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ฉลำกอำหำร (Labelling)  
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union: EAEU)  

EAEU ประกอบดว้ย สหพันธรัฐรัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน อาร์มีเนีย และคีร์กีซสถาน สหพันธรัฐรัสเซีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำโดย 
กลุ่มตรวจสอบคุณภำพทำงกำยภำพ 

ฝ่ำยวิเครำะห์ทำงกำยภำพ สมุทรสำคร สงขลำ สุรำษฎร์ธำนี 
กองตรวจสอบรับรองมำตรฐำนคุณภำพสินคำ้ประมง 
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สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union: EAEU) 
 

กำรติดฉลำกอำหำรของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union: EAEU)                                         
(EAEU ประกอบดว้ย สหพันธรฐัรัสเซยี เบลารสุ คาซัคสถาน อาร์มีเนีย และคีร์กีซสถาน สหพันธรัฐรัสเซีย) 

1) ก าหนดข้อมูลการติดฉลากทั้ง Packaged Food Products (ผลิตภัณฑ์ในรูแบบ consumer 
packaging) และ Transport Packages 

2) ข้อมูลฉลากระบภุาษารัสเซียเป็นหลัก 
3) ข้อมูลบนฉลากทั้ง Packaged Food Products และ Transport Packages ต้องไม่ท าให้เกิดความ

สับสนต่อผู้บริโภค อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีความถูกต้อง ชัดเจน 
4) ต้องไม่ลบเลือนหรือหลุดลอกได้ง่าย โดยเฉพาะ ชื่อสินค้า วันที่ผลิต อายุการเก็บรักษาเงื่อนไขในการ

เก็บรักษา และข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ 
5) ข้อมูลบนฉลาก Packaged Food Products ต้องอยู่บนภาชนะท่ีบรรจุอาหาร 
6) ต้องไม่ปรากฏรูปภาพหรือข้อความที่ไม่ได้เป็นส่วนผสมในอาหารหรืออยู่ในกระบวนการผลิต 
7) กรณีเป็นรูปอาหารพร้อมทาน ซึ่งจริงแล้วอาหารนั้นยังไม่ผ่านการปรุง ต้องมีข้อความก ากับให้เห็นว่า

ภาพที่ปรากฏเป็น ตัวอย่างของการน าอาหารมาปรุง หรือข้อความอ่ืนที่มีความหมายในท านอง
เดยีวกัน 

 
1. Requirements for Labelling of Packaged Food Products 

ข้อก าหนดฉลากส าหรับ Packaged Food Products ต้องมขี้อมูล ดังนี้ 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ (name of food product) 

- ถูกต้องตรงกับลักษณะของอาหารที่บรรจุอยู่ภายใน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
- ไม่ให้ใช้ค าที่ไม่ใช่ส่วนผสมของอาหารมาเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ 
- มีค าที่บ่งบอกถึงลักษณะทางกายภาพ (physical condition) รูปแบบ วิธีการผลิต ของ

ผลิตภัณฑ์ โดยหากไม่มีข้อมูลดังกล่าวอาจท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้   
รูปแบบ  เช่น  peeled, deveined, headless เป็นต้น  
วิธีการผลิต เช่น salted, smoked, pickled  เป็นต้น  
- กรณีมีการแต่งกลิ่น สามารถระบุโดยใช้ค าบ่งบ่งบอกว่าเป็นการแต่งกลิ่นรวมอยู่ในชื่อผลิตภัณฑ์ 
- ผลิตภัณฑ์ประเภท salted และ pickled ที่ต้องเก็บในสภาวะแช่แข็ง ควรระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์

แบบแช่แข็ง (frozen product) 
- กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ simulate products ต้องระบุข้อความที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการเลียนแบบ 

ไมใ่ช่เนื้อสัตว์น้ านั้นๆ ที่แท้จริง (imitation) ในชื่อผลิตภัณฑ์หรือต่อท้ายชื่อผลิตภัณฑ์ โดยมีขนาดและรูปแบบ
ตัวอักษรเดียวกับชื่อผลิตภัณฑ์ 

