ก

สารบัญ
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
หมวด 1 คณะกรรมการอาหาร
หมวด 2 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
หมวด 3 หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร
หมวด 4 การควบคุมอาหาร
หมวด 5 การขึ้นทะเบียนการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร
หมวด 6 พนักงานเจาหนาที่
หมวด 7 การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนในอนุญาต
หมวด 8 บทกําหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราคาธรรมเนียม
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522) เรื่อง การขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนาย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522) เรื่อง การขอรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2522) เรื่อง การขออนุญาตผลิตอาหารหรือนําเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราว
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารควบคุมของผูรับอนุญาต
ตั้งโรงงานหรือผูรับอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดคาธรรมเนียม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2522) เรื่อง บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2525) เรื่อง แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2525) เรื่อง แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526) เรื่อง แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522)
และฉบับที่ 7 (พ.ศ.2525)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2526) เรื่อง แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522)
และฉบับที่ 8 (พ.ศ 2525)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดน้ํามันถั่วลิสงเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลาก สําหรับน้ํามันถั่วลิสง
ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2523) เรื่อง แปงขาวกลอง
ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ํามันปาลม
ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ํามันมะพราว
ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ําแข็ง
ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2527) เรื่อง ช็อกโกแลต
ฉบับที่ 92 (พ.ศ.2528) เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใชภาชนะบรรจุ
และการหามใชวัตถุใดเปนภาชนะบรรจุอาหาร
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ข

สารบัญ (ตอ)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
หนา
ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน
86
87
ฉบับที่ 100 (พ.ศ.2529) เรื่อง การแสดงฉลากของวุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่
89
ฉบับที่ 102 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี (ยกเลิก)
ฉบับที่ 113 (พ.ศ.2531) เรื่อง โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต
90
91
ฉบับที่ 116 (พ.ศ.2531) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี (ฉบับที่ 2) (ยกเลิก)
92
ฉบับที่ 117 (พ.ศ.2532) เรื่อง ขวดนม
95
ฉบับที่ 121 (พ.ศ.2532) เรื่อง อาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก
100
ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2)
101
ฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ําแข็ง (ฉบับที่ 2)
102
ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535) เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
105
ฉบับที่ 150 (พ.ศ.2536) เรื่อง ขาวเติมวิตามิน
107
ฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536) เรื่อง กําหนดวัตถุที่หามใชในอาหาร
108
ฉบับที่ 153 (พ.ศ.2537) เรื่อง เกลือบริโภค (ยกเลิก)
109
ฉบับที่ 156 (พ.ศ.2537) เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารก
และเด็กเล็ก
ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
116
123
ฉบับที่ 158 (พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(ฉบับที่ 167) พ.ศ.2538 เรื่อง การขยายระยะเวลาการใชฉลากนมดัดแปลงสําหรับทารกและนม
127
ดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(ฉบับที่ 168) พ.ศ.2538 เรื่อง การขยายระยะเวลาการใชฉลากอาหารทารกและ อาหารสูตร
128
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(ฉบับที่ 169) พ.ศ.2538 เรื่อง การขยายระยะเวลาการใชฉลากอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
129
(ฉบับที่ 171) พ.ศ.2539 เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2) 130
(ฉบับที่ 174) พ.ศ.2539 เรื่อง กําหนดอาหารที่หามนําเขาหรือจํานาย
132
(ฉบับที่ 179) พ.ศ.2540 เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2)
133
(ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ
134
(ฉบับที่ 184) พ.ศ.2542 เรื่อง น้ํามันปาลม (ฉบับที่ 2)
177
178
(ฉบับที่ 191) พ.ศ.2543 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 189) พ.ศ.2542
(ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือใชในการผลิต และเก็บรักษาอาหาร
179
(ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เรื่อง ฉลาก
186
(ฉบับที่ 195) พ.ศ.2543 เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร
191
(ฉบับที่ 196) พ.ศ.2543 เรื่อง ชา
194
(ฉบับที่ 197) พ.ศ.2543 เรื่อง กาแฟ
197
201
(ฉบับที่ 198) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
(ฉบับที่ 199) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ําแรธรรมชาติ
204
(ฉบับที่ 200) พ.ศ.2543 เรื่อง ซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
207
(ฉบับที่ 201) พ.ศ.2543 เรื่อง ซอสบางชนิด
208

ค

สารบัญ (ตอ)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
(ฉบับที่ 202) พ.ศ.2543 เรื่อง ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง (ยกเลิก)
(ฉบับที่ 203) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ําปลา
