทศไทยจึงตองทราบและเรียนรูกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับมาตรฐาน

สินคาอาหารและบรรจุภัณฑอาหารของสหภาพยุโรปตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมาย

ดวยเพ่ือท่ีประเทศไทยจะไดรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนและสามารถเตรียมพรอมในการ

รับมือกับกฎหมายตางๆเหลานั้นตอไป290

1 

 

6.1.1 ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของไทย 

การพัฒนาฉลากโภชนาการและสัญลักษณทางโภชนาการของไทย สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาไดดําเนินการศึกษาขอมูลเพ่ือจัดทํามาตรฐานการแสดงฉลากโภชนาการ 

โดยในป พ.ศ. 2535 ประเทศตางๆท่ัวโลกมีการจัดประชุมสมัชชาระหวางประเทศวาดวยโภชนาการ 

(International Conference on Nutrition - ICN) เพ่ือรวมกันจัดทําปฏิญญาโลกวาดวยโภชนาการ

และแผนปฏิบัติการดานโภชนาการโลก ( World Declaration and Plan of Action for Nutrition) 

ซ่ึงไดมีการกําหนดใหการจัดใหมีการแสดงคุณคาทางโภชนาการบนฉลากอาหาร ( Nutrition 

Labelling) เพ่ือใหขอมูลในการเลือกอยางเหมาะสมแกผูบริโภค สวนในดานของโครงการมาตรฐาน

อาหารระหวางประเทศ  Codex ไดกําหนดหลักเกณฑสําหรับประเทศตาง ๆ เพ่ือใชในการพิจารณา

กําหนดขอบังคับการแสดงฉลากโภชนาการ  ไทยจึงมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการแสดง

คุณคาทางโภชนาการบนฉลากอาหารข้ึนเปนการเฉพาะในปดังกลาว และในป พ.ศ.2541 องคการ

อาหารและยา กําหนดใหอาหารมีการแสดงฉลากโภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ

ท่ี 182) พ.ศ. 2541 ท่ียึดแนวทางของ Codex เปนแนวทางหลัก เพ่ือเปนการสอดคลองกับ

                                                           
1 ประไพทิพย ตั้งตรงวานิช , “ปญหาเก่ียวกับมาตรฐานบรรจุภัณฑอาหารขององคการ

การคาโลก ( WTO) และสหภาพยุโรป ( EU) ท่ีสงผลกระทบตอการสงออกสินคาอาหารของไทย” , 

(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2556), น. 80-81. 
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มาตรฐานสากล สําหรับสารอาหารท่ีระบุใหตองแสดงบนฉลากนั้นเปนสารอาหารท่ีผานการพิจารณา

แลววามีความสําคัญตอภาวะโภชนาการท่ีดีของคนไทย 291

2ในปจจุบัน และออกขอกําหนดการแสดง

ฉลากโภชนาการโดยคํานึงถึงแนวทางของการแสดงฉลากโภชนาการไดแก การกลาวอางตองเปนความ

จริง ขอมูลนั้นใหความรูทางโภชนาการท่ีถูกตองแกผูบริโภค ไมทําใหเขาใจผิด การกลาวอางจะตองไม

เปนเครื่องมือท่ีกอใหเกิดความไดเปรียบทางการคาอยางไมยุติธรรม การกลาวอางของอาหารตองมี

ขอมูลทางโภชนาการของอาหารนั้นประกอบอยูดวยตามท่ีระบุ 

ตอมาเม่ือประกาศฯ มีผลบังคับใชแลว แตปรากฏวาในทางปฏิบัติแลวการแสดงกรอบ

ขอมูลโภชนาการแบบควบคูมีปญหาอุปสรรคมากโดยเฉพาะอยางยิ่งกอใหเกิดความยุงยากในการ

เตรียมอาหารเพ่ือการตรวจวิเคราะห ดังนั้นในป พ.ศ. 2544 จึงไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับท่ี 219) พ.ศ. 2544 เรื่องฉลากโภชนาการ เพ่ือแกไขเพ่ิมเติมใหการแสดงกรอบขอมูลโภชนาการ

แบบควบคูเปนการแสดงโดยสมัครใจ 292

3 แตรูปแบบฉลากโภชนาการท่ีเปนกรอบขอมูลโภชนาการนั้นมี

ขนาดเล็ก อานยาก ขอมูลฉลากโภชนาการเขาใจยากและผูบริโภคไมนําไปใชประโยชนเทาท่ีควร 

ผูประกอบการจึงเริ่มมีการแสดงสัญลักษณทางโภชนาการรูปแบบหลากหลายตางๆกัน ( Front-of-

Pack) ซ่ึงผูประกอบการสวนใหญแสดงสัญลักษณทางโภชนาการรูปแบบจีดีเอ  (Guideline Daily 

Amounts)4

                                                           
2 ใชเกณฑกําหนดตามมติอนุกรรมการโภชนาการและการกลาวอางทางโภชนาการและ

สุขภาพ ครั้งท่ี 3/2550 วันท่ี 8 มีนาคม 2550 กําหนดใหอาหารระหวางม้ือ ≤10 % ของพลังงานและ

สารอาหาร (น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม) ท่ีแนะนําใหบริโภคประจําวันของคนไทยอายุ 6 ปข้ึนไป 

(Thai RDI) 
3 นฤมล คํากอง , “ปญหากฎหมายเก่ียวกับการแสดงฉลากโภชนาการและการใชขอมูล

กลาวอาง”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549), น. 33-34. 
4 นฤมล  ฉัตรสงา , "ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลากโภชนาการแบบ GDA)," 

http://www.oryornoi.com/?p=3321 

 

 

6.1.1.1 ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอที่ปรากฏในกระทรวงสาธารณสุขของไทย 

กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 305) 

พ.ศ.2550 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหาร

สําเร็จรูปท่ีพรอมบริโภคทันทีบางชนิด มีวัตถุประสงคใหขอมูลโภชนาการแกผูบริโภคผานฉลากและ

สามารถผูบริโภคเลือกซ้ือผลิตภัณฑไดอยางเหมาะสมเพ่ือปองกันปญหาภาวะน้ําหนักเกินตามนโยบาย

ปรับปรุงฉลากโภชนาการอยางงายและนโยบายลดหวาน มัน เค็มของรัฐบาล 
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สาระสําคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรูป

ท่ีพรอมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2554 คือ กําหนดใหอาหารตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับท่ี 305) พ.ศ.  2550 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรูปท่ีพรอมบริโภคทันที

บางชนิดตองแสดงคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ตามฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ  

(Guideline Daily Amounts)5

1) มันฝรั่งทอดกรอบหรืออบกรอบ เชน มันฝรั่งแผนทอดกรอบ มันฝรั่งอบกรอบ มัน

ฝรั่งแผนทอดกรอบหรืออบกรอบปรุงรสตางๆ เชน รสกะเพรากรอบ รสชีสและหัวหอม เปนตน 

 

 

6.1.1.2 ประเภทอาหารที่ประกาศสาธารณสุขบัญญัติใหใช 

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ 

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอบังคับใชกับขนมขบเค้ียว 5 ประเภท ไดแก 

2) ขาวโพดค่ัวหรืออบกรอบ เชน ขาวโพดอบกรอบ ขาวโพดอบกรอบเคลือบเนยคารา

เมล ขาวโพดอบกรอบรสช็อกโกแลต ขาวโพดกรอบรสชีส ขาวโพดคลุกน้ําตาลและเนย ขาวโพด

เคลือบช็อกโกแลต ขาวโพดเคลือบ เนยคาราเมล เปนตน 

3) ขาวเกรียบหรืออาหารขบเค้ียวชนิดอบพอง เชน ขาวเกรียบสมุนไพร ขาวเกรียบ

เผือก ขาวเกรียบกุง มันผสมทอดกรอบเคลือบเนยคาราเมล แปงถ่ัวเหลืองอบกรอบ ขนมอบกรอบ

เคลือบรสช็อกโกแลต ขาวเหนียวอบกรอบพันสาหราย ขนมอบกรอบรสสตรอเบอรรี่ ขาวกรอบรสตม

ยํา เปนตน 

4) ขนมปงกรอบหรือแครกเกอรหรือบิสกิต เชน ขนมปงกรอบเคลือบช็อกโกแลต ขนม

ปงกรอบสอดไสครีมช็อกโกแลต ขนมปงกรอบรสชีสบิสกิตรสมินตบิสกิตรสสม ครีมแครกเกอรแซนวิช

แครกเกอรไสครีมกลิ่นบลูเบอรรี่ แซนวิชแครกเกอรไสครีมกลิ่นเลมอนเชอรเบทบิสกิตโรลรส

ช็อกโกแลต เปนตน 

5) เวเฟอรสอดไส เชน เวเฟอรไสครีมกลิ่นชาเขียว เวเฟอรไสครีมกลิ่นบลูเบอรรี่ เว

เฟอรสอดไสครีมช็อกโกแลตและครีมเทียม เวเฟอรรสนมสอดไสครีมกลิ่นวานิลลา เวเฟอรเคลือบโกโก

ครีม เปนตน 

 

                                                           
5 คารอยละของปริมาณพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมตอหนึ่งหนวยบรรจุภัณฑ 

เม่ือเทียบกับปริมาณสูงสุดท่ีบริโภคไดตอวันของคนไทย โดยคิดจากความตองการพลังงานวันละ 

2,000 กิโลแคลอรี คาน้ําตาลท่ีบริโภคไดสูงสุดตอวัน 65 กรัม คาไขมันท่ีบริโภคไดสูงสุดตอวัน 65 

กรัม และคาโซเดียมท่ีบริโภคไดสูงสุดตอวัน 2,400 มิลลิกรัม 
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6.1.1.3 ขอกําหนดรูปแบบของฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของไทย 

ขอกําหนดรูปแบบของฉลากโภชนาการแบบจีดีเอตามประกาศ

สาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 มีดังนี้295

6 

1) รูปทรงกระบอกหัวทายมนแนวตั้งเรียงติดกันจํานวน 4 แทง เพ่ือแสดงคาพลังงาน 

น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ตามลําดับ เทานั้น 

2) สีขอบของทรงกระบอกใหแสดงสีใดสีหนึ่ง คือ สีดํา หรือสีน้ําเงินเขม หรือสีขาว และ

ตองตัดกับสีพ้ืนของฉลาก 

3) สีพ้ืนภายในรูปทรงกระบอกตองเปนสีขาวเทานั้น 

4) เสนขีดภายในรูปทรงกระบอกทุกเสนใหเปนเสนสีดําหรือสีน้ําเงินเขม ตองเปนสี

เดียวกับสีตัวอักษร ท่ีแสดงภายในรูปทรงกระบอก 

5) แสดงไวท่ีสวนหนาของฉลากท่ีเห็นไดงายและอานไดชัดเจน 296

7ซ่ึงจะเปนดานท่ีแสดง

ตอผูบริโภคขณะวางจําหนาย 297

8 โดยแสดงปริมาณสารอาหารตอหนวยบรรจุภัณฑท่ีเขาใจไดงาย เชน 

ซอง ถุง กลอง 

ซ่ึงจุดประสงคหลักของการแสดงสัญลักษณโภชนาการดานหนาของบรรจุภัณฑอาหาร 

ควรจะชวยใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ และสงเสริมใหทางธุรกิจ

                                                           
6 นฤมล ฉัตรสงา, "การแสดงสัญลักษณทางโภชนาการโดยใชขอมูลฉลากโภชนาการ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรูปท่ีพรอมบริโภคทันทีบาง

ชนิด (ฉบับท่ี2) และกรณีศึกษา," 

http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/BenefitAdmin/GDA4Sec2011/GDA4Sec2011_8

.pdf 
7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรูปท่ีพรอมบริโภค

ทันทีบางชนิด (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2554 
8 สํานักอาหารสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา , “ถาม-ตอบเรื่องปญหาและ

อุปสรรคการจัดทําฉลากโภชนาการแบบ GDA (Guideline Daily Amounts),” 

http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/BenefitAdmin/GDA4Sec2011/GDA4Sec2011_9

.pdf 
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อุตสาหกรรมอาหารผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ ตลอดจนคิดคนผลิตภัณฑอาหารเพ่ือตอบสนองความ

ตองการอาหารเพ่ือสุขภาพของผูบริโภค298

9 

ฉลากผลิตภัณฑขนมขบเค้ียวนํารอง 5 ชนิดหลังประกาศกระทรวงฯ มีผลบังคับใช 

จะตองมีการแสดงขอความตางๆดังนี้ 

1) ขอความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 194) พ.ศ.2543 เรื่อง ฉลาก  

2) ฉลากโภชนาการ ตามรูปแบบท่ีกําหนดไวในประกาศฯ (ฉบับท่ี 305) พ.ศ.2550 

เรื่อง การแสดงฉลากสําเร็จรูปท่ีพรอมบริโภคทันทีบางชนิด หรือรูปแบบตามประกาศฯ (ฉบับท่ี 182) 

พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ แลวแตกรณี  

3) ฉลากโภชนาการแบบ GDA รูปแบบตามประกาศฯ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหาร

สําเร็จรูปท่ีพรอมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับท่ี 2)  

4) การแสดงขอความ “บริโภคแตนอยและออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ”10

การแสดงขอความสารอาหารบนฉลากโภชนาการแบบจีดีเอตองแสดงคาพลังงาน 

น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม เรียงตามลําดับ ไมสามารถสลับตําแหนงของขอความไดและจะตองแสดง

ใหเปนไปตามรูปแบบท่ีประกาศฯ กําหนดไว ดังนั้น จึงไมสามารถเพ่ิมการแสดงสารอาหารอ่ืนใน

รูปแบบจีดีเอได300

11 

 

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอมีประโยชน กลาวคือสามารถแสดงขอมูลโภชนาการ

ตรงไปตรงมา ไมทําใหผูบริโภคสับสน และสังเกตไดงาย ผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณคาทาง

โภชนาการของผลิตภัณฑไดทันทีจากตัวเลข อีกท้ังสงเสริมใหผูบริโภคมีความรับผิดชอบตัวเองในการ

บริโภคอาหารสมดุล301

12 

บทลงโทษหากผูประกอบการท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตามประกาศฯ เรื่อง การแสดงฉลากของ

อาหารสําเร็จรูปท่ีพรอมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับท่ี 2) ซ่ึงออกตามมาตรา 6(10) มีโทษตามมาตรา 

51 ของพรบ. อาหาร พ.ศ. 2522 คือปรับไมเกิน 30,000 บาท302

13 

                                                           
9 ประไพศรี ศิริจักรวาล, "ฉลากโภชนาการ และสัญลักษณโภชนาการ: การทบทวน

เอกสารและงานวิจัย

,"http://www.consumersongkhla.org/upload/forum/Food_Trafficsign_researh.pdf 
10 สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, อางแลว เชิงอรรถท่ี 8. 
11 เพ่ิงอาง. 
12 นฤมล ฉัตรสงา, อางแลว เชิงอรรถท่ี 6. 
13 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรูปท่ีพรอม

บริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2554 
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6.2 ขอบเขตการใชฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรป 

6.2.1 การใชฉลากโภชนาการแบบจีดีเอในดินแดนประเทศสมาชิก  

กฎระเบียบนี้เปนกฎระเบียบกลาง วาดวยการแกไขกฎระเบียบเดิม ในเรื่องของ

การกําหนดควบคุมการติดฉลากขอมูลบนสินคาอาหารเพ่ือผูบริโภค มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสราง

หลักประกันในการคุมครองผูบริโภค 303

14ในเรื่องของการใหผูบริโภคในสหภาพยุโรปไดรับทราบขอมูลท่ี

จําเปนท่ีถูกตองและครบถวนเก่ียวกับสินคาอาหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ และเพ่ือ

ปกปองผูบริโภคจากการแสดงขอมูลฉลากอาหารท่ีเปนเท็จ304

15 

ขอกําหนดนี้ใชกับผูผลิตสินคาอาหารท่ีเก่ียวของ ของทุกการผลิต ครอบคลุมไปถึง

ผูบริโภคคนสุดทาย อาหารท่ีผลิตเพ่ือจัดสงใหกับผูผลิตอาหารในปริมาณมาก ( Mass Caterers) เชน 

รานอาหาร และ โรงพยาบาล เปนตน และครอบคลุมใชกับบริการของรานอาหารท่ีใชบริษัทขนสงเปน

ผูจัดสงอาหารใหซ่ึงมีจุดเริ่มตนของการขนสงอยูในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 305

16 เทากับวา

กฎระเบียบบังคับใชกับสินคาอาหารทุกชนิดท่ีจําหนายใหแกผูบริโภคในทองตลาด รวมถึงสินคาอาหาร

ท่ีขายใหแกผูบริโภคจํานวนมาก 

ท้ังนี้ระเบียบฉบับนี้กําหนดวาขอความบนฉลากหรือขอความโฆษณาสินคาอาหารจะตอง

ไมทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิดในสินคา จะตองแสดงใหชัดเจนสามารถเห็นและอานไดงาย และ

ไมสามารถลบได รวมถึงแสดงในภาษาท่ีผูบริโภคสามารถเขาใจไดงาย ท้ังนี้ขอความบนฉลากสามารถ

แสดงไดหลายภาษาและมีการสนับสนุนใหมีการระบุรายการสวนผสมไวบนฉลากอยางชัดเจนเพ่ือ

ปองกันไมใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิดวาเปนอาหารอีกชนิดหนึ่ง 

ขอมูลทางโภชนาการสําคัญท่ีกําหนดใหแสดงบนฉลากสินคาอาหารทุกชนิด ไดแก 

ปริมาณพลังงาน ไขมันท้ังหมด ไขมันอ่ิมตัว คารโบไฮเดรต น้ําตาล และเกลือ สวนขอมูลทาง

โภชนาการอ่ืนๆ ข้ึนอยูกับความสมัครใจ 306

17 

                                                           
14 กลุมพัฒนาระบบความปลอดภัยสินคาพืช สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินคาพืช, “สหภาพยุโรปออกระเบียบใหมควบคุมการติดฉลากขอมูลบนสินคาอาหารเพ่ือผูบริโภค ,” 

http://www.doa.go.th/psco/images/News/pr_eu_new_reg_labelling.pdf 
15 เสาวลักษณ ศุภกมลเสนีย , “ระเบียบการติดฉลากอาหารของสหภาพยุโรป ,” 

http://www.acfs.go.th/news/docs/simina_label/acfs_21-07-10_7.pdf 
16 อางแลว เชิงอรรถท่ี 14. 
17 อางแลว เชิงอรรถท่ี 15. 
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สมาชิกสภายุโรปมีการคัดคานการใชฉลากโภชนาการแบบสัญญาณไฟจราจรบน

ผลิตภัณฑอาหารท่ีจําหนายในสหภาพยุโรป 307

18เพ่ือบอกถึงระดับของไขมัน ไขมันอ่ิมตัว น้ําตาลและ

เกลือวาอาหารมีความเหมาะสมตอการบริโภคหรือไม308

19 

หนาท่ีความรับผิดชอบการแจงขอมูลบนฉลาก กําหนดใหเปนหนาท่ีของผูประกอบการ

สินคาอาหารท่ีตองรับผิดชอบขอมูลสินคาอาหารบนฉลาก หากผูประกอบการมิไดอยูในสหภาพยุโรป  

กําหนดใหผูนําเขาสินคาอาหารนั้นเปนผูรับผิดชอบแทน309

20 

 

6.2.2 การใชฉลากโภชนาการแบบจีดีเอนอกดินแดนสหภาพยุโรป 

เนื่องจากฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ หากมีสภาพเปนมาตรฐานบังคับจะสงผล

ใหมีผลกระทบตอผลิตภัณฑอาหารทุกชนิด หากประเทศนําเขาใดตองการสงสินคามายังสหภาพยุโรป

จึงจําเปนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบฉลากโภชนาการแบบจีดีเอดังกลาวอยางเครงครัด 

สวนประเทศไทย ซ่ึงเปนประเทศคูคากับสหภาพยุโรปเชนกัน จึงจําเปนตองปฏิบัติตาม

กฎระเบียบวาดวยฉลากโภชนาการแบบจีดีเอดวย ซ่ึงฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปและ

ของไทยมีความแตกตางกันในสวนรูปแบบของฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ ประเภทสินคาอาหารท่ี

บังคับใชฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ และสวนของสารอาหารท่ีระบุไวในฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ 

กลาวคือ สวนรูปแบบของฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปนั้นมีจํานวน 5 

ชอง คือระบุสวนของสารอาหารประกอบดวยปริมาณพลังงาน น้ําตาล ไขมันท้ังหมด ไขมันอ่ิมตัว และ

โซเดียม ซ่ึงสวนของสารอาหารท่ีระบุไวในฉลากโภชนาการแบบจีดีเอจะไมมีไขมันอ่ิมตัว และไม

สามารถเพ่ิมการแสดงสารอาหารอ่ืนในฉลากโภชนาการแบบจีดีเอได310

21 

ในสวนประเภทสินคาอาหารท่ีบังคับใชฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปดังท่ี

ไดกลาวมาแลวขางตน ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอครอบคลุมสินคาท้ังหมดท่ีวางขายในตลาดสหภาพ

                                                           
18 นารีรัตน อนรรฆเมธี , “สมาชิกสภาพยุโรปลงเสียงคัดคานการใช traffic-light 

label,” 

http://www2.thaieurope.net/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0

%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%A

3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0

%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8/ 
19 อางแลว เชิงอรรถท่ี 15. 
20 อางแลว เชิงอรรถท่ี 14. 
21 อางแลว เชิงอรรถท่ี 8. 
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ยุโรป ตางจากฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของไทยครอบคลุมสินคาอาหารซ่ึงเปนประเภทขนมขบเค้ียว

เพียง 5 ชนิด ซ่ึงความแตกตางระหวางกฎระเบียบฉลากโภชนาการแบบจีดีเออาจสงผลตอการสงออก

สินคาของไทยในอนาคต 

 

6.3 การตั้งขอจํากัดทางการคาโดยอาศัยฉลากโภชนาการแบบจีดีเอเปนเครื่องมือในการกีดกันทาง

การคา 

กฎระเบียบใหมวาดวยฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปอาจถูกนํามาใชเปน

มาตรฐานดานความปลอดภัยในอาหารแบบฉับพลัน ซ่ึงอาจสงผลทําใหประเทศคูคาไมสามารถปรับตัว

ในการผลิตไดทันและสงผลทําใหสินคาท่ีสงออกถูกประเทศท่ีออกกฎระเบียบหามนําเขาเปนการ

ชั่วคราวในชวงท่ีใหประเทศคูคาปรับปรุงมาตรฐานสินคา 311

22 เชน การจํากัดปริมาณสินคาสงออก 

(Quantitative Restriction) การควบคุมในเชิงมาตรฐาน หรืออาจรายแรงถึงการหามสินคานําเขา 

(Import Ban) หากศึกษาตัวมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอไมดี แลวไมไดทําใหถูกตองตามแบบ

หรือไมไดกระทําตามมาตรการดังกลาวเลย 

อยางไรก็ตามในบางกรณีสหภาพยุโรปอาจขยายระยะเวลาเพ่ิมมากข้ึนหากประเทศผู

สงออกสินคาอาหารไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ แตถาประเทศคูคาไมสามารถปฏิบัติตาม

กฎระเบียบดังกลาวได ทายสุดอาจนํามาซ่ึงขอขัดแยงทางการคา 

                                                           
22 วศิน ศิวสฤษดิ์ , “เศรษฐศาสตรวาดวยสินคาอาหารปลอดภัย นัยยะตอการคา

ระหวางประเทศ : ประเด็นขอขัดแยงทางการคาอันเกิดจากกฎระเบียบสินคาอาหารปลอดภัย ,” Issue 

10 NTMs in Focus, (มิถุนายน 2009). 
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บทที่ 7 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาในบทท่ี 2-6 ขางตนจะเห็นไดวาเปนการสนับสนุน

สมมติฐานการวิจัยในประเด็นเก่ียวกับมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปเปนการ

กอใหเกิดปญหาการกีดกันทางการคาระหวางประเทศตอการจําหนายสินคาอาหารของประเทศ

สงออกอันเปนคูคาของสหภาพยุโรป โดยสามารถพิจารณาวามาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอนั้น

เขมงวดจนกีดกันทางการคาหรือไม ใหคํานึงวามาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรป

ถือเปนขอบังคับทางเทคนิคหรือมาตรฐานตามความตกลง TBT หรือไม และเปนขอกําหนดท่ีมี

ลักษณะเปนการกีดกันทางการคาหรือไม และขัดแยงกับความตกลง TBT ตามหลักการทางกฎหมาย

ของความตกลง TBT คืออันประกอบดวย หลักการไมเลือกปฏิบัติ หลักความโปรงใส หลักการ

หลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีไมจําเปนตอการคา หลักการความสอดคลอง และหลักการยอมรับซ่ึงกันและกัน

ตามท่ีไดกลาวมาในบทท่ี 2 หรือไม อยางไร 

ในสวนหลักการทางกฎหมายของความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคาของ

บทท่ี 2 กลาวถึงหลักการของกฎหมายวาดวยการออกขอบังคับทางเทคนิคและมาตรฐาน จากความ

เขาใจของผูเขียนสามารถพิจารณาไดวามาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปมี

ลักษณะเปนเอกสารท่ีไดรับความเห็นชอบโดยองคกรท่ีเปนท่ียอมรับ ซ่ึงระบุกฎขอบังคับ แนวทางหรือ

ขอกําหนดเก่ียวกับการปดฉลากท่ีใชกับผลิตภัณฑในท่ีนี้คือ รายละเอียดและรูปแบบของฉลาก

โภชนาการแบบจีดีเอท่ีออกโดยสหภาพยุโรป ซ่ึงใชกันโดยท่ัวไปและใชอยูเนือง ๆ ไมไดเปนขอบังคับท่ี

ตองปฏิบัติตาม ซ่ึงมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอมีลักษณะเปนมาตรฐานแบบสมัครใจ 

(Voluntary Standard) เนื่องจากรัฐไมไดออกกฎหมายรองรับเพ่ือบังคับใหบุคคลตองปฏิบัติตาม

มาตรฐาน จึงเปนความสมัครใจท่ีจะปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดหรือไมก็ได ถือไดวาเปนมาตรฐาน

ตามนิยามความหมายคําวามาตรฐานในภาคผนวก 1.2 ของความตกลง TBTจึงถือไดวามาตรการ

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปเปนกฎหมายควบคุมท้ังในสินคาประเทศและสินคานําเขา 

ซ่ึงสงผลใหประเทศผูสงออกสินคาอ่ืนๆ หากจะสงสินคาไปวางจําหนายในสหภาพยุโรปจําตองอยู

ภายใตกฎระเบียบนําเขาและตองปฏิบัติตาม ฉะนั้นแลวจะสงผลิตภัณฑไปวางจําหนายในสหภาพ

ยุโรปจําตองปรับเปลี่ยนกฎหมายภายในของประเทศผูสงออกใหสอดคลองกับกฎระเบียบของสหภาพ

ยุโรป 

แมรายละเอียดมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอจะไมไดเปนมาตรฐานแบบบังคับ

ของสหภาพยุโรปในกฎระเบียบฉบับใหม ( Regulation (EU) 1169/2011) ท้ังหมด แตสําหรับผูผลิต
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สินคาอาหารรายใหญของสหภาพยุโรปไดใชฉลากโภชนาการแบบจีดีเอบนบรรจุภัณฑสินคา อันเปน

การถือไดวาฉลากโภชนาการแบบจีดีเอมีความสําคัญและเปนท่ียอมรับของผูผลิตสินคาอาหาร เพราะ

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอเปนประโยชนตอผูบริโภคในการเปรียบเทียบขอมูลโภชนาการของสินคา

อาหารเพ่ือเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการท่ีดีกวา และสามารถทําใหผูบริโภค

บริโภคอาหารใหเหมาะสมกับภาวะทางโภชนาการ อีกท้ังเปนประโยชนแกผูผลิตหากสินคาอาหารมี

คุณภาพและโภชนาการท่ีดี จะเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพ ตลอดจนทํา

ใหเกิดการแขงขันระหวางผูผลิตอยางเปนธรรม สหภาพยุโรปจึงอาจกําหนดริเริ่มนําเอามาตรฐานแบบ

สมัครใจดังกลาวหรือคือมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอกําหนดเปนขอบังคับทางเทคนิคใน

อนาคตตอไป 

มาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอมีการปฏิบัติตอสินคาท่ีนําเขาจากทุกประเทศเทา

เทียมกันและปฏิบัติตอสินคานําเขาเทาเทียมกับสินคาในประเทศอีกดวยตามหลักการไมเลือกปฏิบัติ 

และมีการแจงขอมูลมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอใหเปนท่ีทราบโดยท่ัวไปแกประเทศสมาชิก

อ่ืน ทําใหเกิดความม่ันใจแกประเทศสมาชิกขององคการการคาโลกในการดําเนินการดานการคา

ระหวางประเทศตามหลักความโปรงใส แตมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอไดกําหนดมาตรฐาน

ภายในของสหภาพยุโรปสูงกวามาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ เนื่องจากมีการระบุเง่ือนไขของ

ฉลากโภชนาการท่ีมีรายละเอียดคอนขางมาก อีกท้ังซับซอนและเขาใจยากจึงอาจเปนผลกอใหเกิด

อุปสรรคทางการคาระหวางประเทศอยางไมจําเปน และไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคอันชอบธรรม

ของสหภาพยุโรปไดทําใหมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอขัดตอหลักการหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีไม

จําเปนตอการคา รวมไปถึงยังขัดกับหลักความสอดคลอง เนื่องจากมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดี

เอไมไดคํานึงถึงมาตรฐานระหวางประเทศท่ีมีอยูมากําหนดหรือเปนเพียงสวนหนึ่งของมาตรฐาน 

เทากับวามาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปจึงขัดกับพันธกรณีของความตกลง 

TBT 

แมวัตถุประสงคอันชอบธรรมในการออกมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของ

สหภาพยุโรปจะมุงเนนเพ่ือการปกปองสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมเปนสําคัญก็ตาม แต

สหภาพยุโรปมีการออกกฎระเบียบดานมาตรฐานจํานวนมากและนําเอามาตรฐานดังกลาวมาใชเปน

ขอกําหนดในการนําสินคาเขาจําหนายในสหภาพยุโรปแมแตละประเทศจะมีสิทธิในดินแดนของตนท่ี

จะกําหนดกฎระเบียบตางๆข้ึนมาใชภายในประเทศและสามารถบังคับใชกฎระเบียบดังกลาวกับ

ประเทศอ่ืนๆท่ีมีความสัมพันธทางการคาได มาตรฐานในเรื่องดังกลาวตองไมถูกกําหนดข้ึนมาเกิน

ความจําเปนและไมขัดกับหลักการทางกฎหมายในการกําหนดขอบังคับและมาตรฐาน มิฉะนั้นแลว

กฎระเบียบดังกลาวอาจเขาขายการกีดกันทางการคาโดยแอบแฝง 
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จากการท่ีฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปละเมิดพันธกรณีของความตกลง 

TBT อาจแกไขหากมีการหากฎระเบียบท่ีมีลักษณะสอดคลองกับกฎระเบียบของท้ังสองฝายมาใช

รวมกัน เชน มาตรฐานสากล (International Standard) แตสําหรับมาตรการฉลากโภชนาการแบบจี

