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ประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก
ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
เรื่อง ใหชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก
โดยที่ปรากฏวาในปจจุบันไดมีการนําสินคาหลายชนิดมาบรรจุหรือหอหุมรวมกันเปนสินคา
ชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมเพื่อขายใหนําไปถวายแดนักบวชในพระพุทธศาสนา ซึ่งสินคาบางชนิด
ที่นํามารวมนั้น มีกําหนดอายุหรือเวลาที่ควรใชโดยผูซื้อไมอาจทราบได และสินคาดังกลาวอาจทํา
ปฏิกิริยากัน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสี กลิ่น หรือรส จนอาจเปนอันตรายแกผูบริโภคเนื่องในการใช
หรือโดยสภาพได ดังนั้น การกําหนดฉลากของสินคาชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมจะเปนประโยชน
แกผูบริโภคในการที่จะทราบขอเท็จจริงในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคา ลักษณะ ขอความ และขอความที่
จําเปนของฉลากสินคานั้น จึงสมควรกําหนดใหชุดสังฆทาน หรือชุดไทยธรรมเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติคุม ครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
คณะกรรมการวาดวยฉลาก จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ “ชุดสังฆทาน หรือชุดไทยธรรม” หมายความวา สินคาที่นํามารวม
เปนชุด ไมวาดวยวิธีการใด เพื่อขายใหนําไปถวายแดนักบวชในพระพุทธศาสนา
ขอ ๒ ใหชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก
ขอ ๓ ให ติ ด ตั้ ง หรื อ แสดงฉลากของสิ น ค า ที่ ค วบคุ ม ตามข อ ๒ ซึ่ ง ต อ งเป น ข อ ความ
ภาษาไทยที่สามารถเห็นและอานไดอยางชัดเจน ตามตัวอยางทายประกาศนี้ไวที่ภาชนะบรรจุหรือสิ่งที่
นํามาหอหุม โดยใหระบุขอความดังตอไปนี้ดวย
(๑) คําวา “ชุดสังฆทาน หรือชุดไทยธรรม”
(๒) รายการสินคาที่ระบุขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร น้ําหนัก จํานวน และราคาของสินคา
แตละรายการ
(๓) ชื่อและสถานที่ตั้งของผูผลิตหรือผูจําหนายชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม
(๔) วันเดือนปที่หมดอายุ หรือวันเดือนปที่ควรใชกอน ของสินคาใดสินคาหนึ่งที่นํามารวม
นั้นระบุวาเร็วที่สุด
(๕) วันเดือนปที่บรรจุ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๔ ง

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๐

(๖) ราคารวมชุดจัดบรรจุที่ระบุหนวยเปนบาท
ขอ ๔ ชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมใดที่มีการนําสิน คาที่ อาจทําปฏิกิริยากัน จนทําให มี
สี กลิ่น หรือรส เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเปนอันตรายแกผูบริโภคเนื่องในการใชหรือโดยสภาพของ
สินคานั้นได ใหระบุคําเตือนในฉลากตามขอ ๓ ดวย เชน ใบชา ขาวสาร สบู และผงซักฟอก อาจทํา
ปฏิกิริยากัน จนทําใหมีสี กลิ่น หรือรส เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค เนื่องในการใช
หรือโดยสภาพของสิน คานั้นได ดังนั้น ผูใชควรแยกสิน คาที่อาจทําปฏิกิริยากัน ไดนั้น ออกจากกัน
โดยเร็ว
ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
รัศมี วิศทเวทย
ประธานกรรมการวาดวยฉลาก

ตัวอยางการแสดงฉลากสินคาชุดสังฆทาน และชุดไทยธรรม

ตรา
ชุดสังฆทาน หรือชุดไทยธรรม
๑ ถังพลาสติก ๒.๕ ลิตร พรอมฝาปด
๒ ผาอาบน้ําฝน ผาธรรมดา ขนาดมาตรฐาน
๓ ธูปเทียนกวักทอง ๑ กลอง (ธูป ๕ ดอก เทียนเล็ก ๒ เลม)
๔ ไมขีดไฟพญานาค ๑ กลองเล็ก (๕๐ กาน)
๕ ขันน้ําพลาสติก ๘ นิ้ว
๖ สบูลักษ ๘๕ กรัม จํานวน
๗ กระดาษชําระสก็อต ๑๙ เมตร/มวน จํานวน
๘ ยาแกปวดลดไข ทิฟฟ ๔ เม็ด/แผง จํานวน
๙ นมหวานโฟโมสต ๒๕๐ กรัม/กลอง จํานวน
๑๐ โอวัลติน ๓ in ๑ (ซอง ๖ บาท) จํานวน
๑๑ ผักกาดดองตรานกพิราบ ๑๔๐ กรัม จํานวน
๑๒ ปลากระปองตรา ๓ แมครัว ๑๕๕ กรัม จํานวน
คาบริการจัดชุดสังฆทาน
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๘.๕๐ บาท
๑๘ บาท
๑๓ บาท
๑๓.๕๐ บาท
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ราคารวมชุดจัดบรรจุ ๑๙๒ บาท
วันเดือนปที่บรรจุ........./......................../................... วันเดือนปที่หมดอายุ/วันเดือนปที่ควรใชกอน
ของสินคาใดสินคาหนึ่งที่นํามารวมนั้นระบุวาเร็วที่สุด........./......................../...................
ผลิต/จําหนายโดย.................................................................................................................
เลขที่..........................ถนน.............................................แขวง.....................................................
เขต............................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพท........................
คําเตือน ใบชา ขาวสาร สบู และผงซักฟอก อาจทําปฏิกิริยา จนทําใหมีสี กลิ่น หรือรส เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค เนื่องในการใช หรือโดยสภาพของสินคานั้นได ดังนั้น ผูใช
ควรแยกสินคาที่อาจทําปฏิกิริยากันไดนั้นออกจากกันโดยเร็ว