(ฉบับที่ 204) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ําสมสายชู
(ฉบับที่ 205) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ํามันและไขมัน
(ฉบับที่ 206) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ํามันเนย
(ฉบับที่ 207) พ.ศ.2543 เรื่อง เนยเทียม
(ฉบับที่ 208) พ.ศ.2543 เรื่อง ครีม
(ฉบับที่ 209) พ.ศ.2543 เรื่อง เนยแข็ง
(ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543 เรื่อง อาหารกึ่งสําเร็จรูป
(ฉบับที่ 211) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ําผึ้ง
(ฉบับที่ 213) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 214) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 215) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 217) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 219) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 221) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 222) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 223) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 224) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 225) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 226) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 227) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 228) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 229) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 230) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 232) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 233) พ.ศ.2544

เรื่อง แยม เยลลี่ และมารมาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท

เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
เรื่อง กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 215) พศ.2544
เรื่อง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 2)
เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3)
เรื่อง กําหนดประเภทอาหารที่ตองแสดงเลขสารบบอาหารที่ฉลาก
เรื่อง ไอศกรีม
เรื่อง วัตถุแตงกลิ่นรส
เรื่อง ขนมปง
เรื่อง น้ําเกลือปรุงอาหาร (ยกเลิก)
เรื่อง เนยใสหรือกี (Ghee)
เรื่อง เนย
เรื่อง หมากฝรั่งและลูกอม
เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 162) พ.ศ.2538
เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2)
เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2522)
เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522 )
เรื่อง กําหนดน้ํามันถั่วลิสงเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานวิธีการผลิต และฉลาก สําหรับน้ํามันถั่วลิสง
(ฉบับที่ 234) พ.ศ.2544 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524)
เรื่อง น้ํามันปาลม
(ฉบับที่ 235) พ.ศ.2544 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524)
เรื่อง น้ํามันมะพราว
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สารบัญ (ตอ)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
(ฉบับที่ 236) พ.ศ.2544 เรื่อง ไขเยี่ยวมา
(ฉบับที่ 237) พ.ศ.2544 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พรอม
บริโภคทันที
(ฉบับที่ 238) พ.ศ.2544 เรื่อง อาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ
(ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543
(ฉบับที่ 243) พ.ศ.2544 เรื่อง ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว
(ฉบับที่ 244) พ.ศ.2544 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีวัตถุที่ใชเพื่อรักษาคุณภาพหรือ
มาตรฐานของอาหารรวมอยูในภาชนะบรรจุ
(ฉบับที่ 245) พ.ศ.2544 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีสวนผสมของวานหางจระเข
(ฉบับที่ 246) พ.ศ.2544 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 217) พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 247) พ.ศ.2544 เรื่อง กําหนดวัตถุที่หามใชในอาหาร (ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 248) พ.ศ.2544 เรื่อง ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง (ฉบับที่ 2)
(ยกเลิก)
(ฉบับที่ 251) พ.ศ.2545 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือ
พันธุวิศวกรรม
(ฉบับที่ 252) พ.ศ.2545 เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 253) พ.ศ.2545 เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3)
(ฉบับที่ 254) พ.ศ.2545 เรื่อง น้ําแข็ง (ฉบับที่ 3)
(ฉบับที่ 255) พ.ศ.2545 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารทีม่ ีใบแปะกวยและสารสกัดจากใบแปะกวย
(ฉบับที่ 256) พ.ศ.2545 เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 4)
(ฉบับที่ 257) พ.ศ.2545 เรื่อง ไอศกรีม (ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 259) พ.ศ.2545 เรื่อง การใชเมทิลแอลกอฮอลเปนสารชวยในการผลิต (Processing aid)
อาหารบางชนิด
(ฉบับที่ 262) พ.ศ.2545 เรื่อง สตีวิโอไซดและอาหารที่มีสวนผสมของสตีวิโอไซด
(ฉบับที่ 263) พ.ศ.2545 เรื่อง กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
(ฉบับที่ 264) พ.ศ.2545 เรื่อง กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
(ฉบับที่ 265) พ.ศ.2545 เรื่อง นมโค
(ฉบับที่ 266) พ.ศ.2545 เรื่อง นมปรุงแตง
(ฉบับที่ 267) พ.ศ.2545 เรื่อง ผลิตภัณฑของนม
(ฉบับที่ 268) พ.ศ.2546 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอนสารเคมีบางชนิด
(ฉบับที่ 269) พ.ศ.2546 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอนสารเคมีกลุมเบตาอะโกนิสต
(ฉบับที่ 272) พ.ศ.2546 เรื่อง สุรา
(ฉบับที่ 273) พ.ศ.2546 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน (ฉบับที่ 2)
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สารบัญ (ตอ)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
(ฉบับที่ 275) พ.ศ.2546 เรื่อง สุรา (ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 276) พ.ศ.2546 เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 277) พ.ศ.2546 เรื่อง ชา (ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547 เรื่อง ชาสมุนไพร
(ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
(ฉบับที่ 282) พ.ศ.2547 เรื่อง นมโค (ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 283) พ.ศ.2547 เรื่อง กําหนดปริมาณสารโพลารในน้ํามันที่ใชทอดหรือประกอบอาหาร
เพื่อจําหนาย
(ฉบับที่ 284) พ.ศ.2547 เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุทิ่ปดสนิท (ฉบับที่ 5)
(ฉบับที่ 285) พ.ศ.2547 เรื่อง น้ําแข็ง (ฉบับที่ 4)
(ฉบับที่ 286) พ.ศ.2547 เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารก
และเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 287) พ.ศ.2548 เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3)
(ฉบับที่ 288) พ.ศ.2548 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง (ยกเลิก)
(ฉบับที่ 289) พ.ศ.2548 เรื่อง นมเปรี้ยว
(ฉบับที่ 290) พ.ศ.2548 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3)
(ฉบับที่ 292) พ.ศ.2548 เรื่อง กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
(ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
(ฉบับที่ 294) พ.ศ.2548 เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี
(ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก
(ฉบับที่ 296) พ.ศ.2549 เรื่อง อาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบา
(ฉบับที่ 297) พ.ศ.2549 เรื่อง อาหารฉายรังสี (ยกเลิก)
(ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวย
ความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส
(ฉบับที่ 299) พ.ศ.2549 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอนสารเคมีบางชนิด (ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 300) พ.ศ.2549 เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522
(ฉบับที่ 301) พ.ศ.2549 เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 4)
(ฉบับที่ 303) พ.ศ.2550 เรื่อง อาหารที่มียาสัตวตกคาง
(ฉบับที่ 305) พ.ศ.2550 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด
(ฉบับที่ 307) พ.ศ.2550 เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารก
และเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3)
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สารบัญ (ตอ)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
(ฉบับที่ 308) พ.ศ.2550 เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 4)
(ฉบับที่ 309) พ.ศ.2550 เรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (ฉบับที่ 2)
เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522
(ฉบับที่ 310) พ.ศ.2551 เรื่อง การหามผลิต นําเขา หรือจําหนายอาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุ
อื่นที่มิใชอาหารในภาชนะบรรจุอาหารและหีบหอ
(ฉบับที่ 311) พ.ศ.2551 เรื่อง กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
(ฉบับที่ 312) พ.ศ.2551 เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร (ยกเลิก)
ฉบับป พ.ศ.2552(313) เรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
ฉบับป พ.ศ.2552(314) เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร
ฉบับป พ.ศ.2552 (315) เรื่อง สุรา
ฉบับป พ.ศ.2553 (316) เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 6)
ฉบับป พ.ศ.2553 (317) เรื่อง ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง
ฉบับป พ.ศ.2553 (318) เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543
(ฉบับที่ 2)
ฉบับป พ.ศ.2553 (319) เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544
ฉบับป พ.ศ.2553 (320) เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549
ฉบับป พ.ศ.2553 (321) เรื่อง เกลือบริโภค (ยกเลิก)
ฉบับป พ.ศ.2553 (322) เรื่อง ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง (ฉบับที่ 2)
ฉบับป พ.ศ.2553 (323) เรื่อง น้ําปลา (ฉบับที่ 2)
ฉบับป พ.ศ.2553 (324) เรื่อง น้ําเกลือปรุงอาหาร
ฉบับป พ.ศ.2553 (325) เรื่อง อาหารฉายรังสี
ฉบับป พ.ศ.2553 (326) เรื่อง อาหารที่จัดรวมในภาชนะบรรจุ
ฉบับป พ.ศ.2554 (327) เรื่อง ช็อกโกแลต (ฉบับที่ 2)
ฉบับป พ.ศ.2554 (328) เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 4)
ฉบับป พ.ศ.2554 (329) เรื่อง ชา (ฉบับที่ 3)
ฉบับป พ.ศ.2554 (330) เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 3)
ฉบับป พ.ศ.2554 (331) เรื่อง อาหารควบคุมน้ําหนัก (ฉบับที่ 2)
ฉบับป พ.ศ.2554 (332) เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร (ฉบับที่ 2)
ฉบับป พ.ศ.2554 (333) เรื่อง เกลือบริโภค
ฉบับป พ.ศ.2554 (334) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่ปนเปอนสารกัมมันตรังสี
ฉบับป พ.ศ.2554 (335) เรื่อง กําหนดเงื่อนไขการนําเขาอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปอนสาร
กัมมันตรังสี (ยกเลิก)
ฉบับป พ.ศ.2554 (336) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับที่ 2)
ฉบับป พ.ศ.2554 (337) เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
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สารบัญ (ตอ)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
ฉบับป พ.ศ.2554 (338) เรื่อง กําหนดเงื่อนไขการนําเขาอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปอนสาร
กัมมันตรังสี พ.ศ.2554
ฉบับป พ.ศ.2554 (339) เรื่อง การใชจุลินทรียโพรไบโอติกในอาหาร
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับอาหาร
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พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2522
เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน
--------------------------------------------------พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหาร
จึ ง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบั ญญัติขึ้น ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522”