ดีเอนั้นไมสามารถกลาวไดวาสหภาพยุโรปกําหนดมาตรฐานฉลากโภชนาการแบบจีดีเอซ่ึงเปน

กฎหมายภายในดานมาตรฐานสูงกวามาตรฐานระหวางประเทศ ( Codex) เพราะในปจจุบันยังไมมี

มาตรฐานวาดวยฉลากโภชนาการแบบจีดีเอโดยตรงแตอยางใด มีเพียงมาตรฐานของ Codex ท่ีพอจะ

เทียบเคียงไดคือ มาตรฐานเรื่องขอกําหนดการแสดงฉลากโภชนาการ (CAC/GL 2-1985) ประกอบกับ

มาตรฐานเรื่องขอกําหนดการแสดงฉลากสินคาอาหาร (Codex Stan 1-1985)  

ในอนาคต หากมาตรฐานสมัครใจของมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพ

ยุโรปนั้นมีสภาพบังคับ312

1 อาจกอใหเกิดขอพิพาทระหวางสหภาพยุโรปและประเทศสงออกสินคาอาหาร

ท่ีมิไดมีมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอตามแบบสหภาพยุโรปไดประเทศคูคาจึงตองหาทางแกไข

และเตรียมตัวหากเกิดขอพิพาทระหวางประเทศข้ึนโดยสามารถเทียบเคียงประเด็นขอพิพาทท่ีอาจ

เกิดข้ึนไดจากขอพิพาทอันเก่ียวกับมาตรการติดฉลากผลิตภัณฑอาหารในบทท่ี 5 ท้ังหมด 4 คดีไดแก 

ขอพิพาท EC-Sardines, US-Tuna II และ III, US-COOL และ EC-Seal Products เนื่องจากเปนขอ

พิพาทเก่ียวกับฉลากผลิตภัณฑอาหารท่ีมีความคลายคลึงกัน อีกท้ังแสดงใหเห็นถึงประเด็นทาง

กฎหมายอันฝายประเทศผูรองขอพิพาทไดยกข้ึนรองตอองคกรระงับขอพิพาทของ WTO ซ่ึงเก่ียวของ

กับประเด็นขอพิพาทของความตกลง TBT ตาม Article 2.1, 2.2 และ 2.4 ดังนี้ 

1. Article 2.1 

จากแนวทางคําตัดสินในขอพิพาท US-Tuna II และ III คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท

และองคกรอุทธรณพิจารณาในประเด็นเก่ียวกับหลักการไมเลือกปฏิบัติของมาตรการติดฉลาก 

dolphin-safe โดยพิจารณาความเปนขอบังคับทางเทคนิคของมาตรการกอนแลวจึงพิจารณาตาม

หลักการไมเลือกปฏิบัติของความตกลง TBT ซ่ึงประกอบดวย หลักการใหประติบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับ

ความอนุเคราะหยิ่งและหลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติซ่ึงหลักการไมเลือกปฏิบัติใชบังคับกับสินคาท่ี

เหมือนกัน จึงตองพิจารณาความเหมือนกันของผลิตภัณฑปลาทูนาจากสหรัฐอเมริกา เม็กซิโกและ

ประเทศสงออกผลิตภัณฑปลาทูนาอ่ืนๆดวย 

การท่ีมาตรการติดฉลาก dolphin-safe มุงกีดกันเฉพาะแตสินคาท่ีมาจากเม็กซิโก ท้ังๆ

ท่ีบริเวณอ่ืนมีความเสี่ยงในการทํารายโลมาเชนเดียวกัน ถือเปนการเลือกประติบัติระหวางสินคา

นําเขาดวยกันเองตามหลักการใหประติบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่งและเปนการเลือกประ

                                                           
1 Food and Drink Federation, "Reference Intakes (previously Guideline 

Daily Amounts)", http://www.foodlabel.org.uk/label/reference-intakes.aspx 
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ติบัติสินคานําเขาดอยกวาสินคาภายในประเทศตามหลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ จึงเปนการกระทํา

อันผิดพันธกรณีภายใต Article 2.1 ของความตกลง TBT 

อีกท้ังในขอพิพาท US-COOL พิจารณามาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL นั้นเปน

ขอบังคับทางเทคนิคตามนิยามในภาคผนวก 1.1 ของความตกลง TBT และสินคาเนื้อสัตวเปนสินคาท่ี

เหมือนกันตาม Article 2.1 เม่ือพิจารณาในสวนการเลือกปฏิบัติจะเห็นไดวามาตรการขอบังคับการ

ติดฉลาก COOL กอใหเกิดประโยชนตอสินคาเนื้อสัตวภายในประเทศมากกวาเนื้อสัตวนําเขาเนื่องจาก

สะดวกตอผูคามากกวาในการใชฉลากสําหรับเนื้อสัตวท่ีมีแหลงกําเนิดภายในสหรัฐอเมริกาเทานั้น 

มาตรการนี้จึงขัดตอ Article 2.1 ของความตกลง TBT 

สวนกรณีขอพิพาท EC-Seal Products พิจารณามาตรการ EU Seal Regime เปน

ขอบังคับทางเทคนิคหรือไม ใหพิจารณาตามนิยามของภาคผนวก 1.1 ของความตกลง TBT แม

คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทวามาตรการ EU Seal Regime เปนขอบังคับทางเทคนิคแตไดมี

ขอยกเวนใหสิทธิพิเศษใหในบางกรณีทําใหมาตรการนั้นขัดตอ Article 2.1 ของความตกลง TBT 

เพราะกอใหเกิดความไมเทาเทียมระหวางสินคาชนิดเดียวกันคือผลิตภัณฑแมวน้ําจากกรีนแลนดและ

สวีเดนท่ีเขาขอยกเวนและผลิตภัณฑแมวน้ําจากแคนาดา แตองคกรอุทธรณไดกลับคําตัดสินเนื่องจาก

ไมมีการระบุลักษณะของสินคาในมาตรการ แตเปนการระบุท่ีมาของสินคาจึงไมเขานิยามของความ

เปนขอบังคับทางเทคนิค ทําใหมาตรการ EU Seal Regime ไมใชขอบังคับทางเทคนิค ไมสามารถนํา

บทบัญญัติของความตกลง TBT มาใชกับมาตรการดังกลาวได 

2. Article 2.2 

จากแนวทางคําตัดสินในขอพิพาท US-Tuna II และ III ใหพิจารณาวาขอบังคับทาง

เทคนิคจะตองไมเปนมาตรการท่ีกอใหเกิดการกีดกันทางการคาระหวางประเทศมากเกินความจําเปน

ในการบรรลุวัตถุประสงคอันชอบธรรม ตามหลักการหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีไมจําเปนตอการคา โดยการ

เปรียบเทียบระหวางขอบังคับทางเทคนิคและมาตรฐานระหวางประเทศในเรื่องเดียวกันแลว หาก

มาตรฐาน AIDCP ไมสามารถใหขอมูลแกผูบริโภคและใหการปกปองโลมาไดดีกวามาตรการติดฉลาก 

dolphin-safe มาตรการดังกลาวจึงเปนการกระทําอันผิดพันธกรณีภายใต Article 2.2 ของความตก

ลง TBT 

วัตถุประสงคอันชอบธรรมของมาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL ในขอพิพาท US-

COOL คือขอมูลแหลงท่ีมาของสินคาเนื้อสัตวอันจัดสรรใหกับผูบริโภคถึงแมวามาตรการขอบังคับการ

ติดฉลาก COOL จะเปนไปตามวัตถุประสงคอันชอบธรรมแตมาตรการดังกลาวกอใหเกิดอุปสรรคท่ีไม

จําเปนตอการคาระหวางประเทศมาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL ขัดตอ Article 2.2 ของ

ความตกลง TBT 
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สวนวัตถุประสงคอันชอบธรรมของ EU Seal Regime คือการปกปองสวัสดิภาพของ

แมวน้ํา ซ่ึงมาตรการดังกลาวสามารถบรรลุวัตถุประสงคอันชอบธรรมโดยไมกอใหเกิดการจํากัดการคา

เกินความจําเปนได มาตรการ EU Seal Regime จึงเปนไปตาม Article 2.2 ของความตกลง TBT แต

ในสวนขอยกเวนของมาตรการนั้นมีการจํากัดการคา สหภาพยุโรปจึงตองปรับแกไขรายละเอียดของ

มาตรการนี้ 

3. Article 2.4 

ในขอพิพาท EC-Sardines องคกรอุทธรณไดวางหลักเก่ียวกับการพิจารณาความเปน

ขอบังคับทางเทคนิคของ EC Regulation ไวโดยพิจารณาองคประกอบตามภาคผนวก 1.1 ของความ

ตกลง TBT และวางหลักเก่ียวกับการพิจารณาความเปนมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของของ 

Codex Stan 94 โดยพิจารณาองคประกอบความเปนมาตรฐานตามภาคผนวก 1.2 ของความตกลง 

TBT และพิจารณาการนํามาตรฐานดังกลาวมาใชในการบัญญัติขอบังคับทางเทคนิคนั้น ซ่ึงการนํา

มาตรฐานระหวางประเทศมาใชนั้นตองมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมการทําใหขอบังคับทาง

เทคนิคบรรลุวัตถุประสงคอันชอบธรรมได หากพิจารณาแลวมิไดการใชมาตรฐานระหวางประเทศท่ี

เก่ียวของเปนพ้ืนฐานในการออกขอบังคับทางเทคนิค จะถือวากระทําผิดพันธกรณีภายใต Article 2.4 

ของความตกลง TBT  

สวนขอพิพาท US-Tuna II และ III ใชหลักเกณฑพิจารณาเชนเดียวกับขอพิพาทใน EC-

Sardines ตามหลักการความสอดคลอง โดยพิจารณาความเปนมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ

อันจัดทําข้ึนโดยองคกรระหวางประเทศท่ีสมาชิก WTO สามารถเขาเปนสมาชิกไดและเพ่ิมเติมในสวน

นิยามของคําวามาตรฐานระหวางประเทศใหชัดเจนยิ่งข้ึนโดยใชนิยามตามท่ีกําหนดไวโดยองคการ

ระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานวาควรจะเปนเอกสารท่ีออกโดยหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเฉพาะใน

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับขอบังคับทางเทคนิคของสมาชิก อีกท้ังมาตรฐานดังกลาวควรอนุญาตใหสมาชิก 

WTO ทุกประเทศสามารถเขารวมเปนสมาชิกไดแตในขอพิพาท US-Tuna นั้นไมมีมาตรฐานระหวาง

ประเทศท่ีเก่ียวของเนื่องจากมาตรฐาน AIDCP ไมถือเปนมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของเพราะ

มีเพียงสมาชิก WTO จํานวนหนึ่งเทานั้นท่ีเปนสมาชิกได มาตรการติดฉลาก dolphin-safe ท่ีไมไดนํา

มาตรฐาน AIDCP มาเปนพ้ืนฐานจึงไมเปนการกระทําอันผิดพันธกรณีภายใต Article 2.4 ของความ

ตกลง TBT 

มาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของในเรื่องเก่ียวกับประเทศแหลงท่ีมาของสินคา

อาหารในขอพิพาท US-COOL คือ Codex Stan 1-1985 เม่ือพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพหรือมี

ความเหมาะสมการทําใหขอบังคับทางเทคนิคบรรลุวัตถุประสงคอันชอบธรรมแลวพบวา Codex Stan 

1-1985 ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวได แตเม่ือเม็กซิโกไมไดกลาวอาง แมจะไมไดนํา
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มาตรฐานท่ีเก่ียวของมาเปนพ้ืนฐาน มาตรการขอบังคับการติดฉลาก COOL ไมขัดตอ Article 2.4 

ของความตกลง TBT  

เนื่องดวยความตกลง TBT เปนบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับขอบังคับทางเทคนิค มาตรฐาน

และการประเมินความสอดคลองเปนหลัก ดังนั้น การท่ีความตกลง TBT จะมีผลใชบังคับตอมาตรการ

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอไดหรือไม ตองพิจารณากอนวามาตรการนั้นเปนขอบังคับทางเทคนิคหรือ

มาตรฐานตามความหมายของความตกลง TBT หรือไม ซ่ึงจากการศึกษาในบทท่ี 2 ในสวนของ

หลักการทางกฎหมายในการกําหนดขอบังคับทางเทคนิคและมาตรฐาน ในบทท่ี 4 ในสวนของ

กฎระเบียบฉลากโภชนาการของสหภาพยุโรปรวมถึงบทท่ี 6 ในสวนขอบเขตการใชฉลากโภชนาการ

แบบจีดีเอของสหภาพยุโรปนั้น ทําใหทราบไดวามาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอเปนมาตรฐาน

ตามนิยามความตกลง TBT แตในทางปฏิบัติอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอาหารของสหภาพยุโรปไดนํา

มาตรการดังกลาวมาใชกันอยางแพรหลายจึงเปนไดวาสหภาพยุโรปอาจกําหนดมาตรการฉลาก

โภชนาการแบบจีดีเอเปนขอบังคับทางเทคนิคในภายภาคหนา 

หากมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอเปนขอบังคับทางเทคนิคแลวสามารถ

เทียบเคียงประเด็นขอพิพาทและคําตัดสินขององคกรระงับขอพิพาทตามขอพิพาทขางตน กับประเด็น

ขอพิพาทท่ีอาจเกิดจากมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอไดดังนี้ 

ประเด็นขอพิพาทตาม Article 2.1 นั้นไมมีประเด็นวาดวยการไมเลือกปฏิบัติ เนื่องจาก

เม่ือศึกษาเก่ียวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑอาหารท่ีใชฉลากโภชนาการแบบจีดีเอในบทท่ี 4 และ 6 

แลวจะพบวาฉลากโภชนาการแบบจีดีเอบังคับใชกับผลิตภัณฑสินคาอาหารประเภทสินคาอาหารใน

กลุมเดียวกัน กลาวคือ สินคาอาหารประเภทท่ีสงตรงถึงผูบริโภค สินคาอาหารสําเร็จรูป และอาหารท่ี

มีบริการสงตาม Regulation (EU) 1169/2011 ไมวาผลิตภัณฑดังกลาวจะมีถ่ินกําเนิดภายในหรือ

ภายนอกสหภาพยุโรป 

ประเด็นขอพิพาทตาม Article 2.2 พิจารณาวามาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอไม

เปนผลกอใหเกิดอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศอยางไมจําเปนเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงคท่ีชอบ

ธรรม ซ่ึงวัตถุประสงคอันชอบธรรมของมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอคือการคุมครองผูบริโภค

และสรางความเปนธรรมในการแขงขันระหวางผูผลิต แมมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอจะ

เปนไปตามวัตถุประสงคอันชอบธรรมแตมาตรการดังกลาวกอใหเกิดอุปสรรคท่ีไมจําเปนตอการคา

ระหวางประเทศมากเกินไปเนื่องจากรูปแบบและรายละเอียดของฉลากไมสอดคลองกับฉลาก

โภชนาการของประเทศผูนําเขาอ่ืนๆซ่ึงยังใชฉลากโภชนาการแบบเดิมอยู จึงอาจมีประเด็นขัดตอ

พันธกรณีตาม Article 2.2 ของความตกลง TBT 
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ประเด็นขอพิพาทตาม Article 2.4 นั้นพิจารณาจากการมีมาตรฐานระหวางประเทศท่ี

เก่ียวของอยูและไดมีการนํามาตรฐานท่ีมีอยูนั้นหรือสวนท่ีเก่ียวของนั้นมาเปนพ้ืนฐานสําหรับมาตรการ  

จากการศึกษา มาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอโดยตรงนั้นยังไม

ปรากฏ 313

2แตอาจถูกใชเปนเครื่องมือในการกีดกันทางการคาได ดังนั้นจึงยังไมสามารถสรุปไดวา

มาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปนั้นสอดคลองกับ Article 2.4 ของความตกลง 

TBTหรือไม 

ถาพิจารณาประเด็นขอพิพาทจากขอพิพาทท้ังหมดขางตนสามารถเทียบเคียงประเด็นมา

วิเคราะหอาจเกิดประเด็นขอพิพาทจากมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ ดังนี้ 

1) ประเด็นขอพิพาทตาม Article 2.2 ของความตกลง TBT อันกอใหเกิดอุปสรรคท่ีไม

จําเปนตอการคาระหวางประเทศมากเกินไป 

2) ประเด็นขอพิพาทตาม Article 2.4 ของความตกลง TBT หากในอนาคตมีมาตรฐาน

ระหวางประเทศอันเก่ียวของโดยตรงกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ แตในปจจุบันยังไมมี จึงไม

สามารถบอกไดวามาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปนั้นขัดตอ Article 2.4 หรือไม 

หากเกิดขอพิพาทระหวางกันในอนาคต ประเทศคูคาสามารถนําประเด็นขอพิพาท

มาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรปมาสูกระบวนการระงับขอพิพาทได ในสวน

กระบวนการระงับขอพิพาทจะเปนไปภายใตความตกลง TBT ท่ีใหใชกระบวนการระงับขอพิพาท

ท่ัวไปตาม Article 22 และ 23 ของ GATT 1994 

ท้ังนี้ผูศึกษามีขอสังเกตวาในอนาคตหากมาตรฐานสมัครใจของฉลากโภชนาการแบบจีดี

เอของสหภาพยุโรป อาจถูกปรับเปลี่ยนเปนมาตรฐานบังคับหรือเปนขอบังคับทางเทคนิค ก็อาจ

กอใหเกิดประเด็นขอพิพาทระหวาง สมาชิก WTO ได ซ่ึงสหภาพยุโรปเปนกลุมประเทศคูคาท่ีสําคัญ

ของประเทศไทยดานผลิตภัณฑสินคาอาหารอาจ ใชมาตรการดังกลาวเปนมาตรการกีดกันทางการคา

โดยไมจําเปน และจะสงผลกระทบตอสินคาอาหารของไทย อยางมีนัยยะสําคัญไดโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ขอบังคับทางเทคนิคของไทยไมไดมีกฎระเบียบวาดวยฉลากโภชนาการแบบจีดีเอเชนเดียวกับสหภาพ

ยุโรปมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของไทย นั้นยังไมเขมงวดและไมมีประสิทธิภาพเพียงพอใน

การคุมครองสิทธิท่ีผูบริโภคจะไดรับขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับสินคา ประเทศ ไทยจึงควรกําหนดแนว

ทางแกไขและเตรียมการรับมือปญหาท่ีจะเกิดข้ึน โดยตองนํามาตรฐานระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ

                                                           
2 อยางไรก็ดี คณะกรรมาธิการอาหารระหวางประเทศ (Codex) ไดมีการกําหนด

มาตรฐานท่ีเก่ียวกับฉลากโภชนาการในการใชอางอิงระหวางประเทศคือ มาตรฐานเรื่องขอกําหนดการ

แสดงฉลากโภชนาการ ( CAC/GL 2-1985) ประกอบกับมาตรฐานเรื่องขอกําหนดการแสดงฉลาก

สินคาอาหาร (Codex Stan 1-1985) ซ่ึงไดกลาวไวในบทท่ี 3 
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รวมถึงมาตรฐานของสหภาพยุโรปมาปรับปรุงมาตรการฉลากโภชนาการของไทยให มีความทันสมัย มี

ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 

อยางไรก็ตาม แมกฎระเบียบหรือมาตรฐานทางเทคนิคของสหภาพยุโรปจะมีขอกําหนด

บางประการท่ีเขาขายเปนอุปสรรคเทคนิคตอการคา แตในปจจุบันการดําเนินธุรกิจทางการคาระหวาง

ประเทศ อํานาจตอรองทางการคาของประเทศไทยยังอยูในฐานะท่ีเปนรอง จึงตองยินยอมปฏิบัติตาม

มาตรการตาง ๆ ท่ีประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจรวมถึงสหภาพยุโรปกําหนดข้ึนมาใชบังคับโดย

ปริยาย ดังนั้นสิ่งท่ีนาจะชวยปกปองประโยชนทางการคาของประเทศไดทางหนึ่งคือ การดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขกฎหมายและพัฒนาตามแนวทางของประเทศผูนําเขาสินคา 

หากประเทศไทยมีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินคาท่ีดีมีคุณภาพตั้งแตเริ่มตนจะไมมี

การเกิดประเด็นขอพิพาท และถึงแมวาเกิดขอพิพาทจะสามารถเล็งเห็นถึงประเด็นในการโตแยงได

จากการเทียบเคียงกรณีขอพิพาทท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว 

ในสวนผูประกอบการท่ีสงสินคายังสหภาพยุโรปยอมไดรับผลกระทบจากกฎระเบียบ

ใหมนี้จึงเปนเรื่องท่ีภาครัฐและเอกชนตองประเมินผลกระทบและพัฒนามาตรการฉลากโภชนาการ

แบบจีดีเอของไทยเพ่ือแกไขปรับปรุงกฎหมายใหมีความทันสมัย อันมีรายละเอียดในฉลากโภชนาการ

เพ่ิมเติมและมีการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพใหเปนไปตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป อีกท้ัง

สวนของภาครัฐและเอกชนควรมีการดําเนินการติดตามแนวโนมการใชกฎระเบียบวาดวยฉลาก

โภชนาการของสหภาพยุโรปอยางใกลชิดเพ่ือหาวิธีการรับมือหากมาตรการดังกลาวถูกนําไปใชเปน

เครื่องมือในการกีดกันทางการคาตอไป 

และในสวนภาครัฐนั้นควรชวยเหลือและสงเสริมความรูเก่ียวกับฉลากอาหาร รวมไปถึง

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอใหแพรหลายในหมูผูประกอบการสินคาอาหาร เพ่ือใหผูประกอบการ

เตรียมพรอมหากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบฉลากโภชนาการ และรัฐอาจจัดหาการ

สนับสนุนดานเงินทุนพรอมท้ังหนวยงานตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณสารอาหารกลางเพ่ือลดตนทุน

ของผูประกอบการรายยอย เนื่องจากผลิตภัณฑอาหารท่ีตองแสดงฉลากโภชนาการนั้นผูประกอบการ

จะตองมีผลการตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณสารอาหารจากหองปฏิบัติการตามเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการอาหารกําหนดประกอบการแสดงฉลากโภชนาการ ภาครัฐจึงควรอํานวยความสะดวก
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ใหแกผูประกอบการในสวนตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณสารอาหารดวยเพ่ือสงเสริมผูสงออก

ผลิตภัณฑอาหารรวมถึงผูผลิตผลิตภัณฑสินคาอาหารภายในประเทศดวย 314

3 

ดังนั้นผูเขียนจึงเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดีเอเปน

ประเด็นดังนี้ 

1. หากประเทศไทยตองการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบฉลากโภชนาการแบบเดิมเปน

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอตามสหภาพยุโรปอาจจะเพ่ิมตนทุนใหแกผูผลิตสินคาอาหารได เชนวาแลว

ควรปรับปรุงแกไขสาระสําคัญในสวนของเนื้อหาและรูปแบบของฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ  รวมไปถึง

ในสวนประเภทของอาหารใหมีความครอบคลุมมากกวาเดิม ท่ีมีเฉพาะในอาหารประเภทขนมขบเค้ียว

เทานั้น โดยทําไปใหสอดคลองกับสินคาอาหารท่ีมีแนวโนมสงออกไปยังสหภาพยุโรปตามสถิติขางตน 315

4 

คือ อาหารกระปองและผลไมกระปอง กอนผลิตภัณฑอาหารประเภทอ่ืน โดย ปรับ เพ่ิมรายชื่อ

สารอาหารท่ีบังคับใหแสดงในฉลากโภชนาการแบบจีดีเอดวยแลวจึงคอยปรับแกไขฉลากโภชนาการใน

อาหารประเภทอ่ืนตอไป เพ่ือจะไดไมมีปญหากับประเทศนําเขาในเรื่องถูกสงคืนหรือตีกลับผลิตภัณฑ

อาหารท่ีไมเปนไปตามมาตรฐาน 

2. เม่ือ พัฒนาฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ อันระบุบนบรรจุภัณฑสินคาอาหาร

ภายในประเทศแลว  นอกจากกอใหเกิดประโยชน ตอผูบริโภคภายในประเทศ แลว ยังเปนการท่ี

หลีกเลี่ยงไมไดหากในอนาคตจะมีมาตรการกีดกันทางการคาในรูปแบบใหมโดยอาศัยมาตรการฉลาก

โภชนาการแบบจีดีเอดังกลาว หากไทยไดมีการเตรียมความพรอมในเรื่องมาตรการดังกลาวแลว อาจ

เปนขอไดเปรียบตอประเทศสงออกสินคาอาหารประเทศอ่ืนได  

3. แมประเทศไทยจะมีมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอแลว 

แตภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช จึงควรแกไขปรับปรุงมาตรการฉลากโภชนาการแบบจีดี

เอใหมีเนื้อหาสําหรับการใหขอมูลผูบริโภค เนื่องจากการใหขอมูลแกผูบริโภคในการเลือกซ้ือและ

บริโภคอาหารเปนสิ่งสําคัญ อีกท้ังยังนําไปสูการแสดงฉลากใหเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายของ

                                                           
3 องคการอาหารและยาทําหนาท่ีในการเฝาระวังตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารท่ีจําหนาย

ออกสูทองตลาดเทานั้น  ในปจจุบันสวนตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณสารอาหาร ผูประกอบการ

จะตองไปดําเนินการดวยตนเอง 
4
 ศูนยวิจัยกสิกรไทย, “อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Foods and Beverages),” 

จาก 

http://www.kasikornbank.com/SME/Documents/KSMEAnalysis/IndustrySolution_Foods

AndBeverages_2015.pdf 
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ประเทศคูคาไดอีกทางหนึ่ง และภาครัฐยังควรสงเสริมเก่ียวกับดานเงินทุนและการอํานวยความสะดวก

แกผูประกอบการดังท่ีกลาวมาในขางตน 

นอกเหนือจากเรื่องกฎระเบียบเรื่องฉลากโภชนาการแบบจีดีเอแลว การรักษาคุณภาพ

สินคาอาหารสงออกของไทยใหตรงตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปเปนเรื่องสําคัญเชนกัน การท่ีสินคา

อาหารสงออกของไทยสามารถใชฉลากโภชนาการท่ีถูกตองตามสหภาพยุโรป จะสรางมาตรฐานสินคา

ของไทยใหเทียบเทามาตรฐานสากล แมวาตนทุนในการทําตามกฎระเบียบเรื่องฉลากโภชนาการแบบ

จีดีเอในสินคาอาหารจะทําใหตนทุนสูงข้ึนแตผลของการปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกลาวกอใหเกิดผลดี

กับผูบริโภคในประเทศท้ังสองฝายจากการไดบริโภคสินคาท่ีมีความปลอดภัยและมีคุณภาพท่ีสูงข้ึนซ่ึง

การปฏิบัติดังกลาวมีสวนทําใหสินคาท่ีขายในประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและเพ่ิมมูลคา

ใหกับสินคา อีกท้ังสรางแรงจูงใจในการเลือกซ้ือของผูบริโภคในสหภาพยุโรป ซ่ึงผูท่ีไดรับประโยชน

ทายท่ีสุดคือผูบริโภคสินคาอาหารท้ังในประเทศและประเทศผูนําเขานั่นเอง 
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ภาคผนวก ก 

รูปแบบของฉลากโภชนาการประเภทตาง  ๆ

 

     

 

 

 

                  

  

ภาพที่ ก. 2 ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของไทย ภาพที ่ก. 1 ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ 

ของสหภาพยุโรป 

(Guideline Daily Amount Labelling) 

ภาพที ่ก. 4 ฉลากโภชนาการ 

แบบตารางของไทย 

ภาพที ่ก. 3 ฉลากโภชนาการแบบตาราง 

(Nutrition Facts Table) 
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ภาพที ่ก. 7 ฉลากโภชนาการแบบแคลอรี่ 
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ภาคผนวก ข 

ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 

(Agreement on Technical Barriers to Tradeหรือ ความตกลง TBT) 

 

AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE 

 

Members,  

 

 Having regard to the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations; 

 

 Desiring to further the objectives of GATT 1994; 

 

 Recognizing the important contribution that international standards and 

conformity assessment systems can make in this regard by improving efficiency of 

production and facilitating the conduct of international trade; 

 

 Desiring therefore to encourage the development of such international 

standards and conformity assessment systems;  

 

 Desiring however to ensure that technical regulations and standards, including 

packaging, marking and labelling requirements, and procedures for assessment of 

conformity with technical regulations and standards do not create unnecessary 

obstacles to international trade;  

 

 Recognizing that no country should be prevented from taking measures 

necessary to ensure the quality of its exports, or for the protection of human, animal 

or plant life or health, of the environment, or for the prevention of deceptive 

practices, at the levels it considers appropriate, subject to the requirement that they 

are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or 
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unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail or 

a disguised restriction on international trade, and are otherwise in accordance with 

the provisions of this Agreement; 

 

 Recognizing that no country should be prevented from taking measures 

necessary for the protection of its essential security interest;  

 

 Recognizing the contribution which international standardization can make to 

the transfer of technology from developed to developing countries; 

 

 Recognizing that developing countries may encounter special difficulties in 

the formulation and application of technical regulations and standards and 

procedures for assessment of conformity with technical regulations and standards, 

and desiring to assist them in their endeavours in this regard; 

 

 Hereby agree as follows:  

 

Article 1 

General Provisions 

 

1.1 General terms for standardization and procedures for assessment of 

conformity shall normally have the meaning given to them by definitions adopted 

within the United Nations system and by international standardizing bodies taking 

into account their context and in the light of the object and purpose of this 

Agreement.  

 

1.2 However, for the purposes of this Agreement the meaning of the terms given 

in Annex 1 applies. 
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1.3 All products, including industrial and agricultural products, shall be subject to 

the provisions of this Agreement. 

 

1.4 Purchasing specifications prepared by governmental bodies for production or 

consumption requirements of governmental bodies are not subject to the provisions 

of this Agreement but are addressed in the Agreement on Government Procurement, 

according to its coverage.  

 

1.5 The provisions of this Agreement do not apply to sanitary and phytosanitary 

measures as defined in Annex A of the Agreement on the Application of Sanitary and 

Phytosanitary Measures. 

 

1.6 All references in this Agreement to technical regulations, standards and 

conformity assessment procedures shall be construed to include any amendments 

thereto and any additions to the rules or the product coverage thereof, except 

amendments and additions of an insignificant nature. 

 

TECHNICAL REGULATIONS AND STANDARDS 

 

Article 2 

Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations 

by Central Government Bodies 

 

 With respect to their central government bodies:  

 

2.1 Members shall ensure that in respect of technical regulations, products 

imported from the territory of any Member shall be accorded treatment no less 

favourable than that accorded to like products of national origin and to like products 

originating in any other country. 
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2.2 Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or 

applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to 

international trade.  For this purpose, technical regulations shall not be more trade-

restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective, taking account of the risks 

non-fulfilment would create.  Such legitimate objectives are, inter alia:  national 

security requirements;  the prevention of deceptive practices;  protection of human 

health or safety, animal or plant life or health, or the environment.  In assessing such 

risks, relevant elements of consideration are, inter alia:  available scientific and 

technical information, related processing technology or intended end-uses of 

products. 

 

2.3 Technical regulations shall not be maintained if the circumstances or 

objectives giving rise to their adoption no longer exist or if the changed 

circumstances or objectives can be addressed in a less trade-restrictive manner. 