2) รายการส่วนผสม (content of food product) 
- ไม่ต้องระบุรายการส่วนผสมในกรณีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมเดียว (single ingredient foods) 
- หากมีรายการส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตอาหารตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป ต้องระบุอยู่ภายใต้หัวข้อ 

“Ingredients” โดยเรียงล าดับจากปริมาณมากไปน้อย 
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- ส่วนผสมที่เป็น food additives, flavoring agents, ingredients derived using GMOs and 
allergen ingredients ต้องระบุในรายการส่วนผสม 

- กรณีส่วนผสมเป็น compound ingredient (มีส่วนผสมย่อยตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปประกอบอยู่) 
ให้ระบุรายการส่วนผสมย่อยที่มีปริมาณ > 2% ในวงเล็บ “(………….)” โดยเรียงจากปริมาณมากไปน้อย ทั้งนี้
ยกเว้น ส่วนผสมย่อยที่เป็น food additives, flavoring agents, ingredients derived using GMOs and 
allergen ingredients ต้องระบุถึงแม้จะมีปริมาณ ≤ 2% 

- การระบุ  food additives ให้ ระบุชื่ อ  functional ( เช่น  acidity regulator, stabilizer, 
emulsifier เป็นต้น) ตามด้วย ชื่อเฉพาะหรือหมายเลขตาม International Numbering System (INS) หรือ 
European Numbering System (E) 

- อาหารก่อภูมิแพ้ (Food Allergen) ของรัสเซียมี 15 รายการดังนี้ 
1) peanut and derived products thereof 
2) aspartame and aspartame-acesulfame salt 
3) mustard and derived products thereof 
4) sulphur dioxide and sulphites if their total 

content exceeds 10 ppm  
5) cereals, containing gluten and derived 

products thereof 
6) sesame and derived products thereof 
7) lupin and derived products thereof 

8)   molluscs and derived products thereof 
9)   milk and derived products thereof  
     (including lactose) 
10)  nuts and derived products thereof 
11)  crustacean and derived products thereof 
12)  fish and derived products thereof  
13)  celery and derived products thereof 
14)  soya and derived products thereof 
15)  eggs and derived products thereof 

3) ปริมาณอาหาร (quantity of food product) 
- ระบุเป็นปริมาตรสุทธิ (net volume) น้ าหนักสุทธิ (net weight) หรือ จ านวน (pieces)  

และไม่ให้ระบุเป็นช่วงหรือทศนิยม 
- ระบุหน่วย ใช้ค าเต็มหรือตัวย่อได้ 

▪ กรณีอาหารมีลักษณะเป็นของเหลว หน่วยเป็นปริมาตร เช่น milliliters, liters 
▪ กรณีอาหารมีลักษณะเป็นของแข็ง หรือมีส่วนของแข็งและของเหลวรวมอยู่ด้วยกัน 

หน่วยเป็นน ้าหนัก เช่น grams, kilograms 
▪ กรณีอาหารมีลักษณะเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลว หน่วยจะเป็นปริมาตรหรือน ้าหนักก็ได้ 

- สามารถระบุได้ 2 หน่วย เช่น น้ าหนักกับจ านวนชิ้น น้ าหนักกับปริมาตร เป็นต้น 
- กรณีมีส่วนผสมที่เป็นของแข็งวางอยู่ในตัวกลางที่เป็นของเหลว ให้ระบุน้ าหนักส่วนผสม 

ที่เป็นของแข็ง (drained weight) และน้ าหนักรวมของ ของแข็ง+ของเหลว (net weight)  
- น้ าหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์แช่แข็งที่มีน้ าแข็งเคลือบนั้น (net weight of frozen glazed 

products) น้ าหนักสุทธิที่แสดงบนฉลากคือน้ าหนักที่ไม่รวมน้ าแข็งเคลือบ ทั้งนี้น้ าหนักของน้ าแข็งเคลือบ 
(glazed in weight) สามารถระบุเป็นร้อยละได้ 
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- การระบุปริมาณของ group package 
▪ กรณีเป็น group package ที่บรรจุผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน ต้องแสดงปริมาณรวม และ