มาตรา 2 พระราชบัญ ญัตินี้ใ หใ ชบัง คับ ตั้ง แตวัน ถัด จากวัน ประกาศในราชกิจ จานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ.2507
(2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2515
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอ บัง คับ อื่น ในสว นที่มีบัญ ญัติไ วแ ลว ในพระราช
บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
(1) วัตถุทุก ชนิด ที่ค นกิน ดื่ม อม หรือนําเขา สูรา งกายไมวา ดว ยวิธีใ ด ๆ หรือใน
รูปลักษณะใด ๆ แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิต์ อ จิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษ ตามกฎหมายวาดวย
การนั้น แลวแตกรณี
(2) วัตถุที่มุง หมายสําหรับใชหรือใชเปนสว นผสมในการผลิตอาหารรวมถึง
วัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
“อาหารควบคุมเฉพาะ” หมายความวา อาหารทีร่ ฐั มนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหเปนอาหารที่อยูในความควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน
“ตํารับอาหาร” หมายความวา รายการของวัตถุที่ใชเปนสวนประกอบอาหาร
ซึ่งระบุน้ําหนักหรือปริมาณของแตละรายการ
“ภาชนะบรรจุ” หมายความวา วัตถุที่ใชบรรจุอาหารไมวาดวยการใสหรือหอหรือ
ดวยวิธีใด ๆ

2
“ฉลาก” หมายความรวมถึงรูป รอยประดิษ ฐ เครื่องหมาย หรือ ขอ ความใด ๆ
ที่แสดงไวที่อาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร หรือหีบหอของภาชนะที่บรรจุอาหาร
“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุงแตง และหมายความรวมถึงแบงบรรจุดวย
“จําหนาย” หมายความรวมถึง ขาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้เพื่อประโยชน
ในทางการคา หรือการมีไวเพื่อจําหนายดวย
“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร
“โรงงาน” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานทีต่ งั้ ขึน้ เพือ่ ผลิตอาหาร
“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่
นิติบุคคลเปนผูรับใบอนุญาตใหหมายความรวมถึงผูซึ่งนิติบุคคลแตงตั้งใหเปนผูดําเนินกิจการดวย
“ผูอ นุญ าต” หมายความวา เลขาธิก ารคณะกรรมการอาหารและยา หรือ ผูซึ่ง
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอาหาร
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซ งึ่ รัฐมนตรีแตงตัง้ ใหปฏิบตั กิ ารตามพระราช
บัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้
ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบงั คับได
มาตรา 6 เพือ่ ประโยชนแกการควบคุมอาหาร ใหรฐั มนตรีมอี าํ นาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(1) กําหนดอาหารควบคุมเฉพาะ
(2) กําหนดคุณ ภาพหรือ มาตรฐานของอาหารควบคุม เฉพาะตามชื่อ ประเภท
ชนิด หรือลักษณะของอาหารนัน้ ๆ ทีผ่ ลิตเพือ่ จําหนาย นําเขาเพือ่ จําหนาย หรือทีจ่ าํ หนาย ตลอดจนหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย
(3) กําหนดคุณ ภาพหรือ มาตรฐานของอาหารที่มิใ ชเ ปน อาหารตาม (1) และ
จะกําหนดหลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธกี ารผลิตเพือ่ จําหนาย นําเขาเพือ่ จําหนาย หรือจําหนาย ดวยหรือไมกไ็ ด
(4) กําหนดอัตราสวนของวัตถุที่ใชเปนสวนผสมอาหารตามชื่อ ประเภท ชนิด หรือ
ลักษณะของอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนายรวมทั้งการใชสีและเครื่องปรุง
แตงกลิ่นรส
(5) กําหนดหลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธกี ารใชวตั ถุเจือปนในอาหาร การใชวตั ถุกนั เสีย
และวิธปี อ งกันการเสีย การเจือสี หรือวัตถุอนื่ ในอาหารทีผ่ ลิตเพือ่ จําหนาย นําเขาเพือ่ จําหนาย หรือทีจ่ าํ หนาย
(6) กําหนดคุณ ภาพหรือ มาตรฐานของภาชนะบรรจุและการใชภ าชนะบรรจุ
ตลอดจนการหามใชวัตถุใดเปนภาชนะบรรจุอาหารดวย
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(7) กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
เพื่อปองกันมิใหอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย เปนอาหารไมบริสุทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้
(8) กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
(9) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจ การเก็บตัวอยาง การยึด
การอายัด และการตรวจวิเคราะหทางวิชาการ ซึ่งอาหาร รวมทั้งเอกสารอางอิง
(10) กําหนดประเภทและชนิดอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือ
ที่จําหนาย ซึ่งจะตองมีฉลาก ขอความในฉลาก เงื่อนไข และวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑและ
วิธีการโฆษณาในฉลาก
หมวด 1
คณะกรรมการอาหาร
มาตรา 7 ใหมีค ณะกรรมการคณะหนึ่ง เรีย กวา “คณะกรรมการอาหาร” ประกอบดว ย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมอนามัย
หรือผูแทน อธิบดีกรมการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอหรือผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร
การแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการหรือผูแทน อธิบดีกรมการคาภายในหรือผูแทน อธิบดี
กรมศุลกากรหรือผูแทน ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ และผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เปนกรรมการโดยตําแหนง กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกิน
เกาคน ในจํานวนนี้จะตองตั้งจากผูแทนของผูประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต นําเขาหรือจําหนาย
อาหารไมเกินสี่คน เปนกรรมการ
ใหรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการและเลขานุการ
และใหผูอํานวยการกอง กองควบคุมอาหาร เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
มาตรา 8 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนํา ความเห็น แกรัฐมนตรีหรือผูอนุญาต
แลวแตกรณี ในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การออกประกาศตามมาตรา 6
(2) การวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 19
(3) การเพิกถอนทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา 39
(4) การปฏิบัติการตามมาตรา 44