 

2.4 Where technical regulations are required and relevant international standards 

exist or their completion is imminent, Members shall use them, or the relevant parts 

of them, as a basis for their technical regulations except when such international 

standards or relevant parts would be an ineffective or inappropriate means for the 

fulfilment of the legitimate objectives pursued, for instance because of fundamental 

climatic or geographical factors or fundamental technological problems. 

 

2.5 A Member preparing, adopting or applying a technical regulation which may 

have a significant effect on trade of other Members shall, upon the request of 

another Member, explain the justification for that technical regulation in terms of the 

provisions of paragraphs 2 to 4.  Whenever a technical regulation is prepared, 

adopted or applied for one of the legitimate objectives explicitly mentioned in 

paragraph 2, and is in accordance with relevant international standards, it shall be 

rebuttably presumed not to create an unnecessary obstacle to international trade. 
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2.6 With a view to harmonizing technical regulations on as wide a basis as 

possible, Members shall play a full part, within the limits of their resources, in the 

preparation by appropriate international standardizing bodies of international 

standards for products for which they either have adopted, or expect to adopt, 

technical regulations.  

 

2.7 Members shall give positive consideration to accepting as equivalent 

technical regulations of other Members, even if these regulations differ from their 

own, provided they are satisfied that these regulations adequately fulfil the 

objectives of their own regulations. 

 

2.8 Wherever appropriate, Members shall specify technical regulations based on 

product requirements in terms of performance rather than design or descriptive 

characteristics. 

 

2.9 Whenever a relevant international standard does not exist or the technical 

content of a proposed technical regulation is not in accordance with the technical 

content of relevant international standards, and if the technical regulation may have 

a significant effect on trade of other Members, Members shall: 

 

2.9.1 publish a notice in a publication at an early appropriate 

stage, in such a manner as to enable interested parties in other 

Members to become acquainted with it, that they propose to 

introduce a particular technical regulation;  

 

2.9.2 notify other Members through the Secretariat of the 

products to be covered by the proposed technical regulation, 

together with a brief indication of its objective and rationale.  

Such notifications shall take place at an early appropriate 
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stage, when amendments can still be introduced and 

comments taken into account;  

 

2.9.3 upon request, provide to other Members particulars or 

copies of the proposed technical regulation and, whenever 

possible, identify the parts which in substance deviate from 

relevant international standards; 

 

2.9.4 without discrimination, allow reasonable time for other 

Members to make comments in writing, discuss these 

comments upon request, and take these written comments 

and the results of these discussions into account.  

 

2.10 Subject to the provisions in the lead-in to paragraph 9, where urgent 

problems of safety, health, environmental protection or national security arise or 

threaten to arise for a Member, that Member may omit such of the steps 

enumerated in paragraph 9 as it finds necessary, provided that the Member, upon 

adoption of a technical regulation, shall:  

 

2.10.1 notify immediately other Members through the 

Secretariat of the particular technical regulation and the 

products covered, with a brief indication of the objective and 

the rationale of the technical regulation, including the nature 

of the urgent problems; 

 

2.10.2 upon request, provide other Members with copies of 

the technical regulation; 

 

2.10.3 without discrimination, allow other Members to present 

their comments in writing, discuss these comments upon 
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request, and take these written comments and the results of 

these discussions into account.  

 

2.11 Members shall ensure that all technical regulations which have been adopted 

are published promptly or otherwise made available in such a manner as to enable 

interested parties in other Members to become acquainted with them. 

 

2.12 Except in those urgent circumstances referred to in paragraph 10, Members 

shall allow a reasonable interval between the publication of technical regulations 

and their entry into force in order to allow time for producers in exporting Members, 

and particularly in developing country Members, to adapt their products or methods 

of production to the requirements of the importing Member. 

 

Article 3 

Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations 

by Local Government Bodies and Non-Governmental Bodies 

 

 With respect to their local government and non-governmental bodies within 

their territories: 

 

3.1 Members shall take such reasonable measures as may be available to them 

to ensure compliance by such bodies with the provisions of Article 2, with the 

exception of the obligation to notify as referred to in paragraphs 9.2 and 10.1 of 

Article 2. 

 

3.2 Members shall ensure that the technical regulations of local governments on 

the level directly below that of the central government in Members are notified in 

accordance with the provisions of paragraphs 9.2 and 10.1 of Article 2, noting that 

notification shall not be required for technical regulations the technical content of 
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which is substantially the same as that of previously notified technical regulations of 

central government bodies of the Member concerned. 

 

3.3 Members may require contact with other Members, including the 

notifications, provision of information, comments and discussions referred to in 

paragraphs 9 and 10 of Article 2, to take place through the central government. 

 

3.4 Members shall not take measures which require or encourage local 

government bodies or non-governmental bodies within their territories to act in a 

manner inconsistent with the provisions of Article 2. 

 

3.5 Members are fully responsible under this Agreement for the observance of all 

provisions of Article 2.  Members shall formulate and implement positive measures 

and mechanisms in support of the observance of the provisions of Article 2 by other 

than central government bodies. 

 

Article 4 

Preparation, Adoption and Application 

of Standards 

 

4.1 Members shall ensure that their central government standardizing bodies 

accept and comply with the Code of Good Practice for the Preparation, Adoption 

and Application of Standards in Annex 3 to this Agreement (referred to in this 

Agreement as the "Code of Good Practice").  They shall take such reasonable 

measures as may be available to them to ensure that local government and non-

governmental standardizing bodies within their territories, as well as regional 

standardizing bodies of which they or one or more bodies within their territories are 

members, accept and comply with this Code of Good Practice.  In addition, Members 

shall not take measures which have the effect of, directly or indirectly, requiring or 

encouraging such standardizing bodies to act in a manner inconsistent with the Code 
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of Good Practice.  The obligations of Members with respect to compliance of 

standardizing bodies with the provisions of the Code of Good Practice shall apply 

irrespective of whether or not a standardizing body has accepted the Code of Good 

Practice. 

 

4.2 Standardizing bodies that have accepted and are complying with the Code of 

Good Practice shall be acknowledged by the Members as complying with the 

principles of this Agreement. 

 

CONFORMITY WITH TECHNICAL REGULATIONS AND STANDARDS 

 

Article 5 

Procedures for Assessment of Conformity by Central Government Bodies 

 

5.1 Members shall ensure that, in cases where a positive assurance of conformity 

with technical regulations or standards is required, their central government bodies 

apply the following provisions to products originating in the territories of other 

Members: 

 

5.1.1 conformity assessment procedures are prepared, 

adopted and applied so as to grant access for suppliers of like 

products originating in the territories of other Members under 

conditions no less favourable than those accorded to suppliers 

of like products of national origin or originating in any other 

country, in a comparable situation; access entails suppliers' 

right to an assessment of conformity under the rules of the 

procedure, including, when foreseen by this procedure, the 

possibility to have conformity assessment activities undertaken 

at the site of facilities and to receive the mark of the system; 
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5.1.2 conformity assessment procedures are not prepared, 

adopted or applied with a view to or with the effect of 

creating unnecessary obstacles to international trade.  This 

means, inter alia, that conformity assessment procedures shall 

not be more strict or be applied more strictly than is necessary 

to give the importing Member adequate confidence that 

products conform with the applicable technical regulations or 

standards, taking account of the risks non-conformity would 

create. 

 

5.2 When implementing the provisions of paragraph 1, Members shall ensure 

that: 

 

5.2.1 conformity assessment procedures are undertaken and 

completed as expeditiously as possible and in a no less 

favourable order for products originating in the territories of 

other Members than for like domestic products; 

 

5.2.2 the standard processing period of each conformity 

assessment procedure is published or that the anticipated 

processing period is communicated to the applicant upon 

request;  when receiving an application, the competent body 

promptly examines the completeness of the documentation 

and informs the applicant in a precise and complete manner 

of all deficiencies;  the competent body transmits as soon as 

possible the results of the assessment in a precise and 

complete manner to the applicant so that corrective action 

may be taken if necessary;  even when the application has 

deficiencies, the competent body proceeds as far as 

practicable with the conformity assessment if the applicant so 
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requests;  and that, upon request, the applicant is informed of 

the stage of the procedure, with any delay being explained; 

 

5.2.3 information requirements are limited to what is 

necessary to assess conformity and determine fees; 

 

5.2.4 the confidentiality of information about products 

originating in the territories of other Members arising from or 

supplied in connection with such conformity assessment 

procedures is respected in the same way as for domestic 

products and in such a manner that legitimate commercial 

interests are protected; 

 

5.2.5 any fees imposed for assessing the conformity of 

products originating in the territories of other Members are 

equitable in relation to any fees chargeable for assessing the 

conformity of like products of national origin or originating in 

any other country, taking into account communication, 

transportation and other costs arising from differences 

between location of facilities of the applicant and the 

conformity assessment body; 

 

5.2.6 the siting of facilities used in conformity assessment 

procedures and the selection of samples are not such as to 

cause unnecessary inconvenience to applicants or their agents; 

 

5.2.7 whenever specifications of a product are changed 

subsequent to the determination of its conformity to the 

applicable technical regulations or standards, the conformity 

assessment procedure for the modified product is limited to 
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what is necessary to determine whether adequate confidence 

exists that the product still meets the technical regulations or 

standards concerned; 

 

5.2.8 a procedure exists to review complaints concerning the 

operation of a conformity assessment procedure and to take 

corrective action when a complaint is justified. 

 

5.3 Nothing in paragraphs 1 and 2 shall prevent Members from carrying out 

reasonable spot checks within their territories. 

 

5.4 In cases where a positive assurance is required that products conform with 

technical regulations or standards, and relevant guides or recommendations issued 

by international standardizing bodies exist or their completion is imminent,  Members 

shall ensure that central government bodies use them, or the relevant parts of them, 

as a basis for their conformity assessment procedures, except where, as duly 

explained upon request, such guides or recommendations or relevant parts are 

inappropriate for the Members concerned, for, inter alia, such reasons as:  national 

security requirements;  the prevention of deceptive practices;  protection of human 

health or safety, animal or plant life or health, or the environment;  fundamental 

climatic or other geographical factors;  fundamental technological or infrastructural 

problems. 

 

5.5 With a view to harmonizing conformity assessment procedures on as wide a 

basis as possible, Members shall play a full part, within the limits of their resources, 

in the preparation by appropriate international standardizing bodies of guides and 

recommendations for conformity assessment procedures. 

 

5.6 Whenever a relevant guide or recommendation issued by an international 

standardizing body does not exist or the technical content of a proposed conformity 
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assessment procedure is not in accordance with relevant guides and 

recommendations issued by international standardizing bodies, and if the conformity 

assessment procedure may have a significant effect on trade of other Members, 

Members shall: 

 

5.6.1 publish a notice in a publication at an early appropriate 

stage, in such a manner as to enable interested parties in other 

Members to become acquainted with it, that they propose to 

introduce a particular conformity assessment procedure; 

 

5.6.2 notify other Members through the Secretariat of the 

products to be covered by the proposed conformity 

assessment procedure, together with a brief indication of its 

objective and rationale.  Such notifications shall take place at 

an early appropriate stage, when amendments can still be 

introduced and comments taken into account; 

 

5.6.3 upon request, provide to other Members particulars or 

copies of the proposed procedure and, whenever possible, 

identify the parts which in substance deviate from relevant 

guides or recommendations issued by international 

standardizing bodies;        

 

5.6.4 without discrimination, allow reasonable time for other 

Members to make comments in writing, discuss these 

comments upon request, and take these written comments 

and the results of these discussions into account. 

 

5.7 Subject to the provisions in the lead-in to paragraph 6, where urgent 

problems of safety, health, environmental protection or national security arise or 
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threaten to arise for a Member, that Member may omit such of the steps 

enumerated in paragraph 6 as it finds necessary, provided that the Member, upon 

adoption of the procedure, shall: 

 

5.7.1 notify immediately other Members through the 

Secretariat of the particular procedure and the products 

covered, with a brief indication of the objective and the 

rationale of the procedure, including the nature of the urgent 

problems; 

 

5.7.2 upon request, provide other Members with copies of 

the rules of the procedure; 

 

5.7.3 without discrimination, allow other Members to present 

their comments in writing, discuss these comments upon 

request, and take these written comments and the results of 

these discussions into account. 

 

5.8 Members shall ensure that all conformity assessment procedures which have 

been adopted are published promptly or otherwise made available in such a manner 

as to enable interested parties in other Members to become acquainted with them. 

 

5.9 Except in those urgent circumstances referred to in paragraph 7, Members 

shall allow a reasonable interval between the publication of requirements 

concerning conformity assessment procedures and their entry into force in order to 

allow time for producers in exporting Members, and particularly in developing 

country Members, to adapt their products or methods of production to the 

requirements of the importing Member. 
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Article 6 

Recognition of Conformity Assessment by Central Government Bodies 

 

 With respect to their central government bodies: 

 

6.1 Without prejudice to the provisions of paragraphs 3 and 4, Members shall 

ensure, whenever possible, that results of conformity assessment procedures in 

other Members are accepted, even when those procedures differ from their own, 

provided they are satisfied that those procedures offer an assurance of conformity 

with applicable technical regulations or standards equivalent to their own 

procedures.  It is recognized that prior consultations may be necessary in order to 

arrive at a mutually satisfactory understanding regarding, in particular: 

 

6.1.1 adequate and enduring technical competence of the 

relevant conformity assessment bodies in the exporting 

Member, so that confidence in the continued reliability of their 

conformity assessment results can exist;  in this regard, verified 

compliance, for instance through accreditation, with relevant 

guides or recommendations issued by international 

standardizing bodies shall be taken into account as an 

indication of adequate technical competence; 

 

6.1.2 limitation of the acceptance of conformity assessment 

results to those produced by designated bodies in the 

exporting Member. 

 

6.2 Members shall ensure that their conformity assessment procedures permit, as 

far as practicable, the implementation of the provisions in paragraph 1. 
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6.3 Members are encouraged, at the request of other Members, to be willing to 

enter into negotiations for the conclusion of agreements for the mutual recognition 

of results of each other's conformity assessment procedures.  Members may require 

that such agreements fulfil the criteria of paragraph 1 and give mutual satisfaction 

regarding their potential for facilitating trade in the products concerned. 

 

6.4 Members are encouraged to permit participation of conformity assessment 

bodies located in the territories of other Members in their conformity assessment 

procedures under conditions no less favourable than those accorded to bodies 

located within their territory or the territory of any other country. 

 

Article 7 

Procedures for Assessment of Conformity by Local Government Bodies 

 

 With respect to their local government bodies within their territories: 

 

7.1 Members shall take such reasonable measures as may be available to them 

to ensure compliance by such bodies with the provisions of Articles 5 and 6, with the 

exception of the obligation to notify as referred to in paragraphs 6.2 and 7.1 of 

Article 5. 

 

7.2 Members shall ensure that the conformity assessment procedures of local 

governments on the level directly below that of the central government in Members 

are notified in accordance with the provisions of paragraphs 6.2 and 7.1 of Article 5, 

noting that notifications shall not be required for conformity assessment procedures 

the technical content of which is substantially the same as that of previously notified 

conformity assessment procedures of central government bodies of the Members 

concerned. 
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7.3 Members may require contact with other Members, including the 

notifications, provision of information, comments and discussions referred to in 

paragraphs 6 and 7 of Article 5, to take place through the central government. 

 

7.4 Members shall not take measures which require or encourage local 

government bodies within their territories to act in a manner inconsistent with the 

provisions of Articles 5 and 6. 

 

7.5 Members are fully responsible under this Agreement for the observance of all 

provisions of Articles 5 and 6.  Members shall formulate and implement positive 

measures and mechanisms in support of the observance of the provisions of Articles 

5 and 6 by other than central government bodies. 

 

Article 8 

Procedures for Assessment of Conformity by Non-Governmental Bodies 

 

8.1 Members shall take such reasonable measures as may be available to them 

to ensure that non-governmental bodies within their territories which operate 

conformity assessment procedures comply with the provisions of Articles 5 and 6, 

with the exception of the obligation to notify proposed conformity assessment 

procedures.  In addition, Members shall not take measures which have the effect of, 

directly or indirectly, requiring or encouraging such bodies to act in a manner 

inconsistent with the provisions of Articles 5 and 6. 

 

8.2 Members shall ensure that their central government bodies rely on 

conformity assessment procedures operated by non-governmental bodies only if 

these latter bodies comply with the provisions of Articles 5 and 6, with the exception 

of the obligation to notify proposed conformity assessment procedures. 
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Article 9 

International and Regional Systems 

 

9.1 Where a positive assurance of conformity with a technical regulation or 

standard is required, Members shall, wherever practicable, formulate and adopt 

international systems for conformity assessment and become members thereof or 

participate therein. 

 

9.2 Members shall take such reasonable measures as may be available to them 

to ensure that international and regional systems for conformity assessment in which 

relevant bodies within their territories are members or participants comply with the 

provisions of Articles 5 and 6.  In addition, Members shall not take any measures 

which have the effect of, directly or indirectly, requiring or encouraging such systems 

to act in a manner inconsistent with any of the provisions of Articles 5 and 6. 

 

9.3 Members shall ensure that their central government bodies rely on 

international or regional conformity assessment systems only to the extent that 

these systems comply with the provisions of Articles 5 and 6, as applicable. 

 

INFORMATION AND ASSISTANCE 

 

Article 10 

Information About Technical Regulations, Standards and 

Conformity Assessment Procedures 

 

10.1 Each Member shall ensure that an enquiry point exists which is able to 

answer all reasonable enquiries from other Members and interested parties in other 

Members as well as to provide the relevant documents regarding: 
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10.1.1 any technical regulations adopted or proposed within 

its territory by central or local government bodies, by non-

governmental bodies which have legal power to enforce a 

technical regulation, or by regional standardizing bodies of 

which such bodies are members or participants; 

 

10.1.2 any standards adopted or proposed within its territory 

by central or local government bodies, or by regional 

standardizing bodies of which such bodies are members or 

participants; 

 

10.1.3 any conformity assessment procedures, or proposed 

conformity assessment procedures, which are operated within 

its territory by central or local government bodies, or by non-

governmental bodies which have legal power to enforce a 

technical regulation, or by regional bodies of which such 

bodies are members or participants; 

 

10.1.4 the membership and participation of the Member, or of 

relevant central or local government bodies within its territory, 

in international and regional standardizing bodies and 

conformity assessment systems, as well as in bilateral and 

multilateral arrangements within the scope of this Agreement; 

it shall also be able to provide reasonable information on the 

provisions of such systems and arrangements; 

 

10.1.5 the location of notices published pursuant to this 

Agreement, or the provision of information as to where such 

information can be obtained;  and 
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10.1.6 the location of the enquiry points mentioned in 

paragraph 3. 

 

10.2 If, however, for legal or administrative reasons more than one enquiry point is 

established by a Member, that Member shall provide to the other Members 

complete and unambiguous information on the scope of responsibility of each of 

these enquiry points.  In addition, that Member shall ensure that any enquiries 

addressed to an incorrect enquiry point shall promptly be conveyed to the correct 

enquiry point. 

 

10.3 Each Member shall take such reasonable measures as may be available to it 

to ensure that one or more enquiry points exist which are able to answer all 

reasonable enquiries from other Members and interested parties in other Members 

as well as to provide the relevant documents or information as to where they can be 

obtained regarding: 

 

10.3.1 any standards adopted or proposed within its territory 

by non-governmental standardizing bodies, or by regional 

standardizing bodies of which such bodies are members or 

participants; and 

 

10.3.2 any conformity assessment procedures, or proposed 

conformity assessment procedures, which are operated within 

its territory by non-governmental bodies, or by regional bodies 

of which such bodies are members or participants; 

 

10.3.3 the membership and participation of relevant non-

governmental bodies within its territory in international and 

regional standardizing bodies and conformity assessment 

systems, as well as in bilateral and multilateral arrangements 
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within the scope of this Agreement; they shall also be able to 

provide reasonable information on the provisions of such 

systems and arrangements. 

 

10.4 Members shall take such reasonable measures as may be available to them 

to ensure that where copies of documents are requested by other Members or by 

interested parties in other Members, in accordance with the provisions of this 

Agreement, they are supplied at an equitable price (if any) which shall, apart from 

the real cost of delivery, be the same for the nationals1

10.7 Whenever a Member has reached an agreement with any other country or 

countries on issues related to technical regulations, standards or conformity 

assessment procedures which may have a significant effect on trade, at least one 

Member party to the agreement shall notify other Members through the Secretariat 

of the products to be covered by the agreement and include a brief description of 

 of the Member concerned or 

of any other Member. 

 

10.5 Developed country Members shall, if requested by other Members, provide, 

in English, French or Spanish, translations of the documents covered by a specific 

notification or, in case of voluminous documents, of summaries of such documents. 

 

10.6 The Secretariat shall, when it receives notifications in accordance with the 

provisions of this Agreement, circulate copies of the notifications to all Members and 

interested international standardizing and conformity assessment bodies, and draw 

the attention of developing country Members to any notifications relating to 

products of particular interest to them. 

 

                                                           
1 "Nationals" here shall be deemed, in the case of a separate customs 

territory Member of the WTO, to mean persons, natural or legal, who are domiciled 

or who have a real and effective industrial or commercial establishment in that 

customs territory. 
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the agreement.  Members concerned are encouraged to enter, upon request, into 

consultations with other Members for the purposes of concluding similar agreements 

or of arranging for their participation in such agreements. 

 

10.8 Nothing in this Agreement shall be construed as requiring: 

 

10.8.1 the publication of texts other than in the language of 

the Member; 

 

10.8.2 the provision of particulars or copies of drafts other 

than in the language of the Member except as stated in 

paragraph 5; or 

 

10.8.3 Members to furnish any information, the disclosure of 

which they consider contrary to their essential security 

interests. 

 

10.9 Notifications to the Secretariat shall be in English, French or Spanish. 

 

10.10 Members shall designate a single central government authority that is 

responsible for the implementation on the national level of the provisions 

concerning notification procedures under this Agreement except those included in 

Annex 3.  

 

10.11 If, however, for legal or administrative reasons the responsibility for 

notification procedures is divided among two or more central government 

authorities, the Member concerned shall provide to the other Members complete 

and unambiguous information on the scope of responsibility of each of these 

authorities. 
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Article 11 

Technical Assistance to Other Members 

 

11.1 Members shall, if requested, advise other Members, especially the developing 

country Members, on the preparation of technical regulations. 

 

11.2 Members shall, if requested, advise other Members, especially the developing 

country Members, and shall grant them technical assistance on mutually agreed 

terms and conditions regarding the establishment of national standardizing bodies, 

and participation in the international standardizing bodies, and shall encourage their 

national standardizing bodies to do likewise. 

 

11.3 Members shall, if requested, take such reasonable measures as may be 

available to them to arrange for the regulatory bodies within their territories to advise 

other Members, especially the developing country Members, and shall grant them 

technical assistance on mutually agreed terms and conditions regarding: 

 

11.3.1 the establishment of regulatory bodies, or bodies for 

the assessment of conformity with technical regulations; and 

 

11.3.2 the methods by which their technical regulations can 

best be met. 

 

11.4 Members shall, if requested, take such reasonable measures as may be 

available to them to arrange for advice to be given to other Members, especially the 

developing country Members, and shall grant them technical assistance on mutually 

agreed terms and conditions regarding the establishment of bodies for the 

assessment of conformity with standards adopted within the territory of the 

requesting Member. 
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11.5 Members shall, if requested, advise other Members, especially the developing 

country Members, and shall grant them technical assistance on mutually agreed 

terms and conditions regarding the steps that should be taken by their producers if 

they wish to have access to systems for conformity assessment operated by 

governmental or non-governmental bodies within the territory of the Member 

receiving the request. 

 

11.6 Members which are members or participants of international or regional 

systems for conformity assessment shall, if requested, advise other Members, 

especially the developing country Members, and shall grant them technical 

assistance on mutually agreed terms and conditions regarding the establishment of 

the institutions and legal framework which would enable them to fulfil the 

obligations of membership or participation in such systems. 

 

11.7 Members shall, if so requested, encourage bodies within their territories which 

are members or participants of international or regional systems for conformity 

assessment to advise other Members, especially the developing country Members, 

and should consider requests for technical assistance from them regarding the 

establishment of the institutions which would enable the relevant bodies within their 

territories to fulfil the obligations of membership or participation. 

 

11.8 In providing advice and technical assistance to other Members in terms of 

paragraphs 1 to 7, Members shall give priority to the needs of the least-developed 

country Members.  
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Article 12 

Special and Differential Treatment of Developing Country Members 

 

12.1 Members shall provide differential and more favourable treatment to 

developing country Members to this Agreement, through the following provisions as 

well as through the relevant provisions of other Articles of this Agreement. 

 

12.2 Members shall give particular attention to the provisions of this Agreement 

concerning developing country Members' rights and obligations and shall take into 

account the special development, financial and trade needs of developing country 

Members in the implementation of this Agreement, both nationally and in the 

operation of this Agreement's institutional arrangements.  

 

12.3 Members shall, in the preparation and application of technical regulations, 

standards and conformity assessment procedures, take account of the special 

development, financial and trade needs of developing country Members, with a view 

to ensuring that such technical regulations, standards and conformity assessment 

procedures do not create unnecessary obstacles to exports from developing country 

Members.  

 

12.4 Members recognize that, although international standards, guides or 

recommendations may exist, in their particular technological and socio-economic 

conditions, developing country Members adopt certain technical regulations, 

standards or conformity assessment procedures aimed at preserving indigenous 

technology and production methods and processes compatible with their 

development needs.  Members therefore recognize that developing country 

Members should not be expected to use international standards as a basis for their 

technical regulations or standards, including test methods, which are not appropriate 

to their development, financial and trade needs.  
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12.5 Members shall take such reasonable measures as may be available to them 

to ensure that international standardizing bodies and international systems for 

conformity assessment are organized and operated in a way which facilitates active 

and representative participation of relevant bodies in all Members, taking into 

account the special problems of developing country Members. 

 

12.6 Members shall take such reasonable measures as may be available to them 

to ensure that international standardizing bodies, upon request of developing 

country Members, examine the possibility of, and, if practicable, prepare 

international standards concerning products of special interest to developing country 

Members.  

 

12.7 Members shall, in accordance with the provisions of Article 11, provide 

technical assistance to developing country Members to ensure that the preparation 

and application of technical regulations, standards and conformity assessment 

procedures do not create unnecessary obstacles to the expansion and diversification 

of exports from developing country Members.  In determining the terms and 

conditions of the technical assistance, account shall be taken of the stage of 

development of the requesting Members and in particular of the least-developed 

country Members. 

 

12.8 It is recognized that developing country Members may face special problems, 

including institutional and infrastructural problems, in the field of preparation and 

application of technical regulations, standards and conformity assessment 

procedures. It is further recognized that the special development and trade needs of 

developing country Members, as well as their stage of technological development, 

may hinder their ability to discharge fully their obligations under this Agreement.  

Members, therefore, shall take this fact fully into account.  Accordingly, with a view 

to ensuring that developing country Members are able to comply with this 

Agreement, the Committee on Technical Barriers to Trade provided for in Article 13 
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(referred to in this Agreement as the "Committee") is enabled to grant, upon request, 

specified, time-limited exceptions in whole or in part from obligations under this 

Agreement.  When considering such requests the Committee shall take into account 

the special problems, in the field of preparation and application of technical 

regulations, standards and conformity assessment procedures, and the special 

development and trade needs of the developing country Member, as well as its 

stage of technological development, which may hinder its ability to discharge fully its 

obligations under this Agreement.  The Committee shall, in particular, take into 

account the special problems of the least-developed country Members.  

 

12.9 During consultations, developed country Members shall bear in mind the 

special difficulties experienced by developing country Members in formulating and 

implementing standards and technical regulations and conformity assessment 

procedures, and in their desire to assist developing country Members with their 

efforts in this direction, developed country Members shall take account of the 

special needs of the former in regard to financing, trade and development. 

 

12.10 The Committee shall examine periodically the special and differential 

treatment, as laid down in this Agreement, granted to developing country Members 

on national and international levels. 

 

INSTITUTIONS, CONSULTATION AND DISPUTE SETTLEMENT 

 

Article 13 

The Committee on Technical Barriers to Trade 

 

13.1 A Committee on Technical Barriers to Trade is hereby established, and shall 

be composed of representatives from each of the Members.  The Committee shall 

elect its own Chairman and shall meet as necessary, but no less than once a year, 

for the purpose of affording Members the opportunity of consulting on any matters 
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relating to the operation of this Agreement or the furtherance of its objectives, and 

shall carry out such responsibilities as assigned to it under this Agreement or by the 

Members. 

 

13.2 The Committee shall establish working parties or other bodies as may be 

appropriate, which shall carry out such responsibilities as may be assigned to them 

by the Committee in accordance with the relevant provisions of this Agreement. 

 

13.3 It is understood that unnecessary duplication should be avoided between the 

work under this Agreement and that of governments in other technical bodies.  The 

Committee shall examine this problem with a view to minimizing such duplication. 

 

 

Article 14 

Consultation and Dispute Settlement 

 

14.1 Consultations and the settlement of disputes with respect to any matter 

affecting the operation of this Agreement shall take place under the auspices of the 

Dispute Settlement Body and shall follow, mutatis mutandis, the provisions of 

Articles XXII and XXIII of GATT 1994, as elaborated and applied by the Dispute 

Settlement Understanding.  

 

14.2 At the request of a party to a dispute, or at its own initiative, a panel may 

establish a technical expert group to assist in questions of a technical nature, 

requiring detailed consideration by experts. 

 

14.3  Technical expert groups shall be governed by the procedures of Annex 2. 

 

14.4 The dispute settlement provisions set out above can be invoked in cases 

where a Member considers that another Member has not achieved satisfactory 
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results under Articles 3, 4, 7, 8 and 9 and its trade interests are significantly affected.  

In this respect, such results shall be equivalent to those as if the body in question 

were a Member. 

 

FINAL PROVISIONS 

 

Article 15 

Final Provisions 

 

Reservations 

 

15.1 Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of this 

Agreement without the consent of the other Members. 

 

Review 

 

15.2 Each Member shall, promptly after the date on which the WTO Agreement 

enters into force for it, inform the Committee of measures in existence or taken to 

ensure the implementation and administration of this Agreement.  Any changes of 

such measures thereafter shall also be notified to the Committee.  

 

15.3 The Committee shall review annually the implementation and operation of 

this Agreement taking into account the objectives thereof.  

 

15.4 Not later than the end of the third year from the date of entry into force of 

the WTO Agreement and at the end of each three-year period thereafter, the 

Committee shall review the operation and implementation of this Agreement, 

including the provisions relating to transparency, with a view to recommending an 

adjustment of the rights and obligations of this Agreement where necessary to 

ensure mutual economic advantage and balance of rights and obligations, without 
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prejudice to the provisions of Article 12.  Having regard, inter alia, to the experience 

gained in the implementation of the Agreement, the Committee shall, where 

appropriate, submit proposals for amendments to the text of this Agreement to the 

Council for Trade in Goods. 

 

Annexes 

 

15.5 The annexes to this Agreement constitute an integral part thereof. 

 

ANNEX 1 

TERMS AND THEIR DEFINITIONS FOR THE 

PURPOSE OF THIS AGREEMENT 

 

 The terms presented in the sixth edition of the ISO/IEC Guide 2:  1991, 

General Terms and Their Definitions Concerning Standardization and Related 

Activities, shall, when used in this Agreement, have the same meaning as given in the 

definitions in the said Guide taking into account that services are excluded from the 

coverage of this Agreement. 