จ านวนของ package ย่อยที่บรรจุอยู่ข้างในทั้งหมดบน group package แต่หาก
สามารถมองเห็นปริมาณที่ระบุบน package ย่อยได้ และง่ายต่อการนับก็ไม่จ าเป็นต้อง
แสดงรายการดังกล่าวบน group package 

▪ กรณีเป็น group package ที่บรรจุผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ต้องแสดงชื่อ ปริมาณ และ
จ านวนของ package ย่อยท่ีบรรจุอยู่ข้างในทั้งหมดบน group package  

- กรณี transport packages ให้แสดงปริมาณ และจ านวนของ packaged food product ที่
บรรจุภายใน 

4) วันผลิต (manufacture date of food product) 
- กรณีอายุการเก็บรักษาสูงสุด 72 ชั่งโมง ให้ระบุ ชั่วโมง-วัน-เดือน 
- กรณีอายุการเก็บรักษามากกว่า 72 ชั่งโมง ถึง 3 เดือน ให้ระบุวัน-เดือน-ปี 
- กรณีอายุการเก็บรักษามากกว่า 3 เดือน ให้ระบุ เดือน-ปี  หรือ วัน-เดือน-ปี  
- ระบุ “production date...” หรือค าอ่ืนที่มีความหมายท านองเดียวกัน น าหน้าวันผลิต 

5) อายุผลิตภัณฑ์ (shelf life of food product) 
- กรณีอายุการเก็บรักษาสูงสุด 72 ชั่งโมง  ระบุ “best before…” ตามด้วย ชั่วโมง-วัน-เดือน 
- กรณีอายุการเก็บรักษามากกว่า 72 ชั่งโมง ถึง 3 เดือน ระบุ “best before…” ตามด้วย วัน-เดือน-ป ี
- กรณีอายุการเก็บรักษามากกว่า 3 เดือน  ระบุ “best before…” ตามด้วย วัน-เดือน-ปี หรือ 

ระบุ “best before end…” ตามด้วย เดือน-ปี  
- สามารถใช้ค าอ่ืนที่มีความหมายท านองเดียวกันกับ “best before…/best before end…” ได ้
- กรณีผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บยาวนาน ควรระบุข้อความที่มีความหมายว่า “อายุสินค้ายาวนาน

หากจัด เก็บตามเงื่ อนไขการเก็บรักษา” /  “ the shelf life is unlimited providing the storage 
conditions are observed”   

6) เงื่อนไขในการเก็บรักษา (storage conditions of food product) 
จะต้องมีการระบุเงื่อนไขการเก็บรักษา ซึ่งเป็นเงื่อนไขการเก็บหลังจากเปิดภาชนะบรรจุออกแล้ว

เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ยังคงคุณภาพและความปลอดภัย ไม่เน่าเสีย ตลอดอายุการเก็บรักษา 
7) ชื่อและสถานที่ตั้งผู้ผลิต(name and location of  manufacture) 

- ระบุชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้สถานที่ตั้งให้รวมถึงชื่อประเทศด้วย 
- กรณีสินค้าน าเข้าชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิต สามารถใช้ตัวอักษรละตินและเลขอารบิก หรือ

ภาษาของประเทศผู้ผลิตได้ แต่ชื่อประเทศให้ระบุเป็นภาษารัสเซีย 
- หากสินค้าผลิตจากผู้ผลิตหลายเจ้า ต้องระบุชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

8) ชื่อและสถานที่ตั้งผู้น าเข้า (name and location of importer) ต้องระบุเพิ่มหากเป็นสินค้าน าเข้า 
9) ค าแนะน าในการใช้/บริโภค (recommendations and (or) restrictions on use) 

จะต้องมีการระบุค าแนะน าในการใช้/การบริโภค หากมีความจ าเป็นต้องมี เพ่ือไม่ให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพของผู้บริโภคหรือท าให้เกิดการสูญเสียรสชาติของอาหาร 
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10) ข้อมูลโภชนาการ  (nutrition value indicators of food product) 
- ข้อมูลโภชนาการที่ระบุบนฉลากประกอบด้วย 