 

 For the purpose of this Agreement, however, the following definitions shall 

apply: 

 

1. Technical regulation 

 

 Document which lays down product characteristics or their related processes 

and production methods, including the applicable administrative provisions, with 

which compliance is mandatory.  It may also include or deal exclusively with 

terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to 

a product, process or production method. 
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 Explanatory note 

 

The definition in ISO/IEC Guide 2 is not self-contained, but based on the so-

called "building block" system. 

 

2. Standard 

 

 Document approved by a recognized body, that provides, for common and 

repeated use, rules, guidelines or characteristics for products or related processes 

and production methods, with which compliance is not mandatory.  It may also 

include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling 

requirements as they apply to a product, process or production method. 

 

 Explanatory note 

 

The terms as defined in ISO/IEC Guide 2 cover products, processes and 

services.  This Agreement deals only with technical regulations, standards and 

conformity assessment procedures related to products or processes and 

production methods.  Standards as defined by ISO/IEC Guide 2 may be 

mandatory or voluntary.  For the purpose of this Agreement standards are 

defined as voluntary and technical regulations as mandatory documents.  

Standards prepared by the international standardization community are 

based on consensus. This Agreement covers also documents that are not 

based on consensus. 

 

3. Conformity assessment procedures 

 

 Any procedure used, directly or indirectly, to determine that relevant 

requirements in technical regulations or standards are fulfilled. 
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Explanatory note 

 

Conformity assessment procedures include, inter alia, procedures for 

sampling, testing and inspection;  evaluation, verification and assurance of 

conformity;  registration, accreditation and approval as well as their 

combinations. 

 

4. International body or system 

 

 Body or system whose membership is open to the relevant bodies of at least 

all Members. 

 

5. Regional body or system 

 

 Body or system whose membership is open to the relevant bodies of only 

some of the Members. 

 

6. Central government body 

 

 Central government, its ministries and departments or any body subject to 

the control of the central government in respect of the activity in question. 

 

Explanatory note: 

 

In the case of the European Communities the provisions governing central 

government bodies apply.  However, regional bodies or conformity 

assessment systems may be established within the European Communities, 

and in such cases would be subject to the provisions of this Agreement on 

regional bodies or conformity assessment systems. 
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7. Local government body 

 

 Government other than a central government (e.g. states, provinces, Länder, 

cantons, municipalities, etc.), its ministries or departments or any body subject to the 

control of such a government in respect of the activity in question. 

 

8. Non-governmental body 

 

 Body other than a central government body or a local government body, 

including a non-governmental body which has legal power to enforce a technical 

regulation. 

 

ANNEX 2 

TECHNICAL EXPERT GROUPS 

 

 The following procedures shall apply to technical expert groups established 

in accordance with the provisions of Article 14. 

 

1. Technical expert groups are under the panel's authority.  Their terms of 

reference and detailed working procedures shall be decided by the panel, and they 

shall report to the panel. 

 

2. Participation in technical expert groups shall be restricted to persons of 

professional standing and experience in the field in question. 

 

3. Citizens of parties to the dispute shall not serve on a technical expert group 

without the joint agreement of the parties to the dispute, except in exceptional 

circumstances when the panel considers that the need for specialized scientific 

expertise cannot be fulfilled otherwise. Government officials of parties to the dispute 

shall not serve on a technical expert group.  Members of technical expert groups 
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shall serve in their individual capacities and not as government representatives, nor 

as representatives of any organization.  Governments or organizations shall therefore 

not give them instructions with regard to matters before a technical expert group. 

 

4. Technical expert groups may consult and seek information and technical 

advice from any source they deem appropriate.  Before a technical expert group 

seeks such information or advice from a source within the jurisdiction of a Member, it 

shall inform the government of that Member.  Any Member shall respond promptly 

and fully to any request by a technical expert group for such information as the 

technical expert group considers necessary and appropriate. 

 

5.    The parties to a dispute shall have access to all relevant information 

provided to a technical expert group, unless it is of a confidential nature.  

Confidential information provided to the technical expert group shall not be released 

without formal authorization from the government, organization or person providing 

the information.  Where such information is requested from the technical expert 

group but release of such information by the technical expert group is not 

authorized, a non-confidential summary of the information will be provided by the 

government, organization or person supplying the information. 

 

6. The technical expert group shall submit a draft report to the Members 

concerned with a view to obtaining their comments, and taking them into account, 

as appropriate, in the final report, which shall also be circulated to the Members 

concerned when it is submitted to the panel. 
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ANNEX 3 

CODE OF GOOD PRACTICE FOR THE PREPARATION, ADOPTION AND 

APPLICATION OF STANDARDS 

 

General Provisions 

 

A. For the purposes of this Code the definitions in Annex 1 of this Agreement 

shall apply. 

 

B. This Code is open to acceptance by any standardizing body within the 

territory of a Member of the WTO, whether a central government body, a local 

government body, or a non-governmental body; to any governmental regional 

standardizing body one or more members of which are Members of the WTO; and to 

any non-governmental regional standardizing body one or more members of which 

are situated within the territory of a Member of the WTO (referred to in this Code 

collectively as "standardizing bodies" and individually as "the standardizing body"). 

 

C. Standardizing bodies that have accepted or withdrawn from this Code shall 

notify this fact to the ISO/IEC Information Centre in Geneva.  The notification shall 

include the name and address of the body concerned and the scope of its current 

and expected standardization activities.  The notification may be sent either directly 

to the ISO/IEC Information Centre, or through the national member body of ISO/IEC 

or, preferably, through the relevant national member or international affiliate of 

ISONET, as appropriate. 

 

SUBSTANTIVE PROVISIONS 

 

D. In respect of standards, the standardizing body shall accord treatment to 

products originating in the territory of any other Member of the WTO no less 
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favourable than that accorded to like products of national origin and to like products 

originating in any other country. 

 

E. The standardizing body shall ensure that standards are not prepared, 

adopted or applied with a view to, or with the effect of, creating unnecessary 

obstacles to international trade. 

 

F. Where international standards exist or their completion is imminent, the 

standardizing body shall use them, or the relevant parts of them, as a basis for the 

standards it develops, except where such international standards or relevant parts 

would be ineffective or inappropriate, for instance, because of an insufficient level of 

protection or fundamental climatic or geographical factors or fundamental 

technological problems. 

 

G. With a view to harmonizing standards on as wide a basis as possible, the 

standardizing body shall, in an appropriate way, play a full part, within the limits of 

its resources, in the preparation by relevant international standardizing bodies of 

international standards regarding subject matter for which it either has adopted, or 

expects to adopt, standards.  For standardizing bodies within the territory of a 

Member, participation in a particular international standardization activity shall, 

whenever possible, take place through one delegation representing all standardizing 

bodies in the territory that have adopted, or expect to adopt, standards for the 

subject matter to which the international standardization activity relates. 

 

H. The standardizing body within the territory of a Member shall make every 

effort to avoid duplication of, or overlap with, the work of other standardizing bodies 

in the national territory or with the work of relevant international or regional 

standardizing bodies.  They shall also make every effort to achieve a national 

consensus on the standards they develop.  Likewise the regional standardizing body 
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shall make every effort to avoid duplication of, or overlap with, the work of relevant 

international standardizing bodies. 

 

I. Wherever appropriate, the standardizing body shall specify standards based 

on product requirements in terms of performance rather than design or descriptive 

characteristics. 

 

J. At least once every six months, the standardizing body shall publish a work 

programme containing its name and address, the standards it is currently preparing 

and the standards which it has adopted in the preceding period.  A standard is under 

preparation from the moment a decision has been taken to develop a standard until 

that standard has been adopted.  The titles of specific draft standards shall, upon 

request, be provided in English, French or Spanish.  A notice of the existence of the 

work programme shall be published in a national or, as the case may be, regional 

publication of standardization activities. 

 

 The work programme shall for each standard indicate, in accordance with any 

ISONET rules, the classification relevant to the subject matter, the stage attained in 

the standard's development, and the references of any international standards taken 

as a basis.  No later than at the time of publication of its work programme, the 

standardizing body shall notify the existence thereof to the ISO/IEC Information 

Centre in Geneva. 

 

 The notification shall contain the name and address of the standardizing 

body, the name and issue of the publication in which the work programme is 

published, the period to which the work programme applies, its price (if any), and 

how and where it can be obtained.  The notification may be sent directly to the 

ISO/IEC Information Centre, or, preferably, through the relevant national member or 

international affiliate of ISONET, as appropriate. 
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K. The national member of ISO/IEC shall make every effort to become a 

member of ISONET or to appoint another body to become a member as well as to 

acquire the most advanced membership type possible for the ISONET member. 

Other standardizing bodies shall make every effort to associate themselves with the 

ISONET member. 

 

L. Before adopting a standard, the standardizing body shall allow a period of at 

least 60 days for the submission of comments on the draft standard by interested 

parties within the territory of a Member of the WTO.  This period may, however, be 

shortened in cases where urgent problems of safety, health or environment arise or 

threaten to arise.  No later than at the start of the comment period, the 

standardizing body shall publish a notice announcing the period for commenting in 

the publication referred to in paragraph J.  Such notification shall include, as far as 

practicable, whether the draft standard deviates from relevant international 

standards. 

 

M. On the request of any interested party within the territory of a Member of the 

WTO, the standardizing body shall promptly provide, or arrange to provide, a copy of 

a draft standard which it has submitted for comments.  Any fees charged for this 

service shall, apart from the real cost of delivery, be the same for foreign and 

domestic parties. 

 

N. The standardizing body shall take into account, in the further processing of 

the standard, the comments received during the period for commenting.  Comments 

received through standardizing bodies that have accepted this Code of Good Practice 

shall, if so requested, be replied to as promptly as possible.  The reply shall include 

an explanation why a deviation from relevant international standards is necessary. 

 

O. Once the standard has been adopted, it shall be promptly published. 
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P. On the request of any interested party within the territory of a Member of the 

WTO, the standardizing body shall promptly provide, or arrange to provide, a copy of 

its most recent work programme or of a standard which it produced.  Any fees 

charged for this service shall, apart from the real cost of delivery, be the same for 

foreign and domestic parties. 

 

Q. The standardizing body shall afford sympathetic consideration to, and 

adequate opportunity for, consultation regarding representations with respect to the 

operation of this Code presented by standardizing bodies that have accepted this 

Code of Good Practice.  It shall make an objective effort to solve any complaints. 
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ภาคผนวก ค 

GUIDELINES ON NUTRITION LABELLING 

CAC/GL 2-1985 

 

CODEX GUIDELINES ON NUTRITION LABELLING 

CAC/GL 2-1985 (Rev. 1 - 1993)[17] 

PURPOSE OF THE GUIDELINES 

To ensure that nutrition labelling is effective:  

• in providing the consumer with information about a food so that a wise 

choice of food can be made; 

• in providing a means for conveying information of the nutrient content of a 

food on the label; 

• in encouraging the use of sound nutrition principles in the formulation of 

foods which would benefit public health; 

• in providing the opportunity to include supplementary nutrition information 

on the label. 

To ensure that nutrition labelling does not describe a product or present 

information about it which is in any way false, misleading, deceptive or insignificant in 

any manner.  

To ensure that no nutritional claims are made without nutrition labelling. 

 

PRINCIPLES FOR NUTRITION LABELLING 

A. NUTRIENT DECLARATION 

- Information supplied should be for the purpose of providing consumers 

http://www.fao.org/docrep/005/Y2770e/y2770e06.htm#fn17�
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with a suitable profile of nutrients contained in the food and considered to be of 

nutritional importance. The information should not lead consumers to believe that 

there is exact quantitative knowledge of what individuals should eat in order to 

maintain health, but rather to convey an understanding of the quantity of nutrients 

contained in the product. A more exact quantitative delineation for individuals is not 

valid because there is no meaningful way in which knowledge about individual 

requirements can be used in labelling. 

B. SUPPLEMENTARY NUTRITION INFORMATION 

- The content of supplementary nutrition information will vary from one 

country to another and within any country from one target population group to 

another according to the educational policy of the country and the needs of the 

target groups. 

C. NUTRITION LABELLING 

- Nutrition labelling should not deliberately imply that a food which 

carries such labelling has necessarily any nutritional advantage over a food which is 

not so labelled. 

 

1. SCOPE 

1.1 These guidelines recommend procedures for the nutrition labelling of 

foods. 

1.2 These guidelines apply to the nutrition labelling of all foods. For 

foods for special dietary uses, more detailed provisions may be developed. 

2. DEFINITIONS 

For the purpose of these guidelines: 
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2.1 Nutrition labelling is a description intended to inform the consumer of 

nutritional properties of a food. 

2.2 Nutrition labelling consists of two components: 

(a) nutrient declaration; 

(b) supplementary nutrition information. 

2.3 Nutrition declaration means a standardized statement or listing of the 

nutrient content of a food. 

2.4 Nutrition claim means any representation which states, suggests or 

implies that a food has particular nutritional properties including but not limited to 

the energy value and to the content of protein, fat and carbohydrates, as well as the 

content of vitamins and minerals. The following do not constitute nutrition claims: 

(a) the mention of substances in the list of ingredients; 

(b) the mention of nutrients as a mandatory part of nutrition labelling; 

(c) quantitative or qualitative declaration of certain nutrients or 

ingredients on the label if required by national legislation. 

2.5 Nutrient means any substance normally consumed as a constituent of 

food: 

(a) which provides energy; or 

(b) which is needed for growth, development and maintenance of life; or 

(c) a deficit of which will cause characteristic bio-chemical or 

physiological changes to occur. 

2.6 Sugars means all mono-saccharides and di-saccharides present in 

food. 
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2.7 Dietary fibre means edible plant and animal material not hydrolysed 

by the endogenous enzymes of the human digestive tract as determined by the 

agreed upon method. 

2.8 Polyunsaturated fatty acids means fatty acids with cis-cis methylene 

interrupted double bonds. 

3. NUTRIENT DECLARATION 

3.1 APPLICATION OF NUTRIENT DECLARATION 

3.1.1 Nutrient declaration should be mandatory for foods for which 

nutrition claims, as defined in Section 2.4, are made. 

3.1.2 Nutrient declaration should be voluntary for all other foods. 

3.2 LISTING OF NUTRIENTS 

3.2.1 Where nutrient declaration is applied, the declaration of the 

following should be mandatory: 

3.2.1.1 Energy value; and 

3.2.1.2 The amounts of protein, available carbohydrate (i.e., carbohydrate 

excluding dietary fibre) and fat; and 

3.2.1.3 The amount of any other nutrient for which a nutrition claim is 

made; and 

3.2.1.4 The amount of any other nutrient considered to be relevant for 

maintaining a good nutritional status, as required by national legislation. 

3.2.2 Where a claim is made regarding the amount and/or the type of 

carbohydrate, the amount of total sugars should be listed in addition to the 
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requirements in Section 3.2.1. The amounts of starch and/or other carbohydrate 

constituent(s) may also be listed. Where a claim is made regarding the dietary fibre 

content, the amount of dietary fibre should be declared. 

3.2.3 Where a claim is made regarding the amount and/or type of fatty 

acids, the amounts of saturated fatty acids and of polyunsaturated fatty acids should 

be declared in accordance with Section 3.4.7. 

3.2.4 In addition to the mandatory declaration under 3.2.1, 3.2.2 and 

3.2.3, vitamins and minerals may be listed in accordance with the following criteria: 

3.2.4.1 Only vitamins and minerals for which recommended intakes have 

been established and/or which are of nutritional importance in the country 

concerned should also be declared. 

3.2.5 When nutrient declaration is applied, only those vitamins and 

minerals which are present in significant amounts should be listed.[18] 

3.2.6 In the case where a product is subject to labelling requirements of 

a Codex standard, the provisions for nutrient declaration set out in that standard 

should take precedence over but not conflict with the provisions of Sections 3.2.1 to 

3.2.5 of these guidelines. 

3.3 CALCULATION OF NUTRIENTS 

3.3.1 Calculation of Energy 

The amount of energy to be listed should be calculated by using the 

following conversion factors: 

Carb

ohydrates 

4 

kcal/g - 17 kJ 

Prote 4 

http://www.fao.org/docrep/005/Y2770e/y2770e06.htm#fn18�


171 

 

in kcal/g - 17 kJ 

Fat 9 

kcal/g - 37 kJ 

Alco

hol (Ethanol) 

7 

kcal/g - 29 kJ 

Orga

nic acid 

3 

kcal/g - 13 kJ 

 

3.3.2 Calculation of Protein 

The amount of protein to be listed should be calculated using the 

formula: 

Protein = Total Kjeldahl Nitrogen x 6.25 

unless a different factor is given in a Codex standard or in the Codex 

method of analysis for that food. 

3.4 PRESENTATION OF NUTRIENT CONTENT 

3.4.1 The declaration of nutrient content should be numerical. However, 

the use of additional means of presentation should not be excluded. 

3.4.2 Information on energy value should be expressed in kJ and kcal per 

100 g or per 100 ml or per package if the package contains only a single portion. In 

addition, this information may be given per serving as quantified on the label or per 

portion provided that the number of portions contained in the package is stated. 

3.4.3 Information on the amounts of protein, carbohydrate and fat in the 

food should be expressed in g per 100 g or per 100 ml or per package if the package 

contains only a single portion. In addition, this information may be given per serving 
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as quantified on the label or per portion provided that the number of portions 

contained in the package is stated. 

3.4.4 Numerical information on vitamins and minerals should be 

expressed in metric units and/or as a percentage of the Nutrient Reference Value per 

100 g or per 100 ml or per package if the package contains only a single portion. In 

addition, this information may be given per serving as quantified on the label or per 

portion provided that the number of portions contained in the package is stated. 

In addition, information on protein may also be expressed as percentages 

of the Nutrient Reference Value.[19] 

The following Nutrient Reference Values should be used for labelling 

purposes in the interests of international standardization and harmonization: 

rotein  

(g) 

0 

itamin A 

(mg) 

00[20] 

itamin D 

(mg) 

[21] 

itamin C  

(mg) 

0 

hiamin  

(mg) 

.4 

iboflavin  

(mg) 

.6 

iacin  

(mg) 

8 

(mg)  

http://www.fao.org/docrep/005/Y2770e/y2770e06.htm#fn19�
http://www.fao.org/docrep/005/Y2770e/y2770e06.htm#fn20�
http://www.fao.org/docrep/005/Y2770e/y2770e06.htm#fn21�
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itamin B6 

olic acid 

(mg) 

00 

itamin B12 

(mg)  

alcium  

(mg) 

00 

agnesium 

(mg) 

00 

ron  

(mg) 

4 

inc  

(mg) 

5 

odine  

(mg) 

50 

opper 

Value to be 

established 

 

elenium 

Value to be 

established 

 

 

3.4.5 In countries where serving sizes are normally used, the information required by 

Sections 3.4.2, 3.4.3 and 3.4.4 may be given per serving only as quantified on the 

label or per portion provided that the number of portions contained in the package 

is stated. 

3.4.6 The presence of available carbohydrates should be declared on the 

label as “carbohydrates”. Where the type of carbohydrate is declared, this 

declaration should follow immediately the declaration of the total carbohydrate 

content in the following format: 
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“Carbohydrate... g, of which sugars... g”. 

This may be followed by the following: “x”... g 

where “x” represents the specific name of any other carbohydrate 

constituent. 

3.4.7 Where the amount and/or type of fatty acids is declared, this 

declaration should follow immediately the declaration of the total fat in accordance 

with Section 3.4.3. 

The following format should be used: 

Fat 

.. g 

of which 

polyunsaturated .. g 

and saturated 

.. g 

 

3.5 TOLERANCES AND COMPLIANCE 

3.5.1 Tolerance limits should be set in relation to public health concerns, 

shelf-life, accuracy of analysis, processing variability and inherent lability and 

variability of the nutrient in the product, and, according to whether the nutrient has 

been added or is naturally occurring in the product. 

3.5.2 The values used in nutrient declaration should be weighted average 

values derived from data specifically obtained from analyses of products which are 

representative of the product being labelled. 
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3.5.3 In those cases where a product is subject to a Codex standard, 

requirements for tolerances for nutrient declaration established by the standard 

should take precedence over these guidelines. 

4. SUPPLEMENTARY NUTRITION INFORMATION 

4.1 Supplementary nutrition information is intended to increase the 

consumer’s understanding of the nutritional value of their food and to assist in 

interpreting the nutrient declaration. There are a number of ways of presenting such 

information that may be suitable for use on food labels. 

4.2 The use of supplementary nutrition information on food labels 

should be optional and should only be given in addition to, and not in place of, the 

nutrient declaration, except for target populations who have a high illiteracy rate 

and/or comparatively little knowledge of nutrition. For these, food group symbols or 

other pictorial or colour presentations may be used without the nutrient declaration. 

4.3 Supplementary nutrition information on labels should be 

accompanied by consumer education programmes to increase consumer 

understanding and use of the information. 

5. PERIODIC REVIEW OF NUTRITION LABELLING 

5.1 Nutrient labelling should be reviewed periodically in order to 

maintain the list of nutrients, to be included in composition information, up-to-date 

and in accord with public health facts about nutrition. 

5.2 A review of optional information for nutrition education including 

food groups will be needed as target groups increase in literacy and nutrition 

knowledge. 
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5.3 The present definition of sugars as in Section 2.6 and that of dietary 

fibre as in Section 2.7 and the declaration of energy as in Section 3.4.2 should be 

reviewed in the light of newer developments. 

 
[17] The Codex Guidelines on Nutrition Labelling were adopted by the 

Codex Alimentarius Commission at its 16th Session, 1985. The Nutrient Reference 

Values for Food Labelling Purposes in Section 3.4.4 were amended by the 20th 

Session of the Commission, 1993. They have been sent to all Member Nations and 

Associate Members of FAO and WHO as an advisory text, and it is for individual 

governments to decide what use they wish to make of the Guidelines. 

[18] As a rule, 5% of the recommended intake (of the population concerned) 

supplied by a serving as quantified on the label should be taken into consideration 

in deciding what constitutes a significant amount. 

[19] In order to take into account future scientific developments, future FAO/WHO 

and other expert recommendations and other relevant information, the list of 

nutrients and the list of nutrient reference values should be kept under review. 

[20] Proposed addition to Section 3.2.7 (Calculation of Nutrients) of the Codex 

Guidelines on Nutrition Labelling: "For the declaration of b-carotene (provitamin A) 

the following conversion factor should be used: 1 mg retinol = 6  mg b-carotene. 

[21] Nutrient Reference Values for Vitamin D, Niacin and Iodine may not be 

applicable for countries where national nutrition policies or local conditions provide 

sufficient allowance to ensure that individual requirements are satisfied. See also 

section 3.2.4.1 of the Codex Guidelines on Nutrition Labelling. 

http://www.fao.org/docrep/005/Y2770e/y2770e06.htm#fnB17�
http://www.fao.org/docrep/005/Y2770e/y2770e06.htm#fnB18�
http://www.fao.org/docrep/005/Y2770e/y2770e06.htm#fnB19�
http://www.fao.org/docrep/005/Y2770e/y2770e06.htm#fnB20�
http://www.fao.org/docrep/005/Y2770e/y2770e06.htm#fnB21�
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ภาคผนวก ง 

Regulation (EU) No.1169/2011 of 

the European Parliament andof the Councilof 25 October 2011 

on the provision of food information to consumers 
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REGULATION (EU) No 1169/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
of 25 October 2011 

 
on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the 

European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive  87/250/EEC,  Council  Directive  90/496/EEC,  Commission  Directive  

1999/10/EC, Directive 2000/13/EC  of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and 

Commission Regulation (EC) No 608/2004 
 

(Text with EEA relevance)

 
 

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 
 
 
 

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 

Article 114 thereof, 
 
 
 
Having regard to the proposal from the European Commission, 
 
 
 

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee ( 
1
 ), 

 
 
Acting in accordance with the ordinary legislative procedure ( 

2
), 

 

 
Whereas: 
 
 
 

(1) Article 169 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) 

provides that the Union is to contribute to the attainment of a high level of 

consumer protection by the measures it adopts pursuant to Article 114 

thereof.  

 

 

 

(2) The free movement of safe and wholesome food is an  

essential aspect of the internal market and contributes 

significantly to the health and well-being of citizens, and to their social and 

economic interests. 
 
 
 

(3) In order to achieve a high level of health protection for consumers and to 

guarantee their right to information, it should be ensured that consumers are 

appropriately informed as regards the food they consume. Consumers’ choices 

can be influenced by, inter alia, health, economic, environmental, social and 

ethical considerations.  

 
( 

1
 ) OJ C 77, 31.3.2009, p. 81. 

( 
2
 ) Position of the European Parliament of 16 June 2010 (OJ C 236 E, 12.8.2011, p. 187) and 

position of the Council at first reading of 21 February 2011 (OJ C 102 E, 2.4.2011, p. 1). Position 

of the European Parliament of 6 July 2011 (not yet published in the Official Journal) and 

decision of the Council of 29 September 2011. 

 
(4) According to Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of 

the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and  

requirements of food law, establishing the European Food 

Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety ( 
3
 ) it is 

a general principle of food law to provide a basis for consumers to make 

informed choices in relation to food they consume and to prevent any 

practices that may mislead the consumer. 
 

 
(5) Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 

2005 concerning unfair business-  

to-consumer commercial practices in the internal market ( 
4
) covers certain aspects of the provision of information to consumers 

specifically to prevent misleading actions and omissions of information. The 

general principles on unfair commercial practices should be complemented by 

specific rules concerning the provision of food information to consumers. 
 

 
(6) Union rules on food labelling applicable to all foods are laid down in Directive 

2000/13/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 

on the approximation of the laws of the Member States relating to the 

labelling, presentation and advertising of foodstuffs ( 
5
). The majority of the 

provisions laid down in that Directive date back to 1978 and should therefore 

be updated.  

 

 

(7) Council Directive 90/496/EEC of 24 September 1990 on nutrition labelling for 

foodstuffs ( 
6
 ) lays down rules on the content and presentation of nutrition 

information on prepacked foods. According to those rules, the inclusion of 

nutrition information is voluntary unless a nutrition-related claim is made 

concerning the food. The majority of the provisions laid down in that Directive 

date back to 1990 and should therefore be updated.  

 

 

(8) The general labelling requirements are complemented by a number of 

provisions applicable to all foods in particular circumstances or to certain 

categories of foods. In addition, there are a number of specific rules which are 

applicable to specific foods.  

 
( 

3
 ) OJ L 31, 1.2.2002, p. 1. 

( 
4
 ) OJ L 149, 

11.6.2005, p. 22. ( 
5
 ) OJ L 109, 6.5.2000, p. 

29. ( 
6
 ) OJ L 276, 6.10.1990, p. 40. 
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(9) While the original objectives and the core components of the current labelling 

legislation are still valid, it is necessary to streamline it in order to ensure easier 

compliance and greater clarity for stakeholders and to modernise it in order to 

take account of new devel opments in the field of food information. This 

Regulation will both serve the interests of the internal market by simplifying 

the law, ensuring legal certainty and reducing administrative burden, and 

benefit citizens by requiring clear, comprehensible and legible labelling of 

foods.  

 

 

(10) The general public has an interest in the relationship between diet and health 

and in the choice of an appropriate diet to suit individual needs. The 

Commission White Paper of 30 May 2007 on a Strategy for Europe on Nutrition, 

Overweight and Obesity related health issues (the ‘Commission White Paper’) 

noted that nutrition labelling is one important method of informing consumers 

about the composition of foods and of helping them to make an informed 

choice. The Commission Communication of 13 March 2007 entitled ‘EU 

Consumer Policy strategy 2007-2013 — Empowering consumers, enhancing 

their welfare, effectively protecting them’ underlined that allowing consumers 

to make an informed choice is essential both to effective competition and 

consumer welfare. Knowledge of the basic principles of nutrition and 

appropriate nutrition information on foods would contribute significantly 

towards enabling the consumer to make such an informed choice. Education 

and information campaigns are an important mechanism for improving 

consumer understanding of food information.  

 

 

(11) In order to enhance legal certainty and ensure rationality and consistency of 

enforcement, it is appropriate to repeal Directives 90/496/EEC and 2000/13/EC 

and to replace them by a single regulation which ensures certainty for 

consumers and other stakeholders and reduces the administrative burden.  

 

 

(12) For the sake of clarity, it is appropriate to repeal and include in this Regulation 

other horizontal acts, namely Commission Directive 87/250/EEC of 15 April 

1987 on the indication of alcoholic strength by volume in the   
labelling of alcoholic beverages for sale to the ultimate 

consumer ( 
1
), Commission Directive 1999/10/EC of 8 March 1999 providing for 

derogations from the provisions of Article 7 of Council Directive 79/112/EEC as 

regards the labelling of foodstuffs ( 
2
), Commission Directive 2002/67/EC of 18 

July 2002 on the labelling of foodstuffs containing quinine, and of foodstuffs 

containing  caffeine ( 
3
 ),  

Commission egulation EC) 

No 608/2004  of  31  March  2004 oncerning he 
labelling of foods and food ingredients with added 

phytosterols, phytosterol esters, phytostanols and/or phytostanol esters ( 
4
 ) 

and Commission Directive 2008/5/EC of 30 January 2008 concerning the 
 
( 

1
 ) OJ L 113, 

30.4.1987, p. 57. ( 
2
 ) OJ L 69, 16.3.1999, p. 

22. ( 
3
 ) OJ L 191, 19.7.2002, p. 20. ( 

4
 ) OJ L 

97, 1.4.2004, p. 44. 

 
 

compulsory indication on the labelling of certain 

foodstuffs of particulars other than those provided for in Directive 2000/13/EC 

of the European Parliament and of the Council ( 
5
). 

 
 

(13) It is necessary to set common definitions, principles, requirements and 

procedures so as to form a clear framework and a common basis for Union and 

national measures governing food information.  

 

 

(14) In order to follow a comprehensive and evolutionary approach to the 

information provided to consumers relating to food they consume, there 

should be a broad definition of food information law covering rules of a 

general and specific nature as well as a broad definition of food information 

covering information provided also by other means than the label.  

 

 

(15) Union rules should apply only to undertakings, the concept of which implies a 

certain continuity of activities and a certain degree of organisation. Operations 

such as the occasional handling and delivery of food, the serving of meals and 

the selling of food by private persons, for example at charity events, or at local 

community fairs and meetings, should not fall within the scope of this 

Regulation.  

 

 

(16) Food information law should provide sufficient flexibility to be able to keep up 

to date with new information requirements of consumers and ensure a balance 

between the protection of the internal market and the differences in the 

perception of consumers in the Member States.  

 

 

(17) The prime consideration for requiring mandatory food information should be to 

enable consumers to identify and make appropriate use of a food and to make 

choices that suit their individual dietary needs. With this aim, food business 

operators should facilitate the accessibility of that information to the visually 

impaired.  

 

 

(18) In order to enable food information law to adapt to consumers’ changing 

needs for information, any considerations about the need for mandatory food 

information should also take account of the widely demonstrated interest of 

the majority of consumers in the disclosure of certain information.  

 

 

(19) New mandatory food information requirements should however only be 

established if and where necessary, in accordance with the principles of 

subsidiarity, propor tionality and sustainability.  

 
( 

5
 ) OJ L 27, 31.1.2008, p. 12. 
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(20) Food information law should prohibit the use of information that would 

mislead the consumer in particular as to the characteristics of the food, food  

effects or properties, or attribute medicinal properties to 

foods. To be effective, that prohibition should also apply to the advertising and 

presentation of foods. 
 