▪ energy value (caloric content): joules, calories  
▪ protein, fat, carbohydrate quantity: grams  
▪ vitamins and mineral substances quantity: SI units เช่น mg µg 

- แสดงเป็นหน่วยน้ าหนักของสารอาหาร ต่อปริมาณอาหาร 100 กรัม หรือ 100 มิลลิลิตรและ/
หรือ ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค (ปริมาณที่ระบุไว้บนฉลาก) 

- กรณีผลิตภัณฑ์ที่ต้องน ามาผ่านความร้อนก่อนบริโภค จะต้องระบุว่าปริมาณสารอาหารที่แจ้งไว้
นั้น จะเปลี่ยนแปลงหลังจากผ่านความร้อน 

- กรณีเป็น raw food product ไม่ต้องระบุข้อมูลโภชนาการ 
11) ข้อมูลการมีส่วนประกอบจากสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม ( information on presence of food 

product ingredients obtained with the use of genetically modified organisms (hereinafter 
referred to as the GMO)) 

- ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ GMOs ในกระบวนการผลิต ให้ระบุข้อความว่า “เป็นผลิตภัณฑ์ GM  หรือ
มีส่วนประกอบที่เป็น GMOs”  

- ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้ GMOs ในกระบวนการผลิต หรือมี GMOs ปะปนอย่างไม่ได้ตั้งใจ ≤ 0.9% ไม่
ต้องระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ GM   

12) เครื่องหมาย uniform mark ของผลิตภัณฑ์ในตลาดของ the Customs Union Member States 
(The uniform mark of products circulation on the market of the Customs Union Member States) 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามข้อก าหนด TR EAEU 040/2016 จะต้องท าเครื่องหมาย EAC 
(the EurAsian Conformity (EAC) mark) 

 

13) พ้ืนที่แหล่งจับหรือแหล่งเพาะเลี้ยงส าหรับผลิตภัณฑ์ unprocessed products (หมายถึงผลิตภัณฑ์
สดในรูปแบบ freezing และ chilling) 

หมายเหตุ: ค าจ ากัดความที่เก่ียวข้อง 
" unprocessed fish food products"  –  fish food products manufactured from fish, aquatic 
invertebrates, aquatic mammals and other aquatic animals as well as seaweeds and other water 
plants, not subjected to processing (treatment);  
 

" unprocessed fish food products of animal origin"  –  fish food products manufactured from fish, 
aquatic invertebrates, aquatic mammals and other aquatic animals, not subjected to processing 
(treatment); 
 

" processing ( treatment) "  –  thermal treatment ( except freezing and chilling) , smoking, canning, 
maturing, salting, drying, marinating, concentrating, extraction, extrusion or a combination of these 
processes; 
 

ที่มา :https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Technical%2
0Regulation%20on%20Safety%20of%20Fish%20and%20Fish%20Products%20_Moscow_Russian%20Feder
ation_6-6-2017.pdf 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Technical%20Regulation%20on%20Safety%20of%20Fish%20and%20Fish%20Products%20_Moscow_Russian%20Federation_6-6-2017.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Technical%20Regulation%20on%20Safety%20of%20Fish%20and%20Fish%20Products%20_Moscow_Russian%20Federation_6-6-2017.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Technical%20Regulation%20on%20Safety%20of%20Fish%20and%20Fish%20Products%20_Moscow_Russian%20Federation_6-6-2017.pdf
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14)  ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการใช้ ionizing radiation (ถ้าใช้) 
15) ส่วนผสมของ modified gas ที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ (ถ้าใช้) 
16) แสดงความเป็นสุญญากาศ (vacuum) (ถ้าใช้) ยกเว้นผลิภัณฑ์บรรจุกระป๋อง  
17) ระบุการใช้ปลาที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจากเดิมในช่วงฤดูวางไข่ (fish is spawning change) 