 
 

(21) In order to prevent a fragmentation of the rules concerning the responsibility of 

food business operators with respect to food information it is appropriate to 

clarify the responsibilities of food business operators in this area. That 

clarification should be in accordance with the responsibilities regarding the 

consumer referred to in Article 17 of Regulation (EC) No 178/2002.  

 

 

 

(22) A list should be drawn up of all mandatory information which should in 

principle be provided for all foods intended for the final consumer and mass 

caterers. That  

list should maintain the information that is already 

required under existing Union legislation given that it is generally considered as 

a valuable acquis in respect of consumer information. 
 
 
 

(23) In order to take account of changes and developments in the field of food 

information, provisions should be made to empower the Commission to enable 

certain particulars to be made available through alternative means. Consul 

tation with stakeholders should facilitate timely and well-targeted changes of 

food information requirements.  

 

 

 

(24) When used in the production of foods and still present therein, certain 

ingredients or other substances or products (such as processing aids) can cause 

allergies or intolerances in some people, and some of those allergies or 

intolerances constitute a danger to the health of those concerned. It is 

important that information on the presence of food additives, processing aids 

and other   
substances or products with a scientifically proven 

allergenic or intolerance effect should be given to enable consumers, 

particularly those suffering from a food allergy or intolerance, to make 

informed choices which are safe for them. 
 
 
 

(25) In order to inform consumers of the presence of engineered nanomaterials in 

food, it is appropriate to provide for a definition of engineered nanomaterials. 

Taking into account the possibility of food containing or consisting of 

engineered nanomaterials being a novel food, the appropriate legislative 

framework for that defi nition should be considered in the context of the 

upcoming review of Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and 

of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food 

ingredients ( 
1
).  

 
( 

1
 ) OJ L 43, 14.2.1997, p. 1. 

 
 

(26) Food labels should be clear and understandable in order to assist consumers 

who want to make better-informed food and dietary choices. Studies show 

that easy legibility is an important element in maximising the possibility for 

labelled information to influence its audience and that illegible product 

information is one of the main causes of consumer dissatisfaction with food 

labels. Therefore, a comprehensive approach should be developed in order to 

take into account all aspects related to legibility, including font, colour and 

contrast.  

 

 

 

 

(27) In order to ensure the provision of food information, it is necessary to consider 

all ways of supplying food to consumers, including selling food by means of 

distance communication. Although it is clear that any food supplied through 

distance selling should meet the same information requirements as food sold 

in shops, it is necessary to clarify that in such cases the relevant mandatory 

food information should also be available before the purchase is concluded.  

 

 

 

 

(28) The technology used in the freezing of foods has developed significantly during 

recent decades and has become widely used both to improve the circulation 

of goods on the Union internal market, and to reduce food safety risks. 

However, the freezing and later defrosting of certain foods, especially meat 

and fishery products, limits their possible further use and may also have an 

effect on their safety, taste and physical quality. Conversely, for other 

products, especially butter, freezing has no such effects. Therefore, where a 

product has been defrosted, the final consumer should be appropriately 

informed of its condition.  

 

 

 

 

(29) The indication of the country of origin or of the place of provenance of a food 

should be provided whenever its absence is likely to mislead consumers as to 

the true country of origin or place of provenance of that product. In all cases, 

the indication of country of origin or place of provenance should be provided 

in a manner which does not deceive the consumer and on the basis of clearly 

defined criteria which ensure a level playing field for industry and improve 

consumers’ understanding of the information related to the country of origin 

or place of provenance of a food. Such criteria should not apply to indications 

related to the name or address of the food business operator.  

 

 

 

 

(30) In some cases, food business operators may want to indicate the origin of a 

food on a voluntary basis to draw consumers’ attention to the qualities of 

their product. Such indications should also comply with harmonised criteria.  
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(31) The indication of origin is currently mandatory for beef and beef products ( 
1
 ) 

in the Union following the bovine spongiform encephalopathy crisis and it has 

created consumer expectations. The impact assessment of the Commission 

confirms that the origin of meat appears to be consumers’ prime concern. 

There are other meats widely consumed in the Union, such as swine, sheep, 

goat and poultrymeat. It is therefore appropriate to impose a mandatory 

declaration of origin for those products. The specific origin requirements could 

differ from one type of meat to another according to the char acteristics of the 

animal species. It is appropriate to provide for the establishment through 

implementing rules of mandatory requirements that could vary from one type 

of meat to another taking into account the principle of proportionality and the 

administrative burden for food business operators and enforcement authorities.  

 

 

 

 
(32) Mandatory origin provisions have been developed on the basis of vertical 

approaches for instance for honey ( 
2
), fruit and vegetables ( 

3
), fish ( 

4
 ), beef 

and beef products ( 
5
 ) and olive oil ( 

6
 ). There is a need to explore the 

possibility to extend mandatory origin labelling for other foods. It is therefore 

appropriate to request the Commission to prepare reports covering the 

following foods: types of meat other than beef, swine, sheep, goat and poul 

trymeat; milk; milk used as an ingredient in dairy products; meat used as an 

ingredient; unprocessed foods; single-ingredient products; and ingredients that 

represent more than 50 % of a food. Milk being one of the products for which 

an indication of origin is considered of particular interest, the Commission 

report on this product should be made available as soon as possible. Based on 

the conclusions of such reports, the Commission may submit proposals to 

modify the relevant Union provisions or may take new initiatives, where 

appropriate, on a sectoral basis.  

 

 

 

 

(33) The  Union’s  non-preferential  rules  of  origin  are  laid  

own n ouncil egulation 
(EEC)  No 

2913/92  of 
12 

October 1992 
establishing the Community 

Customs 
Code ( 

7
 ) and its implementing provisions in Commission 

egulation 
(EEC)  

No 2454/93 
of  2  July  

1993  laying 

own rovisions 
for  the  implementation  of  

Council 

 
( 

1
 ) Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 

establishing a system for the identifi cation and registration of bovine animals and regarding 
the labelling of beef and beef products (OJ L 204, 11.8.2000, p. 1).  

( 
2
 ) Council Directive 2001/110/EC of 20 December 2001 relating to honey (OJ L 10, 12.1.2002, p. 

47). 
( 

3
 ) Commission Regulation (EC) No 1580/2007 of 21 December 2007 

aying  down implementing  rules  of  Council  Regulations EC) 

o 2200/96, (EC)  No 2201/96  and  (EC)  No 1182/2007  in he 
fruit and vegetable sector (OJ L 350, 31.12.2007, p. 1).  

( 
4
 ) Council Regulation (EC) No 104/2000 of 17 December 1999 on the common organisation of the 

markets in fishery and aquaculture products (OJ L 17, 21.1.2000, p. 22). 
( 

5
 ) Regulation (EC) No 1760/2000.  

( 
6
 ) Commission Regulation (EC) No 1019/2002 of 13 June 2002 on marketing standards for olive oil 

(OJ L 155, 14.6.2002, p. 27).  

( 
7
 ) OJ L 302, 19.10.1992, p. 1. 
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Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community 

Customs Code ( 
8
 ). Determination of the country of origin of foods will be 

based on those rules, which are well known to food business operators and 

administrations and should ease their implementation. 
 
 
 

(34) The nutrition declaration for a food concerns information on the presence of 

energy and certain nutrients in foods. The mandatory provision of nutrition 

information on packaging should assist nutrition actions as part of public health 

policies which could involve the provision of scientific recommen dations for 

nutrition education for the public and support informed food choices.  

 

 

 

 

(35) To facilitate the comparison of products in different package sizes, it is 

appropriate to retain the requirement that the mandatory nutrition declaration 

should refer to 100 g or 100 ml amounts and, if appropriate, to allow 

additional portion-based declarations. Therefore, where food is prepacked and 

individual portions or consumption units are identified, a nutrition declaration 

per portion or per consumption unit, in addition to the expression per 100 g or 

per 100 ml, should be allowed. Furthermore, in order to provide comparable 

indications relating to portions or consumption units, the Commission should 

be empowered to adopt rules on the expression of the nutrition declaration 

per portion or per consumption unit for specific categories of food.  

 

 

 

(36) The Commission White Paper highlighted certain nutri tional elements of 

importance to public health such as saturated fat, sugars or sodium. Therefore, 

it is appropriate that the requirements on the mandatory provision of nutrition 

information should take into account such elements.  

 

 

 

(37) Since one of the objectives pursued by this Regulation is to provide a basis to 

the final consumer for making informed choices, it is important to ensure in 

this respect that the final consumer easily understands the information 

provided on the labelling. Therefore it is   
appropriate to use on the labelling the term ‘salt’ instead 

of the corresponding term of the nutrient ‘sodium’. 
 
 
 
 

(38) In the interest of consistency and coherence of Union  

law the voluntary inclusion of nutrition or health claims 

on food labels should be in accordance with the Regulation (EC) No 1924/2006 

of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on 

nutrition and health claims made on foods ( 
9
). 

 
( 

8
 ) OJ L 253, 

11.10.1993, p. 1. ( 
9
 ) OJ L 404, 30.12.2006, p. 

9. 



183 

 

L 304/22          EN                       Official Journal of the European Union 22.11.2011 
 
 

(39) To avoid unnecessary burdens on food business operators, it is appropriate to 

exempt from the mandatory provision of a nutrition declaration certain 

categories of foods that are unprocessed or for which nutrition information is 

not a determining factor for consumers’ purchasing decisions, or for which the 

packaging is too small to accommodate the mandatory labelling requirements, 

unless the obligation to provide such information is provided for under other 

Union rules.  

 

 

 

 

(40) Taking into account the specific nature of alcoholic beverages, it is appropriate 

to invite the Commission to analyse further the information requirements for 

those   
products. Therefore, the Commission should, taking into 

account the need to ensure coherence with other relevant Union policies, 

produce a report within 3 years of the entry into force of this Regulation 

concerning the application of the requirements to provide information on 

ingredients and nutrition information to alcoholic beverages. In addition, taking 

into account the resolution of the European Parliament of 5 September 2007 

on an European Union strategy to support Member States in reducing alcohol-

related harm ( 
1
), the opinion of the European Economic and Social Committee 

( 
2
 ), the work of the Commission, and general public concern about alcohol-

related harm especially to young and vulnerable consumers, the Commission, 

after consultation with stakeholders and the Member States, should consider 

the need for a defi nition of beverages such as ‘alcopops’, which are 

specifically targeted at young people. The Commission should also, if 

appropriate, propose specific requirements relating to alcoholic beverages in 

the context of this Regulation. 
 
 
 

(41) To appeal to the average consumer and to serve the informative purpose for 

which it is introduced, and given the current level of knowledge on the subject 

of nutrition, the nutrition information provided should be simple and easily 

understood. To have the nutrition information partly in the principal field of 

vision, commonly known as the ‘front of pack’, and partly on another side on 

the pack, for instance the ‘back of pack’, might confuse consumers. Therefore, 

the nutrition declaration should be in the same field of vision. In addition, on a 

voluntary basis, the most important elements of the nutrition information may 

be repeated in the principal field of vision, in order to help consumers to easily 

see the essential nutrition information when purchasing foods. A free choice as 

to the information that could be repeated might confuse consumers. Therefore 

it is necessary to clarify which information may be repeated.  

 

 

 

(42) In order to encourage food business operators to provide on a voluntary basis 

the information contained in the  

 
( 

1
 ) OJ C 187 E, 24.7.2008, 

p. 160. ( 
2
 ) OJ C 77, 31.3.2009, p. 81. 

 
 

nutrition declaration for foods such as alcoholic beverages 

and non-prepacked foods that may be exempted from the nutrition 

declaration, the possibility should be given to declare only limited elements of 

the nutrition declaration. It is nevertheless appropriate to clearly establish the 

information that may be provided on a voluntary basis in order to avoid 

misleading the consumer by the free choice of the food business operator. 
 
 
 

(43) There have been recent developments in the expression of the nutrition 

declaration, other than per 100 g, per 100 ml or per portion, or in its 

presentation, through the use of graphical forms or symbols, by some Member 

States and organisations in the food sector. Such addi tional forms of 

expression and presentation may help consumers to better understand the 

nutrition declaration. However, there is insufficient evidence across all the 

Union on how the average consumer understands and uses the alternative 

forms of expression or presentation of the information. Therefore, it is 

appropriate to allow for different forms of expression and presentation to be 

developed on the basis of criteria established in this Regulation and to invite 

the Commission to prepare a report regarding the use of those forms of 

expression and presentation, their effect on the internal market and the 

advisability of further harmonisation.  

 

 

 

(44) In order to assist the Commission in producing that report, Member States 

should provide the Commission with the relevant information on the use of 

additional forms of expression and presentation of the nutrition declaration on 

the market in their territory. In order to do so, Member States should be 

empowered to request food business operators placing on the market in their 

territory foods bearing additional forms of expression or presentation to notify 

national authorities of the use of such additional forms and of the relevant 

justifications regarding the fulfilment of the requirements set out in this 

Regulation.  

 

 

 

(45) It is desirable to ensure a certain level of consistency in the development of 

additional forms of expression and presentation of the nutrition declaration. It 

is therefore appropriate to promote the constant exchange and sharing of best 

practices and experience between Member States and with the Commission 

and to promote the participation of stakeholders in such exchanges.  

 

 

 

 

(46) The declaration in the same field of vision of the amounts of nutritional 

elements and comparative indicators in an easily recognisable form to enable 

an assessment of the nutritional properties of a food should be considered in 

its entirety as part of the nutrition declaration and should not be treated as a 

group of individual claims.  
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(47) Experience shows that in many cases voluntary food information is provided to 

the detriment of the clarity of the mandatory food information. Therefore, 

criteria  

should be provided to help food business operators and 

enforcement authorities to strike a balance between the provision of 

mandatory and voluntary food information. 
 
 

 
(48) Member States should retain the right, depending on local practical conditions 

and circumstances, to lay down rules in respect of the provision of information 

concerning non-prepacked foods. Although in such cases the consumer 

demand for other information is limited, information on potential allergens is 

considered very important. Evidence suggests that most food allergy incidents 

can be traced back to non-prepacked food. Therefore information on potential 

allergens should always be provided to the consumer.  

 

 

(49) As regards the matters specifically harmonised by this Regulation, Member 

States should not be able to adopt national provisions unless authorised by 

Union law. This Regulation should not prevent Member States from adopting 

national measures concerning matters not specifically harmonised by this 

Regulation. However, such national measures should not prohibit, impede or 

restrict the free movement of goods that are in conformity with this Regulation.  

 

 

(50) Union  consumers  show  an  increasing  interest  in  the  

implementation of the Union animal welfare rules at the 

time of slaughter, including whether the animal was stunned before slaughter. 

In this respect, a study on the opportunity to provide consumers with the 

relevant information on the stunning of animals should be considered in the 

context of a future Union strategy for the protection and welfare of animals. 
 
 

(51) Food information rules should be able to adapt to a rapidly changing social, 

economic and technological environment.  

 

 

(52) Member States should carry out official controls in order to enforce 

compliance with this Regulation in accordance with Regulation (EC) No 

882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on 

official controls performed to ensure the verification of compliance with feed 

and food law, animal health and animal welfare rules ( 
1
).  

 

(53) References to Directive 90/496/EEC in Regulation (EC)  

No 1924/2006  and  in  
Regulation EC) 

N
o 1925/2006 

of  the  European  Parliament  
and f 

t
he  Council  of 

20 December 2006 on the addition of vitamins and 

minerals and of certain other substances to foods ( 
2
 ) 

 
( 

1
 ) OJ L 165, 

30.4.2004, p. 1. ( 
2
 ) OJ L 404, 30.12.2006, p. 26. 

 
 

should be updated to take this Regulation into account. 

Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 should therefore be 

amended accordingly. 
 
 

 
(54) Irregular and frequent updating of food information requirements may impose 

considerable administrative burdens on food businesses, especially small and 

medium-sized enterprises. It is therefore appropriate to ensure that measures 

that may be adopted by the Commission in exercising the powers conferred by 

this Regulation apply on the same day in any calendar year following an 

appropriate transitional period. Derogations from this principle should be 

permitted in cases of urgency where the purpose of the measures concerned is 

the protection of human health.  

 

 

 

(55) In order to enable food business operators to adapt the labelling of their 

products to the new requirements  

introduced by this Regulation, it is important to provide for 

appropriate transitional periods for the appli cation of this Regulation. 
 
 

 
(56) Given the substantial changes in the requirements related to nutrition labelling 

introduced by this Regulation, in particular changes in relation to the content 

of the nutrition declaration, it is appropriate to authorise food business 

operators to anticipate the application of this Regulation.  

 

 

 

(57) Since the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the 

Member States and can therefore be better achieved at Union level, the Union 

may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out 

in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle 

of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond 

what is necessary in order to achieve those objectives.  

 

 

 

(58) The power to adopt delegated acts in accordance with Article 290 TFEU should 

be delegated to the Commission in respect of, inter alia, the availability of 

certain mandatory particulars by means other than on the package or on the 

label, the list of foods not required to bear a list of ingredients, the re-

examination of the list of substances or products causing allergies or 

intolerances, or the list of nutrients that may be declared on a voluntary basis. 

It is of particular importance that the Commission carry out appropriate 

consultations during its preparatory work, including at expert level. The 

Commission, when preparing and drawing up delegated acts, should ensure 

simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to 

the European Parliament and to the Council.  
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(59) In order to ensure uniform conditions for the implemen tation of this 

Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission to 

adopt implementing acts in relation to, inter alia, the modalities of expression 

of one or more particulars by means of pictograms or symbols instead of words 

or numbers, the manner of indicating the date of minimum durability, the 

manner of indicating the country of origin or place of prov   
enance for meat, the precision of the declared values for 

the nutrition declaration, or the expression per portion or per consumption unit 

of the nutrition declaration. Those powers should be exercised in accordance 

with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the 

Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles 

concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s 

exercise of implementing powers ( 
1
), 

 
 
HAVE ADOPTED THIS REGULATION: 

 
CHAPTER I 

 
GENERAL PROVISIONS 

 
Article 1 

 
Subject matter and scope 

 
1. This Regulation provides the basis for the assurance of a high level of consumer 

protection in relation to food information, taking into account the differences in the 

perception of consumers and their information needs whilst ensuring the smooth 

functioning of the internal market.  

 

 

2. This Regulation establishes the general principles, requirements and 

responsibilities governing food information, and in particular food labelling. It lays down 

the means to guarantee the right of consumers to information and procedures for the 

provision of food information, taking into account the need to provide sufficient 

flexibility to respond to future devel opments and new information requirements.  

 

 

3. This Regulation shall apply to food business operators at all stages of the food 

chain, where their activities concern the provision of food information to consumers. It 

shall apply to all foods intended for the final consumer, including foods delivered by 

mass caterers, and foods intended for supply to mass caterers.  

 

 
This Regulation shall apply to catering services provided by transport undertakings when 

the departure takes place on the territories of the Member States to which the Treaties 

apply. 
 

 
4. This Regulation shall apply without prejudice to labelling requirements provided for in 

specific Union provisions applicable to particular foods. 

 
( 

1
 ) OJ L 55, 28.2.2011, p. 13. 

 
 

Article 2 
 

Definitions 
 

1. For the purposes of this Regulation, the following defi nitions shall apply: 
 
 

(a) the definitions of ‘food’, ‘food law’, ‘food business’, ‘food business operator’, 

‘retail’, ‘placing on the market’ and ‘final consumer’ in Article 2 and in points (1), 

(2), (3), (7), 
(8) and (18) of Article 3 of Regulation (EC) No 178/2002;  

 

 
(b) the definitions of ‘processing’, ‘unprocessed products’ and  

‘processed  products’  in  
points 

(
m),  (n)  and o) f 

Article  2(1)  of  Regulation  
(EC) 

N
o 852/2004 f he 

European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on 

the hygiene of foodstuffs ( 
2
 ); 

 

 
(c) the definition of ‘food enzyme’ in point (a) of Article 3(2) of Regulation (EC) No 

1332/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 

on food enzymes ( 
3
 );  

 

 

(d) the definitions of ‘food additive’, ‘processing aid’ and ‘carrier’ in points (a) and (b) 

of Article 3(2) of, and in point 5 of Annex I to, Regulation (EC) No 1333/2008 of the 

European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on food additives ( 
4
 );  

 

 

(e) the definition of ‘flavourings’ in point (a) of Article 3(2) of Regulation (EC) No 

1334/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 

on flavourings and certain food ingredients with flavouring properties for use in and 

on foods ( 
5
 );  

 

 

(f) the  definitions  of  ‘meat’,  ‘mechanically  separated  meat’,   
‘meat preparations’, ‘fishery products’ and ‘meat products’ in 

points 1.1, 1.14, 1.15, 3.1 and 7.1 of Annex I to Regu lation (EC) No 853/2004 of the 

European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific 

hygiene rules for food of animal origin ( 
6
); 

 

 
(g) the definition of ‘advertising’ in point (a) of Article 2 of Directive 2006/114/EC of 

the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning 

misleading and comparative advertising ( 
7
 ).  

 
( 

2
 ) OJ L 139, 

30.4.2004, p. 1. ( 
3
 ) OJ L 354, 31.12.2008, p. 7. 

( 
4
 ) OJ L 354, 31.12.2008, p. 16. ( 

5
 ) OJ L 354, 

31.12.2008, p. 34. ( 
6
 ) OJ L 139, 30.4.2004, p. 

55. ( 
7
 ) OJ L 376, 27.12.2006, p. 21. 
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2. The following definitions shall also apply:  

 

 
(a) ‘food information’ means information concerning a food and made available to 

the final consumer by means of a label, other accompanying material, or any 

other means including modern technology tools or verbal communi cation;  

 

 

(b) ‘food information law’ means the Union provisions governing the food 

information, and in particular labelling, including rules of a general nature 

applicable to all foods in particular circumstances or to certain categories of foods 

and rules which apply only to specific foods;  

 

 

(c) ‘mandatory food information’ means the particulars that are required to be 

provided to the final consumer by Union provisions;  

 

 

(d) ‘mass caterer’ means any establishment (including a vehicle or a fixed or mobile 

stall), such as restaurants, canteens, schools, hospitals and catering enterprises in 

which, in the course of a business, food is prepared to be ready for consumption 

by the final consumer;  

 

 

(e) ‘prepacked food’ means any single item for presentation as such to the final 

consumer and to mass caterers, consisting of a food and the packaging into which 

it was put before being offered for sale, whether such packaging encloses the food 

completely or only partially, but in any event in such a way that the contents 

cannot be altered without opening or changing the packaging; ‘prepacked food’ 

does not cover foods packed on the sales premises at the consumer’s request or 

prepacked for direct sale;  

 

 

(f) ‘ingredient’ means any substance or product, including flavourings, food additives 

and food enzymes, and any constituent of a compound ingredient, used in the 

manu facture or preparation of a food and still present in the finished product, 

even if in an altered form; residues shall not be considered as ‘ingredients’;  

 

 

(g) ‘place of provenance’ means any place where a food is indicated to come from, 

and that is not the ‘country of origin’ as determined in accordance with Articles 

23 to 26 of Regulation (EEC) No 2913/92; the name, business name or address of 

the food business operator on the label shall not constitute an indication of the 

country of origin or place of provenance of food within the meaning of this 

Regulation;  

 

 

(h) ‘compound ingredient’ means an ingredient that is itself the product of more than 

one ingredient;  

 
 

(i) ‘label’ means any tag, brand, mark, pictorial or other descriptive matter, written, 

printed, stencilled, marked, embossed or impressed on, or attached to the 

packaging or container of food;  

 

 

(j) ‘labelling’ means any words, particulars, trade marks, brand name, pictorial 

matter or symbol relating to a food and placed on any packaging, document, 

notice, label, ring or collar accompanying or referring to such food;  

 

 

(k) ‘field of vision’ means all the surfaces of a package that can be read from a single 

viewing point;  

 

 

(l) ‘principal field of vision’ means the field of vision of a package which is most 

likely to be seen at first glance by the consumer at the time of purchase and that 

enables the consumer to immediately identify a product in terms of its character 

or nature and, if applicable, its brand name. If a package has several identical 

principal fields of vision, the principal field of vision is the one chosen by the food 

business operator;  

 

 

(m) ‘legibility’ means the physical appearance of information, by means of which the 

information is visually accessible to the general population and which is 

determined by various elements, inter alia, font size, letter spacing, spacing 

between lines, stroke width, type colour, typeface, width-height ratio of the 

letters, the surface of the material and significant contrast between the print and 

the background;  

 

 

(n) ‘legal name’ means the name of a food prescribed in the Union provisions 

applicable to it or, in the absence of such Union provisions, the name provided 

for in the laws, regu lations and administrative provisions applicable in the 

Member State in which the food is sold to the final consumer or to mass caterers;  

 

 

(o) ‘customary name’ means a name which is accepted as the name of the food by 

consumers in the Member State in which that food is sold, without that name 

needing further explanation;  

 

 

(p) ‘descriptive name’ means a name providing a description of the food, and if 

necessary of its use, which is sufficiently clear to enable consumers to know its 

true nature and distinguish it from other products with which it might be 

confused;  

 

 

(q) ‘primary ingredient’ means an ingredient or ingredients of a food that represent 

more than 50 % of that food or which are usually associated with the name of 

the food by the consumer and for which in most cases a quantitative indication is 

required;  
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(r) ‘date of minimum durability of a food’ means the date until which the food 

retains its specific properties when properly stored;  

 

 
(s) ‘nutrient’ means protein, carbohydrate, fat, fibre, sodium, vitamins and minerals 

listed in point 1 of Part A of Annex XIII to this Regulation, and substances which 

belong to or are components of one of those categories;  

 

 
(t) ‘engineered nanomaterial’ means any intentionally produced material that has 

one or more dimensions of the order of 100 nm or less or that is composed of  

discrete functional parts, either internally or at the surface, 

many of which have one or more dimensions of the order of 100 nm or less, 

including structures, agglom erates or aggregates, which may have a size above 

the order of 100 nm but retain properties that are characteristic of the nanoscale. 
 
 

Properties that are characteristic of the nanoscale include: 
 
 

(i) those related to the large specific surface area of the materials considered; 

and/or  

 

 
(ii) specific physico-chemical properties that are different from those of the non-

nanoform of the same material;  

 

 
(u) ‘means of distance communication’ means any means which, without the 

simultaneous physical presence of the supplier and the consumer, may be used 

for the conclusion of a contract between those parties.  

 
 

3. For the purposes of this Regulation the country of origin of a food shall refer to the 

origin of a food as determined in accordance with Articles 23 to 26 of Regulation (EEC) 

No 2913/92. 
 
 

4. The specific definitions set out in Annex I shall also apply.  

 
 

CHAPTER II 
 

GENERAL PRINCIPLES ON FOOD INFORMATION 
 

Article 3 
 

General objectives 
 

1. The provision of food information shall pursue a high level of protection of 

consumers’ health and interests by providing a basis for final consumers to make 

informed choices and to make safe use of food, with particular regard to health, 

economic, environmental, social and ethical considerations.  

 
 

 
2. Food information law shall aim to achieve in the Union the free movement of 

legally produced and marketed food,  

 
 
taking into account, where appropriate, the need to protect the 

legitimate interests of producers and to promote the production of quality products. 
 
 

3. When food information law establishes new requirements, a transitional period 

after the entry into force of the new requirements shall be granted, except in duly 

justified cases. During such transitional period, foods bearing labels not complying with 

the new requirements may be placed on the market, and stocks of such foods that have 

been placed on the market before the end of the transitional period may continue to 

be sold until exhausted.  

 

 
4. An open and transparent public consultation shall be conducted, including with 

stakeholders, directly or through representative bodies, during the preparation, 

evaluation and   
revision of food information law, except where the urgency of the 

matter does not allow it. 
 
 

Article 4 
 

Principles governing mandatory food information 
 

1. Where mandatory food information is required by food information law, it shall 

concern information that falls, in particular, into one of the following categories: 
 
 

(a) information on the identity and composition, properties or other characteristics of 

the food;  

 

 
(b) information on the protection of consumers’ health and the safe use of a food. In 

particular, it shall concern information on:  

 

 

(i) compositional attributes that may be harmful to the health of certain groups 

of consumers;  

 

 
(ii) durability, storage and safe use;  

 

 

(iii) the health impact, including the risks and consequences related to harmful 

and hazardous consumption of a food;  

 

 
(c) information on nutritional characteristics so as to enable consumers, including 

those with special dietary requirements, to make informed choices.  

 
 

2. When considering the need for mandatory food information and to enable consumers 

to make informed choices, account shall be taken of a widespread need on the part of 

the majority of consumers for certain information to which they attach significant value 

or of any generally accepted benefits to the consumer. 



188 

 

22.11.2011   EN                       

Official Journal of the European Union L 304/27 
 
 

Article 5 
 

Consultation of the European Food Safety Authority 
 

Any Union measure in the field of food information law which is likely to have an effect 

on public health shall be adopted after consultation of the European Food Safety 

Authority (‘the Authority’). 
 

 
CHAPTER III 

 
GENERAL FOOD INFORMATION REQUIREMENTS AND RESPONSIBILITIES OF 

FOOD BUSINESS OPERATORS 
 

Article 6 
 

Basic requirement 
 

Any food intended for supply to the final consumer or to mass caterers shall be 

accompanied by food information in accordance with this Regulation. 
 

 
Article 7 

 
Fair information practices 

 
1. Food information shall not be misleading, particularly:  

 

 
(a) as to the characteristics of the food and, in particular, as to its nature, identity, 

properties, composition, quantity, durability, country of origin or place of 

provenance, method of manufacture or production;  

 

 

(b) by attributing to the food effects or properties which it does not possess;  

 

 

(c) by suggesting that the food possesses special characteristics when in fact all similar 

foods possess such characteristics, in particular by specifically emphasising the 

presence or absence of certain ingredients and/or nutrients;  

 

 

(d) by suggesting, by means of the appearance, the description or pictorial 

representations, the presence of a particular food or an ingredient, while in reality a 

component naturally present or an ingredient normally used in that food has been 

substituted with a different component or a different ingredient.  

 

 
2. Food information shall be accurate, clear and easy to understand for the 

consumer.  

 

 

3. Subject to derogations provided for by Union law applicable to natural mineral 

waters and foods for particular nutritional uses, food information shall not attribute to 

any food the property of preventing, treating or curing a human disease, nor refer to 

such properties.  

 
 
4. Paragraphs 1, 2 and 3 shall also apply to: 
 
 
 

(a) advertising;  

 
 

 
(b) the  presentation  of  foods,  in  particular  their  shape,   

appearance or packaging, the packaging materials used, the 

way in which they are arranged and the setting in which they are displayed. 
 
 
 

Article 8 
 

Responsibilities 
 

1. The food business operator responsible for the food information shall be the 

operator under whose name or business name the food is marketed or, if that operator 

is not established in the Union, the importer into the Union market.  

 
 

 
2. The food business operator responsible for the food information shall ensure 

the presence and accuracy of the food information in accordance with the applicable 

food information law and requirements of relevant national provisions.  

 
 
 

 
3. Food business operators which do not affect food information shall not supply 

food which they know or presume, on the basis of the information in their possession as 

professionals, to be non-compliant with the applicable food information law and 

requirements of relevant national provisions.  

 
 

 
4. Food business operators, within the businesses under their control, shall not 

modify the information accompanying a food if such modification would mislead the 

final consumer or otherwise reduce the level of consumer protection and the 

possibilities for the final consumer to make informed choices. Food business operators 

are responsible for any changes they make to food information accompanying a food.  