ส าหรับผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องทีผ่ลิตจากปลาดังกล่าว 
18)  ฉลากต้องมีข้อความที่แสดง หากมีรูปแบบหรือลักษณะ ดังนี้  

- ส าหรับปลามีชีวิตในวงศ์  Sturgeon  ควรมีข้อความระบุว่า  ‘при засыпании рыбу 

незамедлительно потрошить с удалением сфинктера’ / ‘at the sign of falling asleep fish 
should be immediately gutted with the removal of sphincter’  

- ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์น้ าแช่แข็ง ควรมีข้อความระบุว่า ‘произведено из мороженого 

сырья’/ ‘produced from frozen raw materials’  
- กรณีผลิตภัณฑ์มีการใช้ hot and cold smoked fish products หรือ soft-smoked fish 

products ควรมีข้อความระบุการใช้ smoking products ด้วย (hot and cold smoked fish products, 
as well as soft- smoked fishery and aquaculture products, where smoking preparations are 
used in the production process – information on the use of smoking products)  

- ส า ห รั บ  culinary fish products คว รมี ข้ อ ค ว า ม ร ะบุ ว่ า  ‘продукция, готовая к 

употреблению’ / ‘ready-to-eat product’ 
- ส าหรับ culinary semi- finished fish products ควรมีข้อความระบุว่า ‘кулинарный 

полуфабрикат’ / ‘culinary semi-finished product’ 
- ส าหรับ canned fish ต้องมีข้อมูลที่พิมพ์ด้วยหมึกที่ไม่ลบเลือนในบริเวณผิวด้านนอกของ

กระป๋อง ประกอบชุดข้อมูลต่างๆ รวมกัน (แต่ละชุดข้อมูลควรห่างกัน 1-2 ช่องว่าง) ดังนี้ : 
▪ the date of production (วันผลิต): ก าหนดรูปแบบวันที่เป็นตัวเลข 2 ตัว เดือน

เป็นตัวเลข 2 ตัว ปีเป็นตัวเลข 2 ตัว โดยปีให้ระบุตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายของปี  
▪ the assortment mark: มีรูปแบบ 1-3 ตัวเลขหรือตัวอักษร ยกเว้นตัวอักษร ‘P’ 

และ the number of the manufacturing enterprise: มีรูปแบบ 1-3 ตัวอักษร 
(ถ้ามี) 

▪ the shift number (1 ตัว) และ the fish industry index (ตัวอักษร ‘P’) 
19) ชื่อประเทศผู้ส่งออก 
20) หมายเลขรับรอง (Approved number of fish processing enterprise or vessel) 

 
2. General Requirements for Labelling of Transport Packages 

ข้อก าหนดฉลากส าหรับ Transport Package ต้องมขี้อมูล ดังนี้ 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ 
2) ปริมาณอาหาร 

ให้แสดงปริมาณ และจ านวนของ packaged food product ที่บรรจุภายใน 
3) วันผลิต 
4) อายุผลิตภัณฑ์ 
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5) เงื่อนไขในการเก็บรักษา 
6) การจ าแนกรุ่น 
7) ชื่อและสถานที่ตั้งผู้ผลิต 

 
3. กรณีผลิตภัณฑ์ซึ่งบรรจุในกล่องนอก(transport packaging) ไม่ได้มีลักษณะเป็น consumer 
packaging โดยจะต้องน าไปผลิตหรือบรรจุใหม่นั้น ข้อมูลฉลากที่กล่องนอกของผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีข้อมูล
ตาม Requirements for Labelling of Packaged Food Products (ข้อที่ 1) 
 
เอกสำรอ้ำงอิง 
1. The Technical Regulations of The Customs Union ‘Food Products in Terms of their 
Labelling’ (TR CU 022/2011) 
2. The Technical Regulations of The Eurasian Economic Union ‘On the safety of fish and 
fish products’ (TR EAEU 040/2016) 
3. Sanitary Rules and Norms SanPin 2.3.4.050-96 Sanitary Regulations for Practice and 
Distribution of Fishery Products 