 
 

 
5. Without prejudice to paragraphs 2 to 4, food business operators, within the 

businesses under their control, shall ensure compliance with the requirements of food 

information law and relevant national provisions which are relevant to their activities 

and shall verify that such requirements are met.  

 
 

 
6. Food business operators, within the businesses under their control, shall ensure 

that information relating to non-prepacked food intended for the final consumer or for 

supply to mass caterers shall be transmitted to the food business operator receiving the 

food in order to enable, when required, the provision of mandatory food information to 

the final consumer.  
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7. In the following cases, food business operators, within the businesses under their 

control, shall ensure that the mandatory particulars required under Articles 9 and 10 

shall appear on the prepackaging or on a label attached thereto, or on the commercial 

documents referring to the foods where it can be guaranteed that such documents 

either accompany the food to which they refer or were sent before or at the same time 

as delivery: 
 
 
 

(a) where prepacked food is intended for the final consumer but marketed at a stage 

prior to sale to the final consumer and where sale to a mass caterer is not 

involved at that stage;  

 
 
 

(b) where prepacked food is intended for supply to mass caterers for preparation, 

processing, splitting or cutting up.  

 
 
 

Notwithstanding the first subparagraph, food business operators shall ensure that the 

particulars referred to in points (a), (f), (g) and (h) of Article 9(1) also appear on the 

external packaging in which the prepacked foods are presented for marketing. 
 
 
 

8. Food business operators that supply to other food business operators food not 

intended for the final consumer or to mass caterers shall ensure that those other food 

business operators are provided with sufficient information to enable them, where 

appropriate, to meet their obligations under paragraph 2. 
 
 
 
 

CHAPTER IV 
 

MANDATORY FOOD INFORMATION 
 

SECTION 1 
 

Content and presentation 
 

Article 9 
 

List of mandatory particulars 
 

1. In accordance with Articles 10 to 35 and subject to the exceptions contained in this 

Chapter, indication of the following particulars shall be mandatory: 
 

(a) the name of the food;  

 
(b) the list of ingredients;  

 
(c) any  ingredient  or  processing  aid  listed  in  Annex  II  or  

derived from a substance or product listed in Annex II causing 

allergies or intolerances used in the manufacture or preparation of a food and still 

present in the finished product, even if in an altered form; 
 

(d) the quantity of certain ingredients or categories of ingredients;  

 
(e) the net quantity of the food;  

 
 

(f) the date of minimum durability or the ‘use by’ date;  

 
(g) any special storage conditions and/or conditions of use;  

 
(h) the name or business name and address of the food business operator referred to 

in Article 8(1);  

 
(i) the country of origin or place of provenance where provided for in Article 26;  

 
(j) instructions for use where it would be difficult to make appropriate use of the food 

in the absence of such instructions;  

 
(k) with respect to beverages containing more than 1,2 % by volume of alcohol, the 

actual alcoholic strength by volume;  

 
(l) a nutrition declaration.  

 
 

 
2. The particulars referred to in paragraph 1 shall be indicated with words and 

numbers. Without prejudice to Article 35, they may additionally be expressed by means 

of pictograms or symbols.  

 
 

 
3. Where the Commission adopts delegated and imple menting acts referred to in 

this Article, the particulars referred to in paragraph 1 may alternatively be expressed by 

means of pictograms or symbols instead of words or numbers.  

 
 
 

In order to ensure that consumers benefit from other means of expression of mandatory 

food information than words and numbers, and provided that the same level of 

information as with words and numbers is ensured, the Commission, taking into account 

evidence of uniform consumer understanding, may establish, by means of delegated 

acts in accordance with Article 51, the criteria subject to which one or more particulars 

referred to in paragraph 1 may be expressed by pictograms or symbols instead of words 

or numbers. 
 
 
 

4. For the purpose of ensuring the uniform implementation of paragraph 3 of this Article, 

the Commission may adopt implementing acts on the modalities of application of the 

criteria defined in accordance with paragraph 3 to express one or more particulars by 

means of pictograms or symbols instead of words or numbers. Those implementing acts 

shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 

48(2). 
 
 
 

Article 10 
 

Additional mandatory particulars for specific types or categories of 

foods 
 

1. In addition to the particulars listed in Article 9(1), addi tional mandatory particulars 

for specific types or categories of foods are laid down in Annex III. 
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2. In order to ensure consumer information with respect to specific types or categories 

of foods and to take account of technical progress, scientific developments, the 

protection of consumers’ health or the safe use of a food, the Commission may amend 

Annex III by means of delegated acts, in accordance with Article 51. 
 
 

Where, in the case of the emergence of a risk to consumers’ health, imperative grounds 

of urgency so require, the procedure provided for in Article 52 shall apply to delegated 

acts adopted pursuant to this Article. 
 
 

Article 11 
 

Weights and measures 
 

Article 9 shall be without prejudice to more specific Union provisions regarding weights 

and measures. 
 
 

Article 12 
 

Availability and placement of mandatory food information 
 

1. Mandatory food information shall be available and shall be easily accessible, in 

accordance with this Regulation, for all foods.  

 

 
2. In the case of prepacked food, mandatory food information shall appear directly 

on the package or on a label attached thereto.  

 

 
3. In order to ensure that consumers benefit from other means of provision of 

mandatory food information better adapted for certain mandatory particulars, and 

provided that the same level of information as by means of the package or the label is 

ensured, the Commission, taking into account evidence of uniform consumer 

understanding and of the wide use of these means by consumers, may establish, by 

means of delegated acts in accordance with Article 51, criteria subject to which certain 

mandatory particulars may be expressed by means other than on the package or on the 

label.  

 

 
4. For the purposes of ensuring the uniform implementation of paragraph 3 of this 

Article, the Commission may adopt implementing acts on the modalities of application 

of the criteria referred to in paragraph 3 in order to express certain mandatory particulars 

by means other than on the package or on the label. Those implementing acts shall be 

adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 48(2).  

 

 
5. In the case of non-prepacked food, the provisions of Article 44 shall apply.  

 
 

Article 13 
 

Presentation of mandatory particulars 
 

1. Without prejudice to the national measures adopted under Article 44(2), mandatory 

food information shall be marked in a 

 
 
conspicuous place in such a way as to be easily visible, clearly 

legible and, where appropriate, indelible. It shall not in any way be hidden, obscured, 

detracted from or interrupted by any other written or pictorial matter or any other 

intervening material. 
 

 
2. Without prejudice to specific Union provisions applicable to particular foods, when 

appearing on the package or on the label attached thereto, the mandatory particulars 

listed in Article 9(1) shall be printed on the package or on the label in such a way as to 

ensure clear legibility, in characters using a font size where the x-height, as defined in 

Annex IV, is equal to or greater than 1,2 mm. 
 

 
3. In case of packaging or containers the largest surface of which has an area of less 

than 80 cm 
2
 , the x-height of the font size referred to in paragraph 2 shall be equal to 

or greater than 0,9 mm.  

 

 

4. For the purpose of achieving the objectives of this Regu lation, the Commission 

shall, by means of delegated acts in accordance with Article 51, establish rules for 

legibility.  

 

 
For the same purpose as referred to in the first subparagraph, the Commission may, by 

means of delegated acts in accordance with Article 51, extend the requirements under 

paragraph 5 of this Article to additional mandatory particulars for specific types or 

categories of foods. 
 
 

5. The particulars listed in points (a), (e) and (k) of Article 9(1) shall appear in the same 

field of vision. 
 
 

6. Paragraph 5 of this Article shall not apply in the cases specified in Article 16(1) and (2). 
 
 

Article 14 
 

Distance selling 
 

1. Without prejudice to the information requirements laid down in Article 9, in the case 

of prepacked foods offered for sale by means of distance communication: 
 

 
(a) mandatory food information, except the particulars provided in point (f) of Article 

9(1), shall be available before the purchase is concluded and shall appear on the 

material supporting the distance selling or be provided through other appropriate 

means clearly identified by the food business operator. When other appropriate 

means are used, the mandatory food information shall be provided without the 

food business operator charging consumers supplementary costs;  

 

 

(b) all mandatory particulars shall be available at the moment of delivery.  



191 

 

L 304/30          EN                       Official Journal of the European Union 22.11.2011 
 
 

2. In the case of non-prepacked foods offered for sale by means of distance 

communication, the particulars required under Article 44 shall be made available in 

accordance with paragraph 1 of this Article.  

 
 

3. Point (a) of paragraph 1 shall not apply to foods offered for sale by means of 

automatic vending machines or automated commercial premises.  

 
 

Article 15 
 

Language requirements 
 

1. Without prejudice to Article 9(3), mandatory food information shall appear in a 

language easily understood by the consumers of the Member States where a food is 

marketed.  

 
 

2. Within their own territory, the Member States in which a food is marketed may 

stipulate that the particulars shall be given in one or more languages from among the 

official languages of the Union.  

 
 

3. Paragraphs 1 and 2 shall not preclude the particulars from being indicated in 

several languages.  

 
 

Article 16 
 

Omission of certain mandatory particulars 
 

1. In the case of glass bottles intended for reuse which are indelibly marked and which 

therefore bear no label, ring or collar only the particulars listed in points (a), (c), (e), (f) 

and 
(l) of Article 9(1) shall be mandatory. 
 
 

2. In the case of packaging or containers the largest surface of which has an area of 

less than 10 cm 
2
 only the particulars listed in points (a), (c), (e) and (f) of Article 9(1) 

shall be mandatory on the package or on the label. The particulars referred to in point 

(b) of Article 9(1) shall be provided through other means or shall be made available at 

the request of the consumer.  

 
 

3. Without prejudice to other Union provisions requiring a mandatory nutrition 

declaration, the declaration referred to in point (l) of Article 9(1) shall not be mandatory 

for the foods listed in Annex V.  

 
 

4. Without prejudice to other Union provisions requiring a list of ingredients or a 

mandatory nutrition declaration, the  

particulars referred to in points (b) and (l) of Article 9(1) shall not be 

mandatory for beverages containing more than 1,2 % by volume of alcohol. 
 
 

By 13 December 2014, the Commission shall produce a report concerning the 

application of Article 18 and Article 30(1) to the products referred to in this paragraph, 

and addressing whether alcoholic beverages should in future be covered, in particular, 

by the requirement to provide the information on the energy value, and the reasons 

justifying possible exemptions, 

 
 
taking into account the need to ensure coherence with other 

relevant Union policies. In this context, the Commission shall consider the need to 

propose a definition of ‘alcopops’. 
 

 
The Commission shall accompany that report by a legislative proposal, if appropriate, 

determining the rules for a list of ingredients or a mandatory nutrition declaration for 

those products. 
 

 
SECTION 2 

 
Detailed provisions on mandatory particulars 

 
Article 17 

 
Name of the food 

 
1. The name of the food shall be its legal name. In the absence of such a name, 

the name of the food shall be its customary name, or, if there is no customary name or 

the customary name is not used, a descriptive name of the food shall be provided.  

 

 

2. The use in the Member State of marketing of the name of the food under which 

the product is legally manufactured and marketed in the Member State of production 

shall be allowed. However, where the application of the other provisions of this 

Regulation, in particular those set out in Article 9, would not enable consumers in the 

Member State of marketing to know the true nature of the food and to distinguish it 

from foods with which they could confuse it, the name of the food shall be 

accompanied by other descriptive information which shall appear in proximity to the 

name of the food.  

 

 

3. In exceptional cases, the name of the food in the Member State of production 

shall not be used in the Member State of marketing when the food which it designates 

in the Member State of production is so different, as regards its composition or 

manufacture, from the food known under that name in the Member State of marketing 

that paragraph 2 is not sufficient to ensure, in the Member State of marketing, correct 

information for consumers.  

 

 

4. The name of the food shall not be replaced with a name protected as 

intellectual property, brand name or fancy name.  

 

 

5. Specific provisions on the name of the food and particulars that shall 

accompany it are laid down in Annex VI.  

 

 
Article 18 

 
List of ingredients 

 
1. The list of ingredients shall be headed or preceded by a suitable heading which 

consists of or includes the word ‘ingredients’. It shall include all the ingredients of the 

food, in descending order of weight, as recorded at the time of their use in the 

manufacture of the food. 
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2. Ingredients shall be designated by their specific name, where applicable, in 

accordance with the rules laid down in Article 17 and in Annex VI.  

 

3. All ingredients present in the form of engineered nano materials shall be clearly 

indicated in the list of ingredients. The names of such ingredients shall be followed by 

the word ‘nano’ in brackets.  

 

4. Technical rules for applying paragraphs 1 and 2 of this Article are laid down in 

Annex VII.  

 

5. For the purposes of achieving the objectives of this Regu lation, the Commission 

shall, by means of delegated acts in accordance with Article 51, adjust and adapt the 

definition of engineered nanomaterials referred to in point (t) of Article 2(2) to technical 

and scientific progress or to definitions agreed at international level.  

 
Article 19 

 
Omission of the list of ingredients 

 
1. The following foods shall not be required to bear a list of ingredients: 

 
(a) fresh fruit and vegetables, including potatoes, which have not been peeled, cut or 

similarly treated;  

 

(b) carbonated water, the description of which indicates that it has been carbonated;  

 

(c) fermentation vinegars derived exclusively from a single basic product, provided that 

no other ingredient has been added;  

 

(d) cheese, butter, fermented milk and cream, to which no ingredient has been added 

other than lactic products, food enzymes and micro-organism cultures essential to 

manu facture, or in the case of cheese other than fresh cheese and processed 

cheese the salt needed for its manufacture;  

 

(e) foods consisting of a single ingredient, where:  

 
(i) the name of the food is identical to the ingredient name; or  

 

(ii) the name of the food enables the nature of the ingredient to be clearly 

identified.  

2. In order to take into account the relevance for the consumer of a list of ingredients 

for specific types or categories of foods, the Commission may, in exceptional cases, by 

means of delegated acts, in accordance with Article 51, supplement paragraph 1 of this 

Article, provided that omissions do not result in the final consumer or mass caterers 

being inadequately informed. 

 
 

Article 20 
 

Omission of constituents of food from the list of ingredients 
Without prejudice to Article 21, the following constituents of a food shall not be 

required to be included in the list of ingredients: 
 

(a) the constituents of an ingredient which have been temporarily separated during the 

manufacturing process and later reintroduced but not in excess of their original 

proportions;  

 
(b) food additives and food enzymes:  

 
 

(i) whose presence in a given food is solely due to the fact that they were 

contained in one or more ingredients of that food, in accordance with the 

carry-over principle referred to in points (a) and (b) of Article 18(1) of  

egulation 
(EC)  No 1333/2008,  

provided hat  they 

erve  no 
technological  function  

in  the inished 

roduct; or   

 
 

(ii) which are used as processing aids;  

 
(c) carriers and substances which are not food additives but are used in the same way 

and with the same purpose as carriers, and which are used in the quantities strictly 

necessary;  

 
 

(d) substances which are not food additives but are used in the same way and with 

the same purpose as processing aids and are still present in the finished product, 

even if in an altered form;  

 
 

(e) water:  

 
(i) where the water is used during the manufacturing process solely for the 

reconstitution of an ingredient used in concentrated or dehydrated form; or  

 
(ii) in the case of a liquid medium which is not normally consumed.  

 
 

Article 21 
 

Labelling of certain substances or products causing allergies or 

intolerances 
 

. ithout 
pr

ejudice   to he   rules dopted nder 

rticle 4(2), 
th

e  particulars eferred  to n  point c)  of 

rticle 9(1) shall meet the following requirements:  

 
 

(a) they shall be indicated in the list of ingredients in accordance with the rules laid 

down in Article 18(1), with a clear reference to the name of the substance or 

product as listed in Annex II; and  
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(b) the name of the substance or product as listed in Annex II shall be emphasised 

through a typeset that clearly distin guishes it from the rest of the list of 

ingredients, for example by means of the font, style or background colour.  

 
 

In the absence of a list of ingredients, the indication of the particulars referred to in 

point (c) of Article 9(1) shall comprise the word ‘contains’ followed by the name of the 

substance or product as listed in Annex II. 
 
 

Where several ingredients or processing aids of a food originate from a single substance 

or product listed in Annex II, the labelling shall make it clear for each ingredient or 

processing aid concerned. 
 
 

The indication of the particulars referred to in point (c) of Article 9(1) shall not be 

required in cases where the name of the food clearly refers to the substance or product 

concerned. 
 
 

2. In order to ensure better information for consumers and to take account of the most 

recent scientific progress and technical knowledge, the Commission shall systematically 

re-examine and, where necessary, update the list in Annex II by means of delegated 

acts, in accordance with Article 51. 
 
 

Where, in the case of the emergence of a risk to consumers’ health, imperative grounds 

of urgency so require, the procedure provided for in Article 52 shall apply to delegated 

acts adopted pursuant to this Article. 
 
 

Article 22 
 

Quantitative indication of ingredients 
 

1. The indication of the quantity of an ingredient or category of ingredients used in the 

manufacture or preparation of a food shall be required where the ingredient or category 

of ingredients concerned: 
 
 

(a) appears in the name of the food or is usually associated with that name by the 

consumer;  

 

 
(b) is emphasised on the labelling in words, pictures or graphics; or  

 

 
(c) is essential to characterise a food and to distinguish it from products with which it 

might be confused because of its name or appearance.  

 
 

2. Technical rules for applying paragraph 1, including specific cases where the 

quantitative indication shall not be required in respect of certain ingredients, are laid 

down in Annex VIII. 

 
 

Article 23 
 

Net quantity 
 

1. The net quantity of a food shall be expressed using litres, centilitres, millilitres, 

kilograms or grams, as appropriate: 
 

 
(a) in units of volume in the case of liquid products;  

 

 

(b) in units of mass in the case of other products.  

 

 
2. In order to ensure a better understanding by the consumer of the food 

information on the labelling, the Commission may establish for certain specified foods, 

by means of delegated acts, in accordance with Article 51, a manner for the expression 

of the net quantity other than the one laid down in paragraph 1 of this Article.  

 

 

3. Technical  rules  for  applying  paragraph  1,  including  

specific cases where the indication of the net quantity shall not be 

required, are laid down in Annex IX. 
 

 
Article 24 

 
Minimum durability date, ‘use by’ date and date of freezing 

 
1. In the case of foods which, from a microbiological point of view, are highly 

perishable and are therefore likely after a short period to constitute an immediate 

danger to human health, the date of minimum durability shall be replaced by the ‘use 

by’ date. After the ‘use by’ date a food shall be deemed to be unsafe in accordance 

with Article 14(2) to (5) of Regulation (EC) No 178/2002.  

 

 

2. The appropriate date shall be expressed in accordance with Annex X.  

 

 

3. In order to ensure a uniform application of the manner of indicating the date of 

minimum durability referred to in point 1(c) of Annex X, the Commission may adopt 

implementing acts setting out rules in this regard. Those implementing acts shall be 

adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 48(2).  

 

 
Article 25 

 
Storage conditions or conditions of use 

 
1. In cases where foods require special storage conditions and/or conditions of use, 

those conditions shall be indicated.  

 

 

2. To enable appropriate storage or use of the food after opening the package, the 

storage conditions and/or time limit for consumption shall be indicated, where 

appropriate.  
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Article 26 
 

Country of origin or place of provenance 
 

1. This Article shall apply without prejudice to labelling requirements provided for in 

specific Union provisions, in particular Council Regulation (EC) No 509/2006 of 20 March 

2006 on agricultural products and foodstuffs as traditional specialties guaranteed ( 
1
 ) 

and Council Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of 

geographical indications and designations of origin for agri cultural products and 

foodstuffs ( 
2
). 

 
2. Indication of the country of origin or place of provenance shall be mandatory: 

 
(a) where failure to indicate this might mislead the consumer as to the true country of 

origin or place of provenance of the food, in particular if the information 

accompanying the food or the label as a whole would otherwise imply that the 

food has a different country of origin or place of prov enance;  

 

(b) for meat falling within the Combined Nomenclature (‘CN’) codes listed in Annex XI. 

The application of this point shall be subject to the adoption of implementing acts 

referred to in paragraph 8.  

 
3. Where the country of origin or the place of provenance of a food is given and where 

it is not the same as that of its primary ingredient: 

 
(a) the country of origin or place of provenance of the primary ingredient in question 

shall also be given; or  

 

(b) the country of origin or place of provenance of the primary ingredient shall be 

indicated as being different to that of the food.  

 
The application of this paragraph shall be subject to the adoption of the implementing 

acts referred to in paragraph 8. 

 
4. Within 5 years from the date of application of point (b) of paragraph 2, the 

Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council to 

evaluate the mandatory indication of the country of origin or place of prov enance for 

products referred to in that point.  

 

5. By 13 December 2014, the Commission shall submit reports to the European 

Parliament and the Council regarding the mandatory indication of the country of origin 

or place of provenance for the following foods:  

 
(a) types of meat other than beef and those referred to in point  

(b) of paragraph 2;  

 
( 

1
 ) OJ L 93, 

31.3.2006, p. 1. ( 
2
 ) OJ L 93, 31.3.2006, p. 

12. 

 
 

(b) milk;  

 

 
(c) milk used as an ingredient in dairy products;  

 

 
(d) unprocessed foods;  

 

 
(e) single ingredient products;  

 

 
(f) ingredients that represent more than 50 % of a food.  

 

 
6. By 13 December 2013, the Commission shall submit a report to the European 

Parliament and the Council regarding the mandatory indication of the country of origin 

or place of provenance for meat used as an ingredient.  

 

 
7. The reports referred to in paragraphs 5 and 6 shall take into account the need 

for the consumer to be informed, the feasibility of providing the mandatory indication of 

the country of origin or place of provenance and an analysis of the costs and benefits of 

the introduction of such measures, including the legal impact on the internal market 

and the impact on inter national trade.  

 
 

The Commission may accompany those reports with proposals to modify the relevant 

Union provisions. 
 
 

8. By 13 December 2013, following impact assessments, the Commission shall 

adopt implementing acts concerning the application of point (b) of paragraph 2 of this 

Article and the application of paragraph 3 of this Article. Those implementing acts shall 

be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 48(2).  

 

 
9. In the case of foods referred to in point (b) of paragraph 2, in point (a) of 

paragraph 5 and in paragraph 6, the reports and the impact assessments under this 

Article shall consider, inter alia, the options for the modalities of expressing the country 

of origin or place of provenance of those foods, in particular with respect to each of the 

following determining points in the life of the animal:  

 
 

(a) place of birth;  

 

 
(b) place of rearing;  

 

 
(c) place of slaughter.  

 
 

Article 27 
 

Instructions for use 
 

1. The instructions for use of a food shall be indicated in such a way as to enable 

appropriate use to be made of the food. 
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2. The Commission may adopt implementing acts setting out detailed rules concerning 

the implementation of paragraph 1 for certain foods. Those implementing acts shall be 

adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 48(2). 
 
 

Article 28 
 

Alcoholic strength 
 

1. The rules concerning indication of the alcoholic strength by volume shall, in the 

case of products classified in CN code 2204, be those laid down in the specific Union 

provisions applicable to such products.  

 
 

2. The actual alcoholic strength by volume of beverages containing more than 1,2 

% by volume of alcohol other than those referred to in paragraph 1 shall be indicated in 

accordance with Annex XII.  

 
 

SECTION 3 
 

Nutrition declaration 
 

Article 29 
 

Relationship with other legislation 
 

1. This Section shall not apply to foods falling within the scope of the following 

legislation: 

 
(a) Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 

2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to food 

supplements ( 
1
);  

 
(b) Directive 2009/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 

2009 on the exploitation and marketing of natural mineral waters ( 
2
).  

 
2. This Section shall apply without prejudice to Directive 2009/39/EC of the European 

Parliament and of the Council of 6 May 2009 on foodstuffs intended for particular 

nutritional uses ( 
3
) and specific Directives as referred to in Article 4(1) of that Directive. 

 
 

Article 30 
 

Content 
 

1. The mandatory nutrition declaration shall include the following: 

 
(a) energy value; and  

 
 

(b) the amounts of fat, saturates, carbohydrate, sugars, protein and salt.  

 
( 

1
 ) OJ L 183, 

12.7.2002, p. 51. ( 
2
 ) OJ L 164, 26.6.2009, p. 

45. ( 
3
 ) OJ L 124, 20.5.2009, p. 21. 

 
 

Where appropriate, a statement indicating that the salt content is exclusively due to the 

presence of naturally occurring sodium may appear in close proximity to the nutrition 

declaration. 
 
 

2. The content of the mandatory nutrition declaration referred to in paragraph 1 may be 

supplemented with an indication of the amounts of one or more of the following: 
 
 

(a) mono-unsaturates;  

 
 

(b) polyunsaturates;  

 
 

(c) polyols;  

 
 

(d) starch;  

 
 

(e) fibre;  

 
 

(f) any of the vitamins or minerals listed in point 1 of Part A of Annex XIII, and present 

in significant amounts as defined in point 2 of Part A of Annex XIII.  

 
 

3. Where  the  labelling  of  a  prepacked  food  provides  the   
mandatory nutrition declaration referred to in paragraph 1, the 

following information may be repeated thereon: 

 
(a) the energy value; or  

 
 

(b) the energy value together with the amounts of fat, saturates, sugars, and salt.  

 
4. By  way  of  derogation  from  Article  36(1),  where  the  

labelling of the products referred to in Article 16(4) provides a 

nutrition declaration, the content of the declaration may be limited to the energy value 

only. 
 
 

5. Without prejudice to Article 44 and by way of derogation from Article 36(1), where the 

labelling of the products referred to in Article 44(1) provides a nutrition declaration, the 

content of that declaration may be limited only to: 
 
 

(a) the energy value; or  

 
 

(b) the energy value together with the amounts of fat, saturates, sugars, and salt.  

 
6. In order to take account of the relevance of particulars referred to in paragraphs 2 to 

5 of this Article for the information of consumers, the Commission may, by means of 

delegated acts, in accordance with Article 51, amend the lists in paragraphs 2 to 5 of this 

Article, by adding or removing particulars. 
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7. By 13 December 2014, the Commission, taking into account scientific evidence and 

experience acquired in Member States, shall submit a report on the presence of trans 

fats in foods and in the overall diet of the Union population. The aim of the report shall 

be to assess the impact of appropriate means that could enable consumers to make 

healthier food and overall dietary choices or that could promote the provision of 

healthier food options to consumers, including, among others, the provision of 

information on trans fats to consumers or restrictions on their use. The Commission shall 

accompany this report with a legislative proposal, if appropriate. 

 
Article 31 

 
Calculation 

 
1. The energy value shall be calculated using the conversion factors listed in Annex 

XIV.  

 

2. The Commission may adopt, by means of delegated acts, in accordance with 

Article 51, conversion factors for the vitamins and minerals referred to in point 1 of Part 

A of  

Annex XIII, in order to calculate more precisely the content of such 

vitamins and minerals in foods. Those conversion factors shall be added to Annex XIV. 

 
3. The energy value and the amounts of nutrients referred to in Article 30(1) to (5) shall 

be those of the food as sold. 

 
Where appropriate, the information may relate to the food after preparation, provided 

that sufficiently detailed preparation instructions are given and the information relates to 

the food as prepared for consumption. 

 
4. The declared values shall, according to the individual case, be average values based 

on: 

 
(a) the manufacturer’s analysis of the food;  

 
 

(b) a calculation from the known or actual average values of the ingredients used; or  

 

(c) a calculation from generally established and accepted data.  

 
 

The Commission may adopt implementing acts setting out detailed rules for the uniform 

implementation of this paragraph with regard to the precision of the declared values 

such as the differences between the declared values and those established in the 

course of official checks. Those implementing acts shall be adopted in accordance with 

the examination procedure referred to in Article 48(2). 

 
Article 32 

 
Expression per 100 g or per 100 ml 

 
1. The energy value and the amount of nutrients referred to in Article 30(1) to (5) shall 

be expressed using the measurement units listed in Annex XV. 

 
 

2. The energy value and the amount of nutrients referred to   
in Article 30(1) to (5) shall be expressed per 100 g or per 100 ml. 

 
3. When provided, the declaration on vitamins and minerals shall, in addition to 

the form of expression referred to in paragraph 2, be expressed as a percentage of the 

reference intakes set out in point 1 of Part A of Annex XIII in relation to per 100 g or per 

100 ml.  

 

 
4. In addition to the form of expression referred to in paragraph 2 of this Article, the 

energy value and the amounts of nutrients referred to in Article 30(1), (3), (4) and (5) may 

be expressed, as appropriate, as a percentage of the reference   
intakes set out in Part B of Annex XIII in relation to per 100 g or per 

100 ml. 
 

 
5. Where information is provided pursuant to paragraph 4, the following additional 

statement shall be indicated in close proximity to it: ‘Reference intake of an average 

adult (8 400 kJ/ 2 000 kcal)’. 

 
Article 33 

 
Expression on a per portion basis or per consumption unit 

 
1. In the following cases, the energy value and the amounts of nutrients referred to in 

Article 30(1) to (5) may be expressed per portion and/or per consumption unit, easily 

recognisable by the consumer, provided that the portion or the unit used is quantified 

on the label and that the number of portions or units contained in the package is stated: 
 
 

a) n ddition o he orm f xpression er 00 g r er 
 100 ml referred to in Article 32(2);     

b) n ddition o he orm f xpression er 00 g r er 
 100 ml referred to in Article 32(3) regarding the amounts 

 
of vitamins and 

minerals;      

 
 

(c) in addition to or instead of the form of expression per 100 g or per 100 ml referred 

to in Article 32(4). 
 
 

2. By way of derogation from Article 32(2), in the cases referred to in point (b) of Article 

30(3) the amount of nutrients and/or the percentage of the reference intakes set out in 

Part B of Annex XIII may be expressed on the basis of per portion or per consumption 

unit alone. 
 

 
When the amounts of nutrients are expressed on the basis of per portion or per 

consumption unit alone in accordance with the first subparagraph, the energy value 

shall be expressed per 100 g or per 100 ml and on the basis of per portion or per 

consumption unit. 
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3. By way of derogation from Article 32(2), in the cases referred to in Article 30(5) 

the energy value and the amount of nutrients and/or the percentage of the reference 

intakes set out in Part B of Annex XIII may be expressed on the basis of per portion or 

per consumption unit alone.  

 

4. The portion or unit used shall be indicated in close proximity to the nutrition 

declaration.  

 

5. In order to ensure the uniform implementation of the expression of the nutrition 

declaration per portion or per unit of consumption and to provide for a uniform basis of 

comparison for the consumer, the Commission shall, taking into account actual 

consumption behaviour of consumers as well as dietary recommendations, adopt, by 

means of imple menting acts, rules on the expression per portion or per consumption 

unit for specific categories of foods. Those imple menting acts shall be adopted in 

accordance with the exam ination procedure referred to in Article 48(2).  

 
 

Article 34 
 

Presentation 
 

1. The particulars referred to in Article 30(1) and (2) shall be included in the same 

field of vision. They shall be presented together in a clear format and, where 

appropriate, in the order of presentation provided for in Annex XV.  

 

2. The particulars referred to in Article 30(1) and (2) shall be presented, if space 

permits, in tabular format with the numbers aligned. Where space does not permit, the 

declaration shall appear in linear format.  

 

3. The particulars referred to in Article 30(3) shall be presented:  

 
(a) in the principal field of vision; and  

 
 

(b) using a font size in accordance with Article 13(2).  

 
 

The particulars referred to in Article 30(3) may be presented in a format different from 

that specified in paragraph 2 of this Article. 

 
4. The particulars referred to in Article 30(4) and (5) may be presented in a format 

different from that specified in paragraph  

2 of this Article.  

 
 

5. In cases where the energy value or the amount of nutrient(s) in a product is 

negligible, the information on those elements may be replaced by a statement such as 

‘Contains negligible amounts of …’ and shall be indicated in close proximity to the 

nutrition declaration when present.  

 
In order to ensure the uniform implementation of this paragraph, the Commission may 

adopt implementing acts 

 
 
regarding the energy value and amounts of nutrients referred to in 

Article 30(1) to (5) which can be regarded as negligible. Those implementing acts shall 

be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 48(2). 
 
 

6. In order to ensure a uniform application of the manner of presenting the nutrition 

declaration under the formats referred to in paragraphs 1 to 4 of this Article, the 

Commission may adopt implementing acts in this regard. Those implementing acts shall 

be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 48(2). 
 
 

Article 35 
 

Additional forms of expression and presentation 
 

1. In addition to the forms of expression referred to in Article 32(2) and (4) and Article 33 

and to the presentation referred to in Article 34(2), the energy value and the amount of 

nutrients referred to in Article 30(1) to (5) may be given by other forms of expression 

and/or presented using graphical forms or symbols in addition to words or numbers 

provided that the following requirements are met: 
 
 

(a) they are based on sound and scientifically valid consumer research and do not 

mislead the consumer as referred to in Article 7;  

 

 
(b) their development is the result of consultation with a wide range of stakeholder 

groups;  

 

 
(c) they aim to facilitate consumer understanding of the contribution or importance of 

the food to the energy and nutrient content of a diet;  

 

 
(d) they are supported by scientifically valid evidence of under standing of such forms 

of expression or presentation by the average consumer;  

 

 
(e) in the case of other forms of expression, they are based either on the harmonised 

reference intakes set out in Annex XIII, or in their absence, on generally accepted 

scientific advice on intakes for energy or nutrients;  

 

 
(f) they are objective and non-discriminatory; and  

 

 
(g) their application does not create obstacles to the free movement of goods.  

 
 

2. Member States may recommend to food business operators the use of one or more 

additional forms of expression or presentation of the nutrition declaration that they 

consider as best fulfilling the requirements laid down in points (a) to (g) of paragraph 1. 

Member States shall provide the Commission with the details of such additional forms 

of expression and presen tation. 
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3. Member States shall ensure an appropriate monitoring of additional forms of 

expression or presentation of the nutrition declaration that are present on the market in 

their territory. 
 
 

To facilitate the monitoring of the use of such additional forms of expression or 

presentation, Member States may require food business operators placing on the market 

in their territory foods bearing such information to notify the competent authority of the 

use of an additional form of expression or presentation and to provide them with the 

relevant justifications regarding the fulfilment of the requirements laid down in points (a) 

to (g) of paragraph 1. In such cases, information on the discontinuation of the use of 

such additional forms of expression or presen tation may also be required. 
 
 

4. The Commission shall facilitate and organise the exchange of information 

between Member States, itself and stakeholders on matters relating to the use of any 

additional forms of expression or presentation of the nutrition declaration.  

 

 
5. By 13  December 2017,  in the light of  the experience  

gained, the Commission shall submit a report to the European 

Parliament and the Council on the use of additional forms of expression and 

presentation, on their effect on the internal market and on the advisability of further 

harmonisation of those forms of expression and presentation. For this purpose, Member 

States shall provide the Commission with relevant information concerning the use of 

such additional forms of expression or presentation on the market in their territory. The 

Commission may accompany this report with proposals to modify the relevant Union 

provisions. 
 
 

6. In order to ensure the uniform application of this Article, the Commission shall adopt 

implementing acts setting out detailed rules concerning the implementation of 

paragraphs 1, 3 and 4 of this Article. Those implementing acts shall be adopted in 

accordance with the examination procedure referred to in Article 48(2). 
 
 

CHAPTER V 
 

VOLUNTARY FOOD INFORMATION 
 

Article 36 
 

Applicable requirements 
 

1. Where food information referred to in Articles 9 and 10 is provided on a 

voluntary basis, such information shall comply with the requirements laid down in 

Sections 2 and 3 of Chapter IV.  

 

 
2. Food information provided on a voluntary basis shall meet the following 

requirements:  

 
 

(a) it shall not mislead the consumer, as referred to in Article 7;  

 

 
(b) it shall not be ambiguous or confusing for the consumer; and  

 
 

(c) it shall, where appropriate, be based on the relevant scientific data.  

 
 

3. The Commission shall adopt implementing acts on the application of the 

requirements referred to in paragraph 2 of this Article to the following voluntary food 

information: 
 
 

(a) information on the possible and unintentional presence in food of substances or 

products causing allergies or intol erances;  

 

 
(b) information related to suitability of a food for vegetarians or vegans; and  

 

 
(c) the indication of reference intakes for specific population groups in addition to the 

reference intakes set out in Annex XIII.  

 
 

Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination 

procedure referred to in Article 48(2). 
 
 

4. In order to ensure that consumers are appropriately informed, where voluntary food 

information is provided by food business operators on a divergent basis which might 

mislead or confuse the consumer, the Commission may, by means of delegated acts, in 

accordance with Article 51, provide for additional cases of provision of voluntary food 

information to the ones referred to in paragraph 3 of this Article. 
 
 
 

Article 37 
 

Presentation 
 

Voluntary food information shall not be displayed to the detriment of the space 

available for mandatory food information. 
 
 

CHAPTER VI 
 

NATIONAL MEASURES 
 

Article 38 
 

National measures 
 

1. As regards the matters specifically harmonised by this Regulation, Member States 

may not adopt nor maintain national measures unless authorised by Union law. Those 

national measures shall not give rise to obstacles to free movement of goods, including 

discrimination as regards foods from other Member States.  

 

 
2. Without prejudice to Article 39, Member States may adopt national measures 

concerning matters not specifically harmonised by this Regulation provided that they do 

not prohibit, impede or restrict the free movement of goods that are in conformity with 

this Regulation.  
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Article 39 
 

National measures on additional mandatory particulars 
 

1. In addition to the mandatory particulars referred to in Article 9(1) and in Article 10, 

Member States may, in accordance with the procedure laid down in Article 45, adopt 

measures requiring additional mandatory particulars for specific types or categories of 

foods, justified on grounds of at least one of the following: 
 
 
 

(a) the protection of public health;  

 

 
(b) the protection of consumers;  

 

 
(c) the prevention of fraud;  

 

 
(d) the protection of industrial and commercial property rights, indications of 

provenance, registered designations of origin and the prevention of unfair 

competition.  

 
 

2. By means of paragraph 1, Member States may introduce measures concerning the 

mandatory indication of the country of origin or place of provenance of foods only 

where there is a proven link between certain qualities of the food and its origin or 

provenance. When notifying such measures to the Commission, Member States shall 

provide evidence that the majority of consumers attach significant value to the provision 

of that information. 
 
 

Article 40 
 

Milk and milk products 
 

Member States may adopt measures derogating from Article 9(1) and Article 10(1) in the 

case of milk and milk products presented in glass bottles intended for reuse. 
 
 

They shall communicate to the Commission the text of those measures without delay. 
 
 

Article 41 
 

Alcoholic beverages 
 

Member States may, pending the adoption of the Union provisions referred to in Article 

16(4), maintain national measures as regards the listing of ingredients in the case of 

beverages containing more than 1,2 % by volume of alcohol. 
 
 

Article 42 
 

Expression of the net quantity 
 

In the absence of Union provisions referred to in Article 23(2) concerning the expression 

of net quantity for specified foods in a different manner to that provided for in Article 

23(1), Member States may maintain national measures adopted before 12 December 

2011. 

 
 

By 13 December 2014, Member States shall inform the Commission about such 

measures. The Commission shall bring them to the attention of the other Member 

States. 
 
 
 

Article 43 
 

Voluntary indication of reference intakes for specific population 

groups 
 

Pending the adoption of the Union provisions referred to in point (c) of Article 36(3), 

Member States may adopt national measures on the voluntary indication of reference 

intakes for specific population groups. 
 
 
 

Member States shall communicate to the Commission the text of those measures 

without delay. 
 
 
 

Article 44 
 

National measures for non-prepacked food 
 

1. Where foods are offered for sale to the final consumer or to mass caterers without 

prepackaging, or where foods are packed on the sales premises at the consumer’s 

request or prepacked for direct sale: 
 
 
 

(a) the provision of the particulars specified in point (c) of Article 9(1) is mandatory;  

 
 
 

(b) the provision of other particulars referred to in Articles 9 and 10 is not mandatory 

unless Member States adopt national measures requiring the provision of some or 

all of those particulars or elements of those particulars.  

 
 
 

2. Member States may adopt national measures concerning the means through 

which the particulars or elements of those particulars specified in paragraph 1 are to be 

made available and, where appropriate, their form of expression and presen tation.  

 
 
 

3. Member States shall communicate to the Commission the text of the measures 

referred to in point (b) of paragraph 1 and in paragraph 2 without delay.  

 
 
 

Article 45 
 

Notification procedure 
 

1. When reference is made to this Article, the Member State which deems it necessary 

to adopt new food information legis lation shall notify in advance the Commission and 

the other Member States of the measures envisaged and give the reasons justifying 

them. 
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2. The Commission shall consult the Standing Committee on the Food Chain and Animal 

Health set up by Article 58(1) of Regulation (EC) No 178/2002 if it considers such 

consultation to be useful or if a Member State so requests. In that case, the Commission 

shall ensure that this process is transparent for all stakeholders. 
 
 

3. The Member State which deems it necessary to adopt new food information 

legislation may take the envisaged measures only 3 months after the notification 

referred to in paragraph 1, provided that it has not received a negative opinion from the 

Commission.  

 

 
4. If the Commission’s opinion is negative, and before the expiry of the period 

referred to in paragraph 3 of this Article, the Commission shall initiate the examination 

procedure referred to in Article 48(2) in order to determine whether the envisaged 

measures may be implemented subject, if necessary, to the appropriate modifications.  

 

 
5. Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 

1998 laying down a procedure for the  

provision of information in the field of technical standards and 

regulations and of rules on Information Society services ( 
1
 ) shall not apply to the 

measures falling within the notification procedure specified in this Article. 
 
 

CHAPTER VII 
 

IMPLEMENTING, AMENDING AND FINAL PROVISIONS 
 

Article 46 
 

Amendments to the Annexes 
 

In order to take into account technical progress, scientific devel opments, consumers’ 

health, or consumers’ need for information, and subject to the provisions of Article 10(2) 

and Article 21(2) relating to the amendments to Annexes II and III, the Commission may, 

by means of delegated acts in accordance with Article 51, amend the Annexes to this 

Regu lation. 
 
 
 

Article 47 
 

Transitional period for and date of application of implementing 

measures or delegated acts 
 

1. Without prejudice to paragraph 2 of this Article, in exer cising the powers conferred 

by this Regulation to adopt measures by means of implementing acts in accordance 

with the examination procedure referred to in Article 48(2) or by means of delegated 

acts in accordance with Article 51 the Commission shall: 
 
 

(a) establish an appropriate transitional period for application of the new measures, 

during which foods bearing labels not complying with the new measures may be 

placed on the market and after which stocks of such foods that have been  

 
( 

1
 ) OJ L 204, 21.7.1998, p. 37. 

 
 

placed on the market before the end of the transitional 

period may continue to be sold until exhausted; and 
 
 

(b) ensure that those measures apply as from 1 April in any calendar year.  

 
 

2. Paragraph 1 shall not apply in cases of urgency where the purpose of the measures 

referred to in that paragraph is the protection of human health. 
 
 

Article 48 
 

Committee 
 

1. The Commission shall be assisted by the Standing Committee on the Food Chain 

and Animal Health established by Article 58(1) of Regulation (EC) No 178/2002. That 

Committee is a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011.  

 

 
2. Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 

182/2011 shall apply.  

 
 

Where the Committee delivers no opinion, the Commission shall not adopt the draft 

implementing act and the third subparagraph of Article 5(4) of Regulation (EU) No 

182/2011 shall apply. 
 
 

Article 49 
 

Amendments to Regulation (EC) No 1924/2006 
 

The first and second paragraphs of Article 7 of Regulation (EC) No 1924/2006 are 

replaced by the following: 
 
 

‘Nutrition labelling of products on which a nutrition and/or health claim is made 

shall be mandatory, with the exception of generic advertising. The information to be 

provided shall consist of that specified in Article 30(1) of Regulation (EU) No 

1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the 

provision of food information to consumers (*). Where a nutrition and/or health claim 

is made for a nutrient referred to in Article 30(2) of Regulation (EU) No 1169/2011 the 

amount of that nutrient shall be declared in accordance with Articles 31 to 34 of that 

Regulation. 
 
 

The amount(s) of the substance(s) to which a nutrition or health claim relates that 

does not appear in the nutrition labelling shall be stated in the same field of vision 

as the nutrition labelling and be expressed in accordance with Articles 31, 32 and 33 

of Regulation (EU) No 1169/2011. The units of measurement used to express the 

amount of the substance shall be appropriate for the individual substances 

concerned. 

 
___________ 

 
(*) OJ L 304, 22.11.2011, p. 18’. 
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Article 50 
 

Amendments to Regulation (EC) No 1925/2006 
 

Paragraph 3 of Article 7 of Regulation (EC) No 1925/2006 is replaced by the following: 
 
 

‘3. Nutrition labelling of products to which vitamins and minerals have been added 

and which are covered by this Regulation shall be compulsory. The information to be 

provided shall consist of that specified in Article 30(1) of Regulation (EU) No 

1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the 

provision of food information to consumers (*) and of the total amounts present of 

the vitamins and minerals when added to the food. 
 

___________ 
 

(*) OJ L 304, 22.11.2011, p. 18’. 
 
 

 
Article 51 

 
Exercise of the delegation 

 
1. The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the 

conditions laid down in this Article. 
 

 

. 
The  

power  to dopt 
delegated  acts  referred  

to  in 

rticle (3), rticle 0(2), rticle 2(3), rticle 3(4), 

rticle 8(5), rticle 9(2), rticle 1(2), rticle 3(2), 
Article 30(6), Article 31(2), Article 36(4) and Article 46 shall be 

conferred on the Commission for a period of 5 years after 12 December 2011. The 

Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than 

9 months before the end of the 5-year period. The delegation of power shall be tacitly 

extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the 

Council opposes such extension not later than 3 months before the end of each period. 
 
 

 
3. The  delegation  of  power  referred  to  in  Article  9(3),  

rticle 0(2), rticle 2(3), rticle 3(4), rticle 8(5), 

rticle 9(2), rticle 1(2), rticle 3(2), rticle 0(6), 
Article 31(2), Article 36(4) and Article 46 may be revoked at any time 

by the European Parliament or by the Council. A decision to revoke shall put an end to 

the delegation of the power specified in that decision. It shall take effect the day 

following the publication of the decision in the Official Journalof the European Union or 

on a later date specified therein. It shallnot affect the validity of any delegated acts 

already in force. 
 

 
4. As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to 

the European Parliament and to the Council. 
 

 

.  
d

elegated  act 
adopted  

pursuant  to rticle (3), 

rticle 0(2), rticle 2(3), rticle 3(4), rticle 8(5), 

rticle 9(2), rticle 1(2), rticle 3(2), rticle 0(6), 
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Article 31(2), Article 36(4) and Article 46 shall enter into force only if 

no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council 

within a period of 2 months of notification of that act to the European Parliament and 

the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the 

Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall 

be extended by 2 months at the initiative of the European Parliament or of the Council. 
 
 
 

Article 52 
 

Urgency procedure 
 

1. Delegated acts adopted under this Article shall enter into force without delay and 

shall apply as long as no objection is expressed in accordance with paragraph 2. The 

notification of a delegated act to the European Parliament and to the Council shall state 

the reasons for the use of the urgency procedure. 
 
 
 

2. Either the European Parliament or the Council may object to a delegated act in 

accordance with the procedure referred to in Article 51(5). In such a case, the 

Commission shall repeal the act without delay following the notification of the decision 

to object by the European Parliament or by the Council. 
 
 
 

Article 53 
 

Repeal 
 

1. Directives 87/250/EEC, 90/496/EEC, 1999/10/EC, 2000/13/EC, 2002/67/EC and 

2008/5/EC and Regulation (EC) No 608/2004 are repealed as from 13 December 2014.  

 
 
 

2. References to the repealed acts shall be construed as references to this 

Regulation.  

 
 
 

Article 54 
 

Transitional measures 
 

1. Foods placed on the market or labelled prior to 13 December 2014 which do not 

comply with the requirements of this Regulation may be marketed until the stocks of 

the foods are exhausted. 
 
 
 

Foods placed on the market or labelled prior to 13 December 2016 which do not 

comply with the requirement laid down in point (l) of Article 9(1) may be marketed until 

the stocks of the foods are exhausted. 
 
 
 

Foods placed on the market or labelled prior to 1 January 2014 which do not comply 

with the requirements laid down in Part B of Annex VI may be marketed until the stocks 

of the foods are exhausted. 
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2. Between 13 December 2014 and 13 December 2016, where the nutrition 

declaration is provided on a voluntary basis, it shall comply with Articles 30 to 35.  

 

3. Notwithstanding Directive 90/496/EEC, Article 7 of Regu lation (EC) No 

1924/2006 and Article 7(3) of Regulation (EC) No 1925/2006, foods labelled in 

accordance with Articles 30 to  

5 of this Regulation may be placed on  the 
m

arket before 

3 December 2014.  

Notwithstanding  Commission  Regulation (EC) 
N

o 1162/2009 
of 30 November 2009 laying down transitional measures for 
the  implementation  of  Regulations  

(EC) 
No 

853/2004,  (EC) 

No 854/2004  and  (EC)  No 882/2004 
of  the  

European 

 
 
Parliament and of the Council ( 

1
), foods labelled in accordance 

with Part B of Annex VI to this Regulation may be placed on the market before 1 January 

2014. 

 
Article 55 

 
Entry into force and date of application 

 
This Regulation shall enter into force on the 20th day following its publication in the 

Official Journal of the European Union. 

 
It shall apply from 13 December 2014, with the exception of point (l) of Article 9(1), 

which shall apply from 13 December 2016, and Part B of Annex VI, which shall apply 

from 1 January 2014. 

 
 
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. 
 
 
Done at Strasbourg, 25 October 2011.   

For the European Parliament  
For the 

Council 

The President  
The 

President 

J. BUZEK  
M. 

DOWGIELEWICZ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 ) OJ L 314, 1.12.2009, p. 10. 
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ANNEX I 

 
SPECIFIC DEFINITIONS 

 
As referred to in Article 2(4) 

 
1. ‘nutrition declaration’ or ‘nutrition labelling’ means information stating the:  

 
(a) energy value; or  

 
(b) energy value and one or more of the following nutrients only:  

 
— fat (saturates, mono-unsaturates, polyunsaturates),  

 
— carbohydrate (sugars, polyols, starch),  

 
— salt,  

 
— fibre,  

 
— protein,  

 
— any of the vitamins or minerals listed in point 1 of Part A of Annex XIII, and present in significant amounts as defined in point 2 of Part A of Annex XIII,  

 
2. ‘fat’ means total lipids, and includes phospholipids;  

 
3. ‘saturates’ means fatty acids without double bond;  

 
4. ‘trans fat’ means fatty acids with at least one non-conjugated (namely interrupted by at least one methylene group) carbon-carbon double bond in the trans 

configuration;  

 
5. ‘mono-unsaturates’ means fatty acids with one cis double bond;  

 
6. ‘polyunsaturates’ means fatty acids with two or more cis, cis-methylene interrupted double bonds;  

 
7. ‘carbohydrate’ means any carbohydrate which is metabolised by humans, and includes polyols;  

 
8. ‘sugars’ means all monosaccharides and disaccharides present in food, but excludes polyols;  

 
9. ‘polyols’ means alcohols containing more than two hydroxyl groups;  

 
10. ‘protein’ means the protein content calculated using the formula: protein = total Kjeldahl nitrogen × 6,25;  

 
11. ‘salt’ means the salt equivalent content calculated using the formula: salt = sodium × 2,5;  

 
12. ‘fibre’ means carbohydrate polymers with three or more monomeric units, which are neither digested nor absorbed in the human small intestine and belong to 

the following categories:  

 
— edible carbohydrate polymers naturally occurring in the food as consumed,  

 
— edible carbohydrate polymers which have been obtained from food raw material by physical, enzymatic or chemical means and which have a beneficial 

physiological effect demonstrated by generally accepted scientific evidence,  

 
— edible synthetic carbohydrate polymers which have a beneficial physiological effect demonstrated by generally accepted scientific evidence,  

 
13. ‘average value’ means the value which best represents the amount of the nutrient which a given food contains, and reflects allowances for seasonal variability, 

patterns of consumption and other factors which may cause the actual value to vary.  
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ANNEX II 
SUBSTANCES OR PRODUCTS CAUSING ALLERGIES OR INTOLERANCES 

1. Cereals containing gluten, namely: wheat, rye, barley, oats, spelt, kamut or their hybridised strains, and products thereof, except:  

 

(a) wheat based glucose syrups including dextrose ( 
1
);  

 

(b) wheat based maltodextrins ( 
1
 );  

 
(c) glucose syrups based on barley;  

 
(d) cereals used for making alcoholic distillates including ethyl alcohol of agricultural origin;  

 
2. Crustaceans and products thereof;  

 
3. Eggs and products thereof;  

 
4. Fish and products thereof, except:  

 
(a) fish gelatine used as carrier for vitamin or carotenoid preparations;  

 
(b) fish gelatine or Isinglass used as fining agent in beer and wine;  

 
5. Peanuts and products thereof;  

 
6. Soybeans and products thereof, except:  

 

(a) fully refined soybean oil and fat ( 
1
 );  

 
(b) natural mixed tocopherols (E306), natural D-alpha tocopherol, natural D-alpha tocopherol acetate, and natural D-alpha tocopherol succinate from soybean 

sources;  

 
(c) vegetable oils derived phytosterols and phytosterol esters from soybean sources;  

 
(d) plant stanol ester produced from vegetable oil sterols from soybean sources;  

 
7. Milk and products thereof (including lactose), except:  

 
(a) whey used for making alcoholic distillates including ethyl alcohol of agricultural origin;  

 
(b) lactitol;  

 
8. Nuts,  namely:  almonds  (Amygdaluscommunis  L.),  hazelnuts  (Corylusavellana),  walnuts  (Juglansregia),  cashews   

(Anacardiumoccidentale), pecan nuts (Caryaillinoinensis (Wangenh.) K. Koch), Brazil nuts (Bertholletiaexcelsa), pistachio nuts (Pistaciavera), 

macadamia or Queensland nuts (Macadamia ternifolia), and products thereof, except for nuts used for making alcoholic distillates including ethyl alcohol of 

agricultural origin; 
 
9. Celery and products thereof;  

 
10. Mustard and products thereof;  

 
11. Sesame seeds and products thereof;  

 

12. Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more than 10 mg/kg or 10 mg/litre in terms of the total SO 2 which are to be calculated for products as 

proposed ready for consumption or as reconstituted according to the instructions of the manufacturers;  

 
13. Lupin and products thereof;  

 
14. Molluscs and products thereof.  

 
 

 
( 

1
) And the products thereof, in so far as the process that they have undergone is not likely to increase the level of allergenicity assessed by the Authority for the relevant product fromhey
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ANNEX III 

 
FOODS FOR WHICH THE LABELLING MUST INCLUDE ONE OR MORE ADDITIONAL PARTICULARS 

 

TYPE OR CATEGORY OF FOOD 
PARTICULA

RS  
   

1. Foods packaged in certain gases   
   

1.1. Foods whose durability has been extended by means ‘packaged in a protective atmosphere’.  

of packaging gases authorised pursuant to Regulation   

(EC) No 1333/2008.   

   

2. Foods containing sweeteners   
  

2.1. Foods containing a sweetener or sweeteners authorised 
‘with  sweetener(s)’  this  statement  shall  accompany  

the 
pursuant to Regulation (EC) No 1333/2008. name of the food.  

  

2.2. Foods containing both an added sugar or sugars and a ‘with  sugar(s)  and  sweetener(s)’  this  statement  shall 
sweetener or sweeteners authorised pursuant to 

Regu accompany the name of the food.  

lation (EC) No 1333/2008.   

  

2.3. Foods containing aspartame/aspartame-acesulfame salt ‘contains  aspartame  (a  source  of  phenylalanine)’  shall 
authorised pursuant to Regulation EC) No 1333/2008. appear on the label in cases where aspartame/aspartame- 

 acesulfame salt is designated in the list of ingredients only 
 by reference to the E number.  

 ‘contains a source of phenylalanine’ shall appear on the 

 
label in cases where aspartame/aspartame-acesulfame 

salt 
 is designated in the list of ingredients by its specific name. 
  

2.4. Foods containing more than 10 % added polyolsauth ‘excessive consumption may produce laxative effects’. 
orised pursuant to Regulation (EC) No 1333/2008.   

   

3. Foods containing glycyrrhizinic acid or its ammonium salt  
  

3.1. Confectionery or beverages containing glycyrrhizinic ‘contains liquorice’ shall be added immediately after the list 
acid or its  ammonium  salt due  to  the addition of of ingredients, unless the term ‘liquorice’ is already included 
the  substance(s)  as  such  or  the  liquorice  plant in the list of ingredients or in the name of the food. In the 
Glycyrrhizaglabra, at concentration of 100 mg/kg or absence  of  a  list  of  ingredients,  the  statement  shall 
10 mg/l or above. accompany the name of the food.  

  

3.2. Confectionary  containing  glycyrrhizinic  acid  or  its ‘contains liquorice – people suffering from hypertension 
ammonium salt due to the addition of the 

substance(s) should  avoid  excessive  consumption’  shall  be  added 

as  such  or  the  liquorice  plant  Glycyrrhizaglabra  at 
immediately after the list of  ingredients. 

In he absence 

concentrations of 4 g/kg or above. 
of  a  list  of  ingredients,  the  statement  

shall ccompany 
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 the name of the food.  

  

3.3. Beverages   containing   glycyrrhizinic  acid   or   its ‘contains liquorice – people suffering from hypertension 
ammonium salt due to the addition of the 

substance(s) should  avoid  excessive  consumption’  shall  be  added 

as  such  or  the  liquorice  plant  Glycyrrhizaglabra  at 
immediately after the list of  ingredients. 

In he absence 

concentrations of 50 mg/l or above, or of 300 mg/l 
of  a  list  of  ingredients,  the  statement  

shall ccompany 
or above in the case of beverages containing more the name of the food.  

than 1,2 % by volume of alcohol ( 
1
).   
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TYPE OR CATEGORY OF 

FOOD   ARTICULARS    
 

           
 

 4. Beverages with high caffeine content or foods with added caffeine      
 

         
 

 .1. Beverages, ith 
the  exception  of  those  

based  on ‘High caffeine content. Not recommended for children or 
 

  coffee, tea or coffee or tea extract where the name pregnant or breast-feeding women’ in the same field of 
 

  of the food includes the term ‘coffee’ or ‘tea’, which: vision  as  the  name  of  the  beverage,  followed  by  a 
 

  

— are  intended  for  consumption  without  modifi 
eference n 

b
rackets   and n ccordance 

w
ith 

 

  
A

rticle  13(1)  of his  Regulation o 
the  

caffeine  content 
 

    ation nd 
contain  caffeine,  from  

whatever 
expressed in mg per 

100 ml.     
 

    

source, in a proportion in excess of 150 mg/l, or,     
 

           
 

  — are in concentrated or dried form and after recon        
 

    stitution contain caffeine, from whatever source, in        
 

    

a proportion in excess of 150 

mg/l,        
 

        
 

 
4.2. 

Foods other than 
beverages, where caffeine is 

added ‘Contains  caffeine.  Not  recommended  for  children  or 
 

  
with a physiological 

purpose. pregnant women’ in the same field of vision as the name 
 

        of the food, followed by a reference in brackets and in 
 

        accordance with Article 13(1)  of this Regulation to the 
 

        affeine ontent 
expressed  in  mg  per  100 

g/ml.  In 
t

he 
 

        case of  food supplements, the caffeine content  shall be 
 

        expressed   per   portion   as   recommended   for   daily 
 

        

consumption on the 

labelling.     
 

          
 

. Foods with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols or phytostanol esters    
 

 
5.1. Foods or food ingredients with added phytosterols, phytosterol esters, 

phytostanols or phytostanol esters.  

 
(1) ‘with added plant sterols’ or ‘with added plant stanols’ in the same field of 

vision as the name of the food;  
 

(2) the amount of added phytosterols, phytosterol esters,   
phytostanols or phytostanol esters content 

(expressed in % or as g of free plant sterols/plant stanols per 100 g or 100 

ml of the food) shall be stated in the list of ingredients; 
 

(3) a statement that the food is intended exclusively for people who want to 

lower their blood cholesterol level;  
 

(4) a statement that patients on cholesterol lowering medi cation should only 

consume the product under medical supervision;  
 

(5) an easily visible statement that the food may not be nutritionally 

appropriate for pregnant or breastfeeding women and children under the 

age of 5 years;  
 

(6) advice that the food is to be used as part of a balanced and varied diet, 

including regular consumption of fruit and vegetables to help maintain 

carotenoid levels;  
 

(7) in the same field of vision as the statement required under point (3) above, 

a statement that the consumption of more than 3 g/day of added plant 

sterols/plant stanols should be avoided;  
 

(8) a definition of a portion of the food or food ingredient concerned 

(preferably in g or ml) with the amount of the plant sterol/plant stanol that 
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each portion contains.  

 
6. Frozen meat, frozen meat preparations and frozen unprocessed fishery products 

 
6.1. Frozen meat, frozen meat preparations and frozen unprocessed fishery 

products.  

 
the date of freezing or the date of first freezing in cases 

where the product has been frozen more than once, in accordance with point (3) 

of Annex X. 
 

(
1
 ) The level shall apply to the products as proposed ready for consumption or as reconstituted according to the instructions of the manufacturers. 
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ANNEX IV 

 
DEFINITION OF x-HEIGHT 

 
x-HEIGHT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legend 

 

 Ascender line 
  

 Cap line 
  

 Mean line 
  

 Baseline 
  

 Descender line 
  

 x-height 
  

 Font size 
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ANNEX V 

 
FOODS  WHICH  ARE  EXEMPTED  FROM  THE  REQUIREMENT  OF  THE  MANDATORY  NUTRITION  

DECLARATION 
 
1. Unprocessed products that comprise a single ingredient or category of ingredients;  

 
2. Processed products which the only processing they have been subjected to is maturing and that comprise a single ingredient or category of ingredients;  

 
3. Waters intended for human consumption, including those where the only added ingredients are carbon dioxide and/or flavourings;  

 
4. A herb, a spice or mixtures thereof;  

 
5. Salt and salt substitutes;  

 
6. Table top sweeteners;  

 

7. Products covered by Directive 1999/4/EC of the European Parliament and of the Council of 22 February 1999 relating to coffee extracts and chicory extracts (
1
 ), 

whole or milled coffee beans and whole or milled decaffeinated coffee beans;  

 
8. Herbal and fruit infusions, tea, decaffeinated tea, instant or soluble tea or tea extract, decaffeinated instant or soluble tea or tea extract, which do not contain 

other added ingredients than flavourings which do not modify the nutritional value of the tea;  

 
9. Fermented vinegars and substitutes for vinegar, including those where the only added ingredients are flavourings;  

 
10. Flavourings;  

 
11. Food additives;  

 
12. Processing aids;  

 
13. Food enzymes;  

 
14. Gelatine;  

 
15. Jam setting compounds;  

 
16. Yeast;  

 
17. Chewing-gums;  

 
18. Food in packaging or containers the largest surface of which has an area of less than 25 cm

2
 ; 

 
19. Food, including handcrafted food, directly supplied by the manufacturer of small quantities of products to the final consumer or to local retail establishments 

directly supplying the final consumer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( 

1
) OJ L 66, 13.3.1999, p. 26. 
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ANNEX VI 

 
NAME OF THE FOOD AND SPECIFIC ACCOMPANYING PARTICULARS 

 
PART A — MANDATORY PARTICULARS ACCOMPANYING THE NAME OF THE FOOD 

 
1. The name of the food shall include or be accompanied by particulars as to the physical condition of the food or the specific treatment which it has undergone (for 

example, powdered, refrozen, freeze-dried, quick-frozen, concentrated, smoked) in all cases where omission of such information could mislead the purchaser.  

 

2. In the case of foods that have been frozen before sale and which are sold defrosted, the name of the food shall be accompanied by the designation ‘defrosted’.  

 

This requirement shall not apply to the following:  

 

(a) ingredients present in the final product;  

 

(b) foods for which freezing is a technologically necessary step of the production process;  

 

(c) foods for which the defrosting has no negative impact on the safety or quality of the food.  

 
This point shall apply without prejudice to point 1. 

 
3. Foods treated with ionising radiation shall bear one of the following indications:  

 

‘irradiated’ or ‘treated with ionising radiation’, and other indications as stated in Directive 1999/2/EC of the European Parliament and of the Council of 22 February 

1999 on the approximation of the laws of the Member States concerning foods and food ingredients treated with ionising radiation ( 
1
 ).  

 
4. In the case of foods in which a component or ingredient that consumers expect to be normally used or naturally present has been substituted with a different 

component or ingredient, the labelling shall bear — in addition to the list of ingredients — a clear indication of the component or the ingredient that has been 

used for the partial or whole substitution:  

 

(a) in close proximity to the name of the product; and  

 

(b) using a font size which has an x-height of at least 75 % of the x-height of the name of the product and which is not smaller than the minimum font size 

required in Article 13(2) of this Regulation.  

 

5. In the case of meat products, meat preparations and fishery products containing added proteins as such, including hydrolysed proteins, of a different animal origin, 

the name of the food shall bear an indication of the presence of those proteins and of their origin.  

 
6. In the case of meat products and meat preparations which have the appearance of a cut, joint, slice, portion or carcase of meat, the name of the food shall 

include an indication of the presence of added water if the added water makes up more than 5 % of the weight of the finished product. The same rules shall apply 

in the case of fishery products and prepared fishery products which have the appearance of a cut, joint, slice, portion, filet or of a whole fishery product.  

 
7. Meat products, meat preparations and fishery products which may give the impression that they are made of a whole piece of meat or fish, but actually consist of 

different pieces combined together by other ingredients, including food additives and food enzymes or by other means, shall bear the following indication:  

 
in Bulgarian:   ‘формованомесо’ and ‘формованариба’; 

 
in Spanish: ‘combinado de piezas de carne’ and ‘combinado de piezas de pescado’; 

 
in Czech: ‘zespojovanýchkouskůmasa’ and ‘zespojovanýchkouskůrybíhomasa’; 

 
in Danish: ‘Sammensatafstykkerafkød’ and ‘Sammensatafstykkeraffisk’; 

 
in German: ‘ausFleischstückenzusammengefügt’ and ‘ausFischstückenzusammengefügt’; 

 
( 

1
) OJ L 66, 13.3.1999, p. 16. 
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n stonian: ‘liidetudliha’ and ‘liidetudkala’;  

n reek: ‘μορφοποιημένοκρέας’ and ‘μορφοποιημένοψάρι’;  

n English: ‘formed meat’ and ‘formed fish’;  

n French: ‘viandereconstituée’ and ‘poissonreconstitué’;  

n rish: ‘píosaífeolaceangailte’ and ‘píosaíéiscceangailte’;  

n Italian: ‘carne ricomposta’ and ‘pescericomposto’;  

n Latvian: ‘formētagaļa’ and ‘formētazivs’;  

n Lithuanian: ‘sudarytas (-a) išmėsosgabalų’ and ‘sudarytas (-a) išžuviesgabalų’;  

n Hungarian: ‘darabokbólújraformázotthús’ and ‘darabokbólújraformázotthal’;  

n altese: ‘laħamrikostitwit’ and ‘ħutrikostitwit’;  

n Dutch: ‘samengestelduitstukjesvlees’ and ‘samengestelduitstukjesvis’;  

n Polish: ‘z połączonychkawałkówmięsa’ and ‘z połączonychkawałkówryby’;  

n Portuguese: ‘carne reconstituída’ and ‘peixereconstituído’;  

n Romanian: ‘carne formată’ and ‘carne de peșteformată’;  

n Slovak: ‘spájanéaleboformovanémäso’ and ‘spájanéaleboformovanéryby’;  

n Slovenian: ‘sestavljeno, izkoščkovoblikovanomeso’ and ‘sestavljene, izkoščkovoblikovaneribe’;  

n Finnish: ‘paloistayhdistettyliha’ and ‘paloistayhdistettykala’;  

n Swedish: ‘sammanfogadebitaravkött’ and ‘sammanfogadebitaravfisk’.  

 
PART B — SPECIFIC REQUIREMENTS CONCERNING THE DESIGNATION OF ‘MINCED MEAT’ 1. Composition criteria checked on the basis of a daily average: 

 

  
Fat 

content 
Collagen/meat 

protein ratio ( 
1
) 

— lean minced meat, ≤ 7 % 
≤ 

12 % 
   

— minced pure beef, ≤ 20 % 
≤ 

15 % 
    

 minced meat containing pigmeat, ≤ 30 % 
≤ 

18 % 
    

 minced meat of other species, ≤ 25 % 
≤ 

15 % 
     

(
1
 ) The collagen/meat protein ratio is expressed as the percentage of collagen in meat protein. The collagen content means the hydroxyproline content multiplied by a factor of 8. 

 
2. In addition to the requirements laid down in Chapter IV of Section V of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004, the following expressions shall appear on the 

labelling:  

— ‘percentage of fat content under …’,  

— ‘collagen/meat protein ratio under …’,  
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3. The Member States may allow the placing on their national market of minced meat which does not comply with the criteria laid down in point 1 of this Part under 

a national mark that cannot be confused with the marks provided for in Article 5(1) of Regulation (EC) No 853/2004.  

 
 
 

PART C — SPECIFIC REQUIREMENTS CONCERNING THE DESIGNATION OF SAUSAGE CASINGS 
 

If a sausage casing is not edible, this must be indicated. 
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ANNEX VII 

 
INDICATION AND DESIGNATION OF INGREDIENTS 

 
PART A — SPECIFIC PROVISIONS CONCERNING THE INDICATION OF INGREDIENTS BY DESCENDING ORDER OF 

WEIGHT 
 

 Category of ingredient Provision concerning indication by weight  
   

. Added water and volatile products Shall be listed in order of their weight in the finished product. The 
  amount of water added as an ingredient in a food shall be calculated 
  by deducting from the total amount of the finished product the 
  total amount of the other ingredients used. This amount shall not 
  be required to be taken into consideration if it does not exceed 5 % 
  by weight of the finished product. This derogation does not apply to 
  meat, meat preparations, unprocessed fishery products and unpro 

  

cessed bivalve 

molluscs     

   

. 
Ingredients used in concentrated or 

dehydrated May be listed in order of weight as recorded before their concen 

 form and reconstituted at the time of manu 
tration or 

dehydration     

 facture        

   

. 
Ingredients used in concentrated or 

dehydrated May be listed in order of proportion in the reconstituted product 

 
foods, which are intended to be 

reconstituted provided  that  the  list  of  ingredients  is  accompanied  by  an 
 by the addition of water expression, such as ‘ingredients of the reconstituted product’, or 

  

‘ingredients of the ready-to-use 

product’    

   

. 
Fruit, vegetables or mushrooms, none of 

which May be grouped together in the list of ingredients under the desig 
 significantly predominates in terms of weight nation ‘fruit’, ‘vegetables’ or ‘mushrooms’ followed by the phrase ‘in 

 
and  which  are  used  in  proportions  that  

are varying proportions’, immediately followed by a list of the fruit, 

 
likely to vary, used in a mixture as 

ingredients vegetables or mushrooms present. In such cases, the mixture shall 

 of a food 
be  included  in  

the  list  of ngredients n ccordance ith 
  Article 18(1), on the basis of the total weight of the fruit, vegetables 

  

or mushrooms 

present     

  

5. Mixtures  of  spices  or  herbs,  where  none May be listed in different order provided that that list of ingredients 

 
significantly  predominates  in  proportion  

by s accompanied y 
an 

expression such as 
‘in 

variable proportion’ 
 weight        

   

6. Ingredients constituting less than  2 %  of  the May be listed in a different order after the other ingredients  
 finished product        

  

7. Ingredients,  which  are  similar  or  mutually May  be  referred  to  in  the  list  of  ingredients  by  means  of  the 
 substitutable, likely to be used in the manu statement ‘contains … and/or …’, where at least one of no more 
 facture  or  preparation  of  a  food  without than  two  ingredients  is  present  in  the  finished  product.  This 
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 altering  its  composition,  its  nature  or  its provision shall not apply to food additives or to ingredients listed 

 
perceived value, and in so far as they 

constitute in Part C of this Annex, and to substances or products listed in 

 less than 2 % of the finished product 
Annex II causing allergies or 

intolerances    

   

. Refined oils of vegetable origin May be grouped together in the list of ingredients under the desig 
  nation ‘vegetable oils’ followed immediately by a list of indications 
  of specific vegetable origin, and may be followed by the phrase ‘in 
  varying proportions’. If grouped together, vegetable oils shall be 

  ncluded   in he ist   of ngredients n ccordance ith 

  
Article 18(1),  on  the basis of  the total 

weight 
of  

the vegetable 

  ils present.       

  The  expression  ‘fully  hydrogenated’  or  ‘partly  hydrogenated’,  as 
  appropriate, must accompany the indication of a hydrogenated oil 
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Categor

y of ingredient  Provision concerning indication by weight 
        

9

. 
Refined fats of 

vegetable origin  May be grouped together in the list of ingredients under the desig 
      nation ‘vegetable fats’ followed immediately by a list of indications 
      of specific vegetable origin, and may be followed by the phrase ‘in 
      varying proportions’. If grouped together, vegetable fats shall be 

      
included   in   the   list   of   

ingredients n 
a

ccordance   with 

      
Article 18(1),  on  the basis of  the 

total eight 
o

f  the vegetable 
      fats present.    

      The  expression  ‘fully  hydrogenated’  or  ‘partly  hydrogenated’,  as 
      appropriate, must accompany the indication of a hydrogenated fat 
          

 

 
PART B — DESIGNATION OF CERTAIN INGREDIENTS BY THE NAME OF A CATEGORY RATHER THAN A SPECIFIC 

NAME 
 

Without prejudice to Article 21, ingredients which belong to one of the categories of foods listed below and are constituents of another food may be designated by the 

name of that category rather than the specific name. 

 
 Definition of category of food Designation 
   

. Refined oils of animal origin 
‘Oil’,  together  with  either  the  adjective  ‘animal’,  or  

the 
  indication of specific animal origin. 
  The  expression  ‘fully  hydrogenated’  or  ‘partly  hydro 
  genated’, as appropriate, must accompany the indication 
  of a hydrogenated oil 
   

. Refined fats of animal origin ‘Fat’, together with either the adjective ‘animal’ or the indi 
  cation of specific animal origin. 

  The  expression  ‘fully  hydrogenated’  or  ‘partly  hydro 
  genated’, as appropriate, must accompany the indication 
  of a hydrogenated fat 
   

. Mixtures of flour obtained from two or more cereal ‘Flour’, followed by a list of the cereals from which it has 
 species been obtained, in descending order by weight 
   

. Starches, and starches modified by physical means or ‘Starch’ 
 by enzymes  

   

. All  species  of  fish  where  the  fish  constitutes  an ‘Fish’ 
 ingredient  of  another  food  and  provided  that  the  

 name and presentation of such food does not refer  

 to a specific species of fish  

   

. All types of cheese where the cheese or mixture of ‘Cheese’ 
 cheeses constitutes an ingredient of another food and  

 
provided that the name and presentation of such 

food  

 does not refer to a specific type of cheese  
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. All spices not exceeding 2 % by weight of the food ‘Spice(s)’ or ‘mixed spices’ 
   

. 
All  herbs  or  parts  of  herbs  not  exceeding  2 %  

by ‘Herb(s)’ or ‘mixed herbs’ 
 weight of the food  

   

. 
All types of gum preparations used in the 

manufacture ‘Gum base’ 
 of gum base for chewing gum  

   

0. All types of crumbed baked cereal products ‘Crumbs’ or ‘rusks’ as appropriate 
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Definition of 

category of food  Designation  
 

           
 

11

. 
All 

types of sucrose    ‘Sugar’  
 

          
 

12

. Anhydrous dextrose or dextrose monohydrate ‘Dextrose’  
 

          
 

13

. Glucose syrup and anhydrous glucose syrup ‘Glucose syrup’  
 

          
 

14

. 
All types of milk protein (caseins, caseinates and 

whey ‘Milk proteins’  
 

  proteins) and mixtures thereof    
 

          
 

15

. 
Press, expeller or refined cocoa 

butter  ‘Cocoa butter’  
 

          
 

16

. All types of wine as covered by Annex XIb to Regu ‘Wine’  
 

  lation (EC) No 1234/2007 ( 
1
 )    

 

          
 

17

. 
Skeletal  muscles ( 

2
)  of  mammalian  and  bird  

species ‘… meat’ and the name(s) (
3
 ) of the animal species from  

 

  recognised  as  fit  for  human  consumption  with which it comes  
 

  
naturally included or adherent tissue, where the 

total   
 

  
fat and connective tissue content does not exceed 

the   
 

  
values indicated below and where the meat 

constitutes   
 

  an ingredient of another food.    
 

  Maximum  fat  and  connective  tissue  contents  for   
 

  ingredients designated by the term ‘… meat’   
 

            
 

      
pecies 

 at ollagen/meat   
 

       

ontent rotein ratio (
1
 ) 

  
 

          
 

  
— 

Mammals  (other han 5 % 5 %   
 

    abbits 
an

d   porcines)     
 

    
and 

mixtures of species     
 

    ith ammals re-     
 

    

do

minating,      
 

  
— 

Porcines,  0 % 5 %   
 

  
— Birds 

and rabbits,  5 % 0 %   
 

            
  

(
1
 ) The collagen/meat protein ratio is expressed as the percentage of collagen in 

meat protein. The collagen content means the hydroxyproline content multiplied 

by a factor of 8. 
 

If these maximum limits are exceeded, but all other 
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criteria for the definition of ‘meat’ are satisfied, the ‘… meat’ content must 

be adjusted downwards accordingly and the list of ingredients must 

mention, in addition to the term ‘… meat’, the presence of fat and/or 

connective tissue. 
 

The products covered by the definition of ‘mech 

anically separated meat’ are excluded from this defi nition 
 
 

18. All  types  of  products  covered  by  the  definition  of   ‘mechanically separated meat’ and the name(s) (
3
 ) of the 

‘mechanically separated 

meat’ animal species from which it comes 
  
(
1
 ) Council Regulation (EC) No 

1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on  
L 304/54          EN                       Official Journal of the European Union 22.11.2011 
 
 

PART C — DESIGNATION OF CERTAIN INGREDIENTS BY THE NAME OF THEIR CATEGORY FOLLOWED BY THEIR 
SPECIFIC NAME OR E NUMBER 

 
Without prejudice to Article 21, food additives and food enzymes other than those specified in point (b) of Article 20 belonging to one of the categories listed in this 

Part must be designated by the name of that category, followed by their specific name or, if appropriate, E number. If an ingredient belongs to more than one of the 

categories, the category appropriate to the principal function in the case of the food in question shall be indicated. 

 
Acid 
 
Acidity 

regulator 
 
Anti-

caking agent 
 
Anti-

foaming agent 
 
Antioxi

dant 
 
Bulking 

agent 
 
Colour 
 
Emulsi

fier 
 
Emulsi

fying salts ( 
1
) 

 
Firming 

agent 
 
Flavou

r enhancer 
 
Flour 

treatment agent 

 
F

oaming agent 
 
G

elling agent 
 
Gl

azing agent 
 
H

umectant 
 
M

odified starch (
2
 ) 

 
Pr

eservative 
 
Pr

opellent gas 
 
R

aising agent 
 
S

equestrant 
 
St

abiliser 
 
S

weetener 
 
T

hickener 
 
 
( 

1
) Only for processed cheeses and products based on processed cheeses. ( 

2
) The specific name or E number shall not be required to be indicated. 

 
PART D — DESIGNATION OF FLAVOURINGS IN THE LIST OF INGREDIENTS 1. Flavourings shall be designated either by the terms: 
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— ‘flavouring(s)’ or by a more specific name or description of the flavouring if the flavouring component contains flavourings as defined in points (b), (c), (d), (e), 

(f), (g) and (h) of Article 3(2) of Regulation (EC) No 1334/2008, 
 

— ‘smoke flavouring(s)’, or ‘smoke flavouring(s) produced from food(s) or food category or source(s)’ (e.g. ‘smoke flavouring produced from beech’), if the 

flavouring component contains flavourings as defined in point (f) of Article 3(2) of Regulation (EC) No 1334/2008 and imparts a smoky flavour to the food. 
 

2. The term ‘natural’ for the description of flavourings shall be used in accordance with Article 16 of Regulation (EC) No 1334/2008.  

 
3. Quinine and/or caffeine used as a flavouring in the production or preparation of a food shall be mentioned by name in the list of ingredients immediately after the 

term ‘flavouring(s)’.  

 
PART E — DESIGNATION OF COMPOUND INGREDIENTS 

 
1. A compound ingredient may be included in the list of ingredients, under its own designation in so far as this is laid down by law or established by custom, in terms 

of its overall weight, and immediately followed by a list of its ingredients.  

 
2. Without prejudice to Article 21, the list of ingredients for compound ingredients shall not be compulsory:  

 
(a) where the composition of the compound ingredient is defined in current Union provisions, and in so far as the compound ingredient constitutes less than 2 % 

of the finished product; however, this provision shall not apply to food additives, subject to points (a) to (d) of Article 20;  

 
(b) for compound ingredients consisting of mixtures of spices and/or herbs that constitute less than 2 % of the finished product, with the exception of food 

additives, subject to points (a) to (d) of Article 20; or  

 
(c) where the compound ingredient is a food for which a list of ingredients is not required under Union provisions.  
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ANNEX VIII 

 
QUANTITATIVE INDICATION OF INGREDIENTS 

 
1. The quantitative indication shall not be required:  

 
(a) in respect of an ingredient or category of ingredients:  

 
(i) the drained net weight of which is indicated in accordance with point 5 of Annex IX;  

 
(ii) the quantities of which must already appear on the labelling under Union provisions;  

 
(iii) which is used in small quantities for the purposes of flavouring; or  

 
(iv) which, while appearing in the name of the food, is not such as to govern the choice of the consumer in the country of marketing because the variation 

in quantity is not essential to characterise the food or does not distinguish it from similar foods;  

 
(b) where specific Union provisions stipulate precisely the quantity of an ingredient or of a category of ingredients without providing for the indication thereof on 

the labelling; or  

 
(c) in the cases referred to in points 4 and 5 of Part A of Annex VII.  

 
2. Points (a) and (b) of Article 22(1) shall not apply in the case of:  

 
(a) any ingredient or category of ingredients covered by the indication ‘with sweetener(s)’ or ‘with sugar(s) and sweetener(s)’ if that indication accompanies the 

name of the food, pursuant Annex III; or  

 
(b) any added vitamin and mineral if that substance is subject to a nutrition declaration.  

 
3. The indication of quantity of an ingredient or category of ingredients shall:  

 
(a) be expressed as a percentage, which shall correspond to the quantity of the ingredient or ingredients at the time of its/their use; and  

 
(b) appear either in or immediately next to the name of the food or in the list of ingredients in connection with the ingredient or category of ingredients in 

question.  

 
4. By way of derogation from point 3:  

 
(a) where foods have lost moisture following heat treatment or other treatment, the quantity shall be expressed as a   

percentage which shall correspond to the quantity of the ingredient(s) used, related to the finished product, unless that quantity or the 

total quantity of all the ingredients indicated on the labelling exceeds 100 %, in which case the quantity shall be indicated on the basis of the weight of the 

ingredient(s) used to prepare 100 g of finished product; 
 

(b) the quantity of volatile ingredients shall be indicated on the basis of their proportion by weight in the finished product;  

 
(c) the quantity of ingredients used in concentrated or dehydrated form and reconstituted during manufacture may be  

indicated on the basis of their proportion by weight as recorded before their concentration or dehydration; 
 

(d) in the case of concentrated or dehydrated foods which are intended to be reconstituted by the addition of water, the quantity of the ingredients may be 

indicated on the basis of their proportion by weight in the reconstituted product.  
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ANNEX IX 

 
NET QUANTITY DECLARATION 

 
1. The net quantity declaration shall not be mandatory in the case of foods:  

 
(a) which are subject to considerable losses in their volume or mass and which are sold by number or weighed in the presence of the purchaser;  

 
(b) the net quantity of which is less than 5 g or 5 ml; however, this provision shall not apply to spices and herbs; or 

 
(c) normally sold by number, provided that the number of items can clearly be seen and easily counted from the outside or, if not, is indicated on the labelling.  

 
2. Where the indication of a certain type of quantity (such as the nominal quantity, minimum quantity, or average quantity) is required by Union provisions or, where 

there are none, by national provisions, this quantity shall be regarded as the net quantity for the purposes of this Regulation.  

 
3. Where a prepacked item consists of two or more individual prepacked items containing the same quantity of the same product, the net quantity shall be indicated 

by mentioning the net quantity contained in each individual package and the total number of such packages. The indication of those particulars shall not, however, 

be mandatory where the total number of individual packages can be clearly seen and easily counted from the outside and where at least one indication of the net 

quantity contained in each individual package can be clearly seen from the outside.  

 
4. Where a prepacked item consists of two or more individual packages which are not regarded as units of sale, the net quantity shall be given by indicating the total 

net quantity and the total number of individual packages.  

 
5. Where a solid food is presented in a liquid medium, the drained net weight of the food shall also be indicated. Where the food has been glazed, the declared net 

weight of the food shall be exclusive of the glaze.  

 
For the purposes of this point, ‘liquid medium’ shall mean the following products, possibly in mixtures and also where frozen or quick-frozen, provided that the 

liquid is merely an adjunct to the essential elements of that preparation and is thus not a decisive factor for the purchase: water, aqueous solutions of salts, brine, 

aqueous solutions of food acids, vinegar, aqueous solutions of sugars, aqueous solutions of other sweetening substances, fruit or vegetable juices in the case of fruit 

or vegetables.  
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ANNEX X 
DATE OF MINIMUM DURABILITY, ‘USE BY’ DATE AND DATE OF FREEZING 

 
1. The date of minimum durability shall be indicated as follows:  

 

(a) the date shall be preceded by the words:  

 

— ‘Best before …’ when the date includes an indication of the day,  

 

— ‘Best before end …’ in other cases,  

 

(b) the words referred to in point (a) shall be accompanied by:  

 

— either the date itself, or,  

 

— a reference to where the date is given on the labelling,  

 
If need be, these particulars shall be followed by a description of the storage conditions which must be observed if the product is to keep for the specified 

period; 

 
(c) the date shall consist of the day, the month and possibly, the year, in that order and in uncoded form. However, in the case of foods:  

— which will not keep for more than 3 months, an indication of the day and the month shall be sufficient,  

 

— which will keep for more than 3 months but not more than 18 months, an indication of the month and year shall be sufficient,  

 

— which will keep for more than 18 months, an indication of the year shall be sufficient,  

 

(d) subject to Union provisions imposing other types of date indication, an indication of the date of minimum durability shall not be required for:  

 

— fresh fruit and vegetables, including potatoes, which have not been peeled, cut or similarly treated; this derogation shall not apply to sprouting seeds and 

similar products such as legume sprouts,  

 

— wines, liqueur wines, sparkling wines, aromatised wines, and similar products obtained from fruit other than   
grapes, and beverages falling within CN code 2206 00 obtained from grapes or grape musts, 

 
— beverages containing 10 % or more by volume of alcohol,  

 
— bakers’ or pastry cooks’ wares which, given the nature of their content, are normally consumed within 24 hours of their manufacture,  

 
— vinegar,  

 
— cooking salt,  

 
— solid sugar,  

 
— confectionery products consisting almost solely of flavoured and/or coloured sugars,  

 
— chewing gums and similar chewing products,  
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2. The ‘use by’ date shall be indicated as follows:  

 
(a) it shall be preceded by the words ‘use by …’;  

 
(b) the words in point (a) shall be accompanied by:  

 
— either the date itself, or,  

 
— a reference to where the date is given on the labelling,  

 
Those particulars shall be followed by a description of the storage conditions which must be observed; 

 
(c) the date shall consist of the day, the month and, possibly, the year, in that order and in uncoded form;  

 
(d) the ‘use by’ date shall be indicated on each individual prepacked portion.  

 
3. The date of freezing or the date of first freezing as referred to in point 6 of Annex III shall be indicated as follows:  

 
(a) it shall be preceded by the words ‘Frozen on …’;  

 
(b) the words referred to in point (a) shall be accompanied by:  

 
— the date itself, or,  

 
— a reference to where the date is given on the labelling,  

 
(c) the date shall consist of the day, the month and the year, in that order and in uncoded form.  
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       ANNEX XI   
 

 YPES OF  MEAT  FOR  WHICH  THE  INDICATION  OF  THE  COUNTRY  OF  ORIGIN  OR  PLACE 
O

F 
 

      PROVENANCE IS MANDATORY   
 

           
 

     N codes   
Description 

  
 

     (Combined Nomenclature 

2010) 
   

 

         
 

           
 

203       Meat of swine, fresh, chilled or frozen   
 

           
 

204       Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen   
 

          
 

 x 0207    Meat of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or   
 

        frozen   
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ANNEX XII 

 
ALCOHOLIC STRENGTH 

 
The actual alcoholic strength by volume of beverages containing more than 1,2 % by volume of alcohol shall be indicated by a figure to not more than one decimal 

place. It shall be followed by the symbol ‘% vol.’ and may be preceded by the word ‘alcohol’ or the abbreviation ‘alc’. 
 

The alcoholic strength shall be determined at 20 °C. 
 

Positive and negative allowed tolerances in respect of the indication of the alcoholic strength by volume and expressed in absolute values shall be as listed in the 

following table. They shall apply without prejudice to the tolerances deriving from the method of analysis used for determining the alcoholic strength. 
 

 Description of beverage Positive or negative tolerance 
   

. Beers of CN code 2203 00 having an alcoholic strength 0,5 % vol. 
 not exceeding 5,5 % vol.; still beverages falling within  

 CN code 2206 00 obtained from grapes  
   

. Beers having an alcoholic strength exceeding 5,5 % vol.; 1 % vol. 
 sparkling  beverages  falling  within  CN  code  2206 00  

 obtained from grapes, ciders, perries, fruit wines and  

 the  like,  obtained  from  fruit  other  than  grapes,  

 whether or not semi-sparkling or sparkling; mead  
   

. Beverages containing macerated fruit or parts of plants 1,5 % vol. 
   

. Any other beverages containing more than 1,2 %  by 0,3 % vol. 
 volume of alcohol  
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ANNEX XIII 
REFERENCE INTAKES 

 
PART A — DAILY REFERENCE INTAKES FOR VITAMINS AND MINERALS (ADULTS) 

 
1. Vitamins and minerals which may be declared and their nutrient reference values (NRVs) 

 
Vitamin A (μg) 800 Chloride (mg) 800  

Vitamin D (μg) 5 Calcium (mg) 800  

Vitamin E (mg) 12 
Phosphorus 

(mg) 700  

Vitamin K (μg) 75 
Magnesium 

(mg) 375  

Vitamin C (mg) 80 Iron (mg) 14  

Thiamin (mg) 1,1 Zinc (mg) 10  

Riboflavin (mg) 1,4 Copper (mg) 1  

Niacin (mg) 16 
Manganese 

(mg) 2  

Vitamin B6 (mg) 1,4 Fluoride (mg) 3,5  

Folic acid (μg) 200 Selenium(μg) 55  

Vitamin B12 (μg) 2,5 
Chromium 

(μg) 40  

Biotin (μg) 50 
Molybdenum 

(μg) 50  
Pantothenic acid 

(mg) 6 Iodine (μg) 150  

Potassium (mg) 2 000    
     

 
2. Significant amount of vitamins and minerals  

 
As a rule, the following values should be taken into consideration in deciding what constitutes a significant amount:  

 
— 15 % of the nutrient reference values specified in point 1 supplied by 100 g or 100 ml in the case of products other than beverages,  

 
— 7,5 % of the nutrient reference values specified in point 1 supplied by 100 ml in the case of beverages, or, 

 
— 15 % of the nutrient reference values specified in point 1 per portion if the package contains only a single portion, 

 
PART  B  — REFERENCE  INTAKES  FOR  ENERGY  AND  SELECTED  NUTRIENTS  OTHER  THAN  VITAMINS  AND  

MINERALS (ADULTS) 
 

Energy or nutrient Reference intake 
  

Energy 8 400 kJ/2 000 kcal 
  

Total fat 70 g 
  

Saturates 20 g 
  

Carbohydrate 260 g 
  

Sugars 90 g 
  

Protein 50 g 
  

Salt 6 g 
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ANNEX XIV 
 

CONVERSION FACTORS 
 

CONVERSION FACTORS FOR THE CALCULATION OF ENERGY 
 

The energy value to be declared shall be calculated using the following conversion factors: 
 

 carbohydrate (except polyols), 7 kJ/g — 4 kcal/g 
    

 polyols, 0 kJ/g — 2,4 kcal/g 
    

 protein, 7 kJ/g — 4 kcal/g 
     

 fat, 7 J/g — 9 kcal/g 
     

 salatrims, 5 J/g — 6 kcal/g 
     

 alcohol (ethanol), 9 J/g — 7 kcal/g 
     

 organic acid, 3 J/g — 3 kcal/g 
     

 fibre,  J/g — 2 kcal/g 
     

 erythritol,  J/g — 0 kcal/g 
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ANNEX XV 

 
EXPRESSION AND PRESENTATION OF NUTRITION DECLARATION 

 
The units of measurement to be used in the nutrition declaration for energy (kilojoules (kJ) and kilocalories (kcal)) and mass (grams (g), milligrams (mg) or 

micrograms (μg)) and the order of presentation of the information, as appropriate, shall be the following: 
 

 energy kJ/kcal 
   

at  g 
   

 of which  
   

 saturates, g 
   

 mono-unsaturates, g 
   

 polyunsaturates, g 
  

carbohydrate g 
   

 of which  
   

 sugars, g 
   

 polyols, g 
   

 starch, g 
  

fibre g 
  

protein g 
   

alt  g 
  

vitamins and minerals the units specified in point 1 of Part A of Annex XIII 
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ประวัติผูเขียน 
 
 

ชื่อ นางสาวยลรวี บูรณเบญญา 
วันเดือนปเกิด 29 มิถุนายน 2533 
วุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2556: นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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