(5) การพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 46
มาตรา 9 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 10 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 9 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
พนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
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(5) ไดรับ โทษจําคุก โดยคําพิพ ากษาถึง ที่สุด ใหจําคุก เวน แตเ ปน โทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณี ก รรมการพ น จากตําแหน ง ก อ นวาระ รั ฐ มนตรี อ าจแต ง ตั้ ง ผู อื่ น เป น
กรรมการแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว
ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา 11 การประชุม คณะกรรมการ ตอ งมีกรรมการมาประชุม ไมนอ ยกวา กึ่ง หนึ่ง ของ
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง
หนึง่ ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่ เปนเสียงชีข้ าด
มาตรา 12 ใหค ณะกรรมการมีอํานาจแตง ตั้ง คณะอนุก รรมการเพื่อปฏิบัติก ารตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย ใหนาํ ความในมาตรา 11 มาใชบงั คับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 13 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา และใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของหรือสิ่งใดมา
เพื่อประกอบการพิจารณาได
หมวด 2
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
มาตรา 14 หามมิใหผใู ดตัง้ โรงงานผลิตอาหารเพือ่ จําหนาย เวนแตไดรบั ใบอนุญาตจากผูอ นุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีก าร และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 15 หามมิใหผใู ดนําเขาซึง่ อาหารเพือ่ จําหนาย เวนแตจะไดรบั ใบอนุญาตจากผูอ นุญาต
การขออนุญาตและการอนุญ าตใหเ ปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีก าร และเงื่อ นไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 16 บทบัญญัติมาตรา 14 และมาตรา 15 ไมใหใชบังคับแก
(1) การผลิตอาหารหรือนําเขาซึง่ อาหารเฉพาะคราว ซึง่ ไดรบั ใบอนุญาตเฉพาะคราว
จากผูอนุญาต
(2) การผลิตอาหารหรือ นําเขา หรือ สง ออกซึ่ง อาหารเพื่อ เปน ตัว อยา ง สําหรับ
การขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ
ผูท ไี่ ดรบั การยกเวนตาม (1) และ (2) ตองปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 17 ใบอนุญาตที่ออกตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16(1) ใหคุมกัน
ถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย
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ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตาม
วรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาวเปน
การสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได
มาตรา 18 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 14 และมาตรา 15 ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
ของปที่สามนับแตปที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอน
ใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อ ได ยื่น คําขอดั งกลาวแลว จะประกอบกิจ การตอไปก็ได จนกว า ผูอนุญาตจะสั่ง
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 19 ในกรณีผอู นุญาตไมออกใบอนุญาต ไมอนุญาตใหตอ อายุใบอนุญาต หรือไมอนุญาต
ใหยายสถานที่ผลิต สถานที่นําเขา หรือสถานที่เก็บอาหาร ผูขอรับใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาต หรือ
ผูขออนุญาตยายสถานที่ดังกลาวมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือของผูอนุญ าตแจงการไมออกใบอนุญ าต ไมอนุญ าตใหตอ อายุใบอนุญาต หรือ ไมอนุญ าตให
ยายสถานที่ดังกลาวนั้น
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตกอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัย
อุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนไดเมื่อมีคําขอของ
ผูอุทธรณ
หมวด 3
หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร
มาตรา 20 หามมิใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ผลิต นําเขา หรือเก็บอาหาร
นอกสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต
มาตรา 21 หามมิใหผูรับ อนุญ าตยายสถานที่ผลิต สถานที่นําเขา หรือสถานที่เก็บ อาหาร
เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีก าร และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 22 ถาใบอนุญาตหรือใบสําคัญ การขึ้นทะเบียนตํารับ อาหารสูญหายหรือถูกทําลาย
ใหผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาต และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
ตํารับอาหารภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 23 ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต แลวแตกรณี ไวในที่เปด
เผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาซึ่งอาหารที่ระบุไวในใบอนุญาต และตองติดหรือจัดปาย
แสดงสถานที่ผลิต หรือสถานที่นําเขาที่ไดรับอนุญาตไวภายนอกสถานที่ในที่เปดเผยใหเห็นไดงายดวย
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มาตรา 24 เพือ่ ประโยชนในการสงออก และเมือ่ มีความจําเปนทีจ่ ะใหผรู บั อนุญาตผลิตอาหาร
ควบคุมเฉพาะเพื่อสงออกไปจําหนายนอกราชอาณาจักรเปนครั้งคราว ผูอ นุญาตจะอนุญาตเปนการเฉพาะ
คราวใหผูรับอนุญาตผลิตอาหารควบคุมเฉพาะไดตามมาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวาง
ประเทศ ไมวาจะต่ํากวาหรือสูงกวาคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 6 ก็ได
แลวใหรายงานคณะกรรมการทราบ
หมวด 4
การควบคุมอาหาร
มาตรา 25 หามมิใหผูใดผลิต นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย ซึ่งอาหารดังตอไปนี้
(1) อาหารไมบริสุทธิ์
(2) อาหารปลอม
(3) อาหารผิดมาตรฐาน
(4) อาหารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 26 อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนอาหารไมบริสุทธิ์
(1) อาหารที่มีสิ่งที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพเจือปนอยูดวย
(2) อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยูในอัตราที่อาจเปนเหตุใหคุณภาพของ
อาหารนั้นลดลง เวนแตการเจือปนเปนการจําเปนตอกรรมวิธีผลิต การผลิต และไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่แลว
(3) อาหารที่ไดผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไวโดยไมถูกสุขลักษณะ
(4) อาหารที่ผลิตจากสัตวที่เปนโรคอันอาจติดตอถึงคนได
(5) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบดวยวัตถุที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ
มาตรา 27 อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนอาหารปลอม
(1) อาหารที่ไดสับเปลี่ยนใชวัตถุอื่นแทนบางสวน หรือคัดแยกวัตถุที่มีคุณคาออก
เสียทั้งหมดหรือบางสวน และจําหนายเปนอาหารแทอยางนั้น หรือใชชื่ออาหารแทนั้น
(2) วัตถุหรืออาหารที่ผลิตขึ้น เทียมอาหารอยางหนึ่งอยางใด และจําหนา ยเปน
อาหารแทอยางนั้น
(3) อาหารที่ไดผสมหรือปรุงแตงดวยวิธีใด ๆ โดยประสงคจะปกปดซอนเรนความ
ชํารุดบกพรองหรือความดอยคุณภาพของอาหารนั้น
(4) อาหารที่มีฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผูซื้อใหเขาใจผิดในเรื่องคุณ ภาพ
ปริมาณ ประโยชน หรือลักษณะพิเศษอยางอื่น หรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิต
(5) อาหารที่ผ ลิต ขึ้น ไมถูก ตอ งตามคุณ ภาพหรือ มาตรฐานที่รัฐ มนตรีป ระกาศ
กําหนดตามมาตรา 6(2) หรือ (3) ถึงขนาดจากผลวิเคราะหปรากฏวา สวนประกอบที่เปนคุณคาทางอาหาร
ขาดหรือเกินรอยละสามสิบจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุด หรือแตกตางจากคุณภาพหรือมาตรฐานที่ระบุไวจน
ทําใหเกิดโทษหรืออันตราย
มาตรา 28 อาหารผิดมาตรฐาน ไดแก อาหารทีไ่ มถกู ตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานทีร่ ฐั มนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา 6(2) หรือ (3) แตไมถึงขนาดดังที่กําหนดไวในมาตรา 27(5)
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มาตรา 29 อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนอาหารตามมาตรา 25(4)
(1) ไมปลอดภัยในการบริโภค หรือ
(2) มีสรรพคุณไมเปนที่เชื่อถือ หรือ
(3) มีคุณคาหรือคุณประโยชนตอรางกายในระดับที่ไมเหมาะสม
มาตรา 30 เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหารใหถูกสุขลักษณะ หรือใหปราศจากอันตราย
แกผูบริโภค ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจ
(1) ออกคําสั่ง เปน หนัง สือ ใหผูรับ อนุญ าตผลิต หรือ นําเขา ซึ่ง อาหาร ดัดแปลง
แกไข สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร
(2) สั่งใหงดผลิตหรืองดนําเขาซึ่งอาหารที่ผลิตโดยไมไดรับอนุญาต หรืออาหารที่
ปรากฏจากผลการตรวจพิสูจนวาเปนอาหารที่ไมควรแกการบริโภค
(3) ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารใหประชาชนทราบในกรณีที่ป รากฏผล
จากการตรวจพิสูจนวาอาหารรายใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา 26 หรือเปนอาหารปลอมตามมาตรา
27 หรือเปนอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 หรือเปนอาหารที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรืออนามัย
ของประชาชน หรือภาชนะบรรจุรายใดประกอบดวยวัตถุที่อาจเปนอันตรายเมื่อใชบรรจุอาหาร โดยใหระบุ
ขอความดังตอไปนี้ดวย
(ก) ในกรณีที่ปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัด ใหระบุชื่อผูผลิตพรอมทั้งชนิดและ
ลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุนั้น และถาอาหารหรือภาชนะบรรจุดังกลาวมีชื่อทางการคาหรือลําดับ
ครั้งที่ผลิตหรือนําเขา ก็ใหระบุชื่อทางการคาและลําดับครั้งที่ผลิตหรือนําเขานั้นดวย แลวแตกรณี
(ข) ในกรณีที่ไมปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัดแตปรากฏตัวผูจําหนาย ใหระบุ
ชื่อผูจําหนายและสถานที่จําหนาย พรอมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุนั้น
หมวด 5
การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร
มาตรา 31 ผูรับ อนุญ าตตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 ผูใ ดจะผลิตหรือ นําเขาซึ่งอ าหาร
ควบคุมเฉพาะจะตองนําอาหารนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตอผูอนุญาตเสียกอน และเมื่อไดรับ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารแลวจึงจะผลิตหรือนําเขาได
การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 32 เมื่อไดมปี ระกาศตามมาตรา 6(1) แลว ใหผูรับ อนุญ าตตามมาตรา 14 ซึ่งผลิต
อาหารควบคุมเฉพาะอยูกอนวันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด งดผลิตอาหารจนกวาจะไดรับใบสําคัญการขึ้น
ทะเบีย นตํารับ อาหารตามมาตรา 31 เวนแตผูอ นุญ าตจะไดสั่ง ใหทําการผ ลิต ตอ ไปไดเ ปน การชั่วคราว
ภายในกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร
มาตรา 33 เมื่อไดมีประกาศตามมาตรา 6(1) แลว ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 15 ซึ่งนําหรือ
สั่ งอาหารควบคุ มเฉพาะเข า มาในราชอาณาจักรอยู ก อนวันที่ประกาศกําหนด นําอาหารนั้นมาขอขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา 31 ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด เวนแต
ผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให
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มาตรา 34 ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะตองผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหาร
ควบคุมเฉพาะใหตรงตามที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับอาหารไว
มาตรา 35 การขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา 31 ตองแจงรายการหรือรายละเอียด
ดังตอไปนี้
(1) ชื่ออาหาร
(2) ชื่อและปริมาณของวัตถุอันเปนสวนประกอบของอาหาร
(3) ขนาดบรรจุ
(4) ฉลาก
(5) ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิต
(6) ผลการตรวจวิเคราะหอาหารจากสวนราชการหรือสถาบันทีค่ ณะกรรมการกําหนด
(7) รายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
มาตรา 36 การแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร จะกระทําไดเมือ่ ไดรบั อนุญาตจากผูอ นุญาต
การขอแก ไ ขรายการทะเบี ย นตํารั บ อาหารและการอนุ ญ าตให แ ก ไ ขรายการ
ทะเบียนตํารับอาหาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 37 ใบสําคัญ การขึ้น ทะเบีย นตํารับ อาหารใหใชไ ดต ลอดไป เวน แตท ะเบีย นตํารับ
อาหารที่ถูกสั่งเพิกถอนตามมาตรา 39
มาตรา 38 ในกรณีที่มีค วามจําเปน เพื่อประโยชนแ กการควบคุม อาหารเพื่อใหอ าหารนั้น
ปลอดภัยในการบริโภค หรือเพื่อคุม ครองความปลอดภัยของผูบริโภคผูอนุญาตมีอํานาจสั่งใหแกไขตํารับ
อาหารทีไ่ ดขนึ้ ทะเบียนไวแลวไดตามทีเ่ ห็นสมควรหรือตามความจําเปน เพือ่ ใหอาหารนัน้ ปลอดภัยในการบริโภค
มาตรา 39 อาหารใดที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับอาหารไวแลว หากภายหลังปรากฏวาอาหารนั้นมี
รายละเอียดไมตรงตามตํารับอาหารที่ไดขึ้นทะเบียนไว หรือเปนอาหารปลอมตามมาตรา 27 หรือเปนอาหาร
ที่ไมปลอดภัยตอผูบริโภคและไมอาจแกไขตํารับอาหารไดตามมาตรา 38 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหเพิกถอน
ทะเบียนตํารับอาหารนั้นได การเพิกถอนใหกระทําโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 40 หามมิใหผใู ดโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเปนเท็จ
หรือเปนการหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร
มาตรา 41 ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณ ของอาหารทางวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพ หรือสิง่ พิมพอนื่ หรือดวยวิธอี นื่ ใด
เพื่อ ประโยชนใ นทางการคา ตอ งนําเสีย ง ภาพ ภาพยนตร หรือ ขอ ความที่จ ะโฆษณาดัง กลา วนั้น ให
ผูอนุญาตตรวจพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได
มาตรา 42 เพือ่ พิทกั ษประโยชนและความปลอดภัยของผูบ ริโภค ใหผอู นุญาตมีอาํ นาจสัง่ เปน
หนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(1) ใหผผู ลิต ผูน าํ เขา หรือผูจ าํ หนายอาหาร หรือผูท าํ การโฆษณา ระงับการโฆษณา
อาหารที่เห็นวาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนมาตรา 41
(2) ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูจําหนา ยอาหาร หรือผูทําการโฆษณาอาหาร ระงับ
การผลิต การนําเขา การจําหนา ย หรือการโฆษณา อาหารที่ค ณะกรรมการเห็นวาอาหารดังกลาวไมมี
คุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา
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หมวด 6
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา 43 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังนี้
(1) เขาไปในสถานที่ผ ลิต อาหาร สถานที่เ ก็บ อาหาร สถานที่จําหนา ยอาหาร
หรือ สถานที่ทําการของผูผลิต ผูเ ก็บ รัก ษา ผูจําหนา ย รวมทั้ง สถานที่ทําการของผูนําหรือ สั่ง เขา มาใน
ราชอาณาจักรซึ่งอาหาร ในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ในกรณีมีเ หตุอัน ควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญ ญัตินี้
อาจเขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจสอบอาหาร และอาจยึดหรืออายัดอาหารและเครื่องมือ
เครื่องใชที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด ตลอดจนภาชนะบรรจุหรือหีบ หอ บรรจุอาหารและเอกสารที่
เกี่ยวกับอาหารดังกลาวได
(3) นําอาหารในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพือ่ ตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห
(4) ยึดหรืออายัดอาหารหรือภาชนะบรรจุที่สงสัยวาอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน เพื่อตรวจพิสูจน
(5) ยึดหรืออายัดอาหารไมบริสุทธิ์ อาหารปลอม หรืออาหารผิดมาตรฐาน หรือ
ภาชนะบรรจุที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน หรือที่มีลักษณะไมถูกตอง
ตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 6(6)
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาตหรือผูที่เกี่ยวของอํานวยความ
สะดวกตามสมควร
มาตรา 44 อาหารหรือภาชนะบรรจุที่พนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดไวหรือเก็บมาตาม
มาตรา 43 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดทําการตรวจพิสูจนเปนที่แนนอนวาเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา 26
เปนอาหารปลอมตามมาตรา 27 หรือเปนอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 หรือเปนอาหารที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา 25(4) หรือเปนภาชนะบรรจุที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัย
ของประชาชน หรือมีลักษณะไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา
6(6) ถามิไดมีการฟองคดีตอศาล ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจสั่งทําลาย หรือปฏิบัติ
การอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควรได
มาตรา 45 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อผูรับ
อนุญาตหรือผูเกี่ยวของรองขอ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 7
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 46 เมื่อ ปรากฏตอ ผูอ นุญ าตวา ผูรับ อนุญ าตผูใดไมป ฏิบัติต ามพระราชบัญ ญัตินี้
กฎกระทรวงหรือประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่ปรากฏผลจากการตรวจพิสูจนวา
อาหารซึ่งผลิตโดยผูรับอนุญาตผูใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา 26 เปนอาหารปลอมตามมาตรา 27
เปนอาหารที่ผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 เปนอาหารหรือภาชนะบรรจุที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรือ
ผิดอนามัยของประชาชน ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได
โดยมีกาํ หนดครัง้ ละไมเกินหนึง่ รอยยีส่ บิ วัน หรือในกรณีทมี่ กี ารฟองผูร บั อนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาอันถึงที่สุดก็ได
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ในกรณีที่มีคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด ผูรับอนุญาตผูใดไดกระทําความผิดตามมาตรา 26
หรือมาตรา 27 ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวผูรับอนุญาตหรือผูรับอนุญาตไมยอมรับคําสั่งใหปดคําสั่งดังกลาวไวในที่เปดเผย
ซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิต สถานที่นําเขา สถานที่จําหนาย หรือสถานที่ทําการของผูรับอนุญาต และ
ใหถือวาผูรับอนุญาตไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง
ผู รับอนุ ญาตซึ่ งถู ก สั่ งพั กใชใบอนุ ญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหยกอุทธรณหรือแกไขคําสั่งของผูอนุญาตให
เปนคุณแกผูอุทธรณได
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณคําสั่งตอรัฐมนตรีตามวรรคสี่ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชใบอนุญาต
หรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ใหถือวา การผลิต นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหนาย ซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะใน
ระหวางถูกสัง่ พักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เปนการฝาฝนมาตรา 14 วรรคหนึง่ หรือมาตรา 15
วรรคหนึ่ง แลวแตกรณี
หมวด 8
บทกําหนดโทษ
มาตรา 47 ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(4)(5) หรือ (9) ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท
มาตรา 48 ผูใดฝา ฝน ประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(6) ตองระวางโทษจําคุก ไมเ กินสองป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 49 ผูใ ดฝาฝนประกาศซึง่ ออกตามมาตรา 6(7) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึง่ หมืน่ บาท
มาตรา 50 ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(8) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึง
สองปและปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 51 ผูใ ดฝาฝนประกาศซึง่ ออกตามมาตรา 6(10) ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมืน่ บาท
มาตรา 52 ผูใดไมป ฏิบัติต ามคําสั่ง ของคณะกรรมการตามมาตรา 13 หรือขัด ขวางหรือ
ไมอาํ นวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาทีซ่ งึ่ ปฏิบตั กิ ารตามมาตรา 43 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ เดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 53 ผูใดฝาฝนมาตรา 14 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 54 ผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราวโดยมิไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 16(1)
หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 16 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 55 ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 20 หรือมาตรา 21 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท
มาตรา 56 ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 22 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 23 ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท
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มาตรา 57 ผูรับอนุญาตผูใดนําอาหารควบคุมเฉพาะที่ผลิตขึ้นเพื่อสงออกไปจําหนายนอก
ราชอาณาจักรมาจําหนายในราชอาณาจักร อันเปนการฝาฝนมาตรา 24 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
และปรับไมเกินสามหมื่นบาท
มาตรา 58 ผูใ ดฝาฝนมาตรา 25(1) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 59 ผูใดฝา ฝน มาตรา 25(2) ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตห กเดือ นถึง สิบ ป และปรับ
ตั้งแตหาพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา 60 ผูใดฝาฝนมาตรา 25(3) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 61 ผูใ ดฝาฝนมาตรา 25(4) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาหมืน่ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 62 ผูรับ อนุญ าตผูใดไมป ฏิบัติต ามคําสั่ง ของผูอ นุญ าตซึ่ง สั่ง ตามมาตรา 30(1)
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 63 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา 30(2) ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท และปรับเปนรายวันอีกวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
มาตรา 64 ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 65 ผูใดจําหนายอาหารควบคุมเฉพาะที่มิไดขึ้นทะเบียนตามมาตรา 31 ตองระวาง
โทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 66 ผูใ ดฝาฝนมาตรา 34 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ปหรือปรับไมเกินหนึง่ หมืน่ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 67 ผูร บั อนุญาตผูใ ดฝาฝนมาตรา 36 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ปหรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 68 ผูร บั อนุญาตผูใ ดไมปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของผูอ นุญาตซึง่ สัง่ ตามมาตรา 38 ตองระวาง
โทษปรับเปนรายวันวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
มาตรา 69 ผูใดผลิต นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย อาหารที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน
ตํารับอาหารตามมาตรา 39 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินสามหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
มาตรา 70 ผูใดโฆษณาอาหารโดยฝาฝนมาตรา 40 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 71 ผูใดฝาฝนมาตรา 41 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 72 ผูใดฝาฝนคําสั่ง ของผูอนุญาตซึ่งสั่ง ตามมาตรา 42 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ และใหปรับเปนรายวันอีกวันละไมนอ ยกวาหารอยบาท
แตไมเกินหนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
มาตรา 73 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60
มาตรา 61 หรือมาตรา 69 เปน การกระทําความผิดโดยจําหนา ยปลีก ใหแ กผูบ ริโ ภคโดยตรง ผูกระทํา
ความผิดตอ งระวางโทษจําคุก ไมเ กิน หกเดือ น หรือปรับไมเ กิน หา พัน บาท หรือทั้ง จําทั้ง ปรับ แตถา ผูนั้น
กระทําความผิดอีกภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดกระทําความผิดครั้งกอน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 74 ผูรับ อนุญ าตผูใดผลิต หรือ นําเขา ซึ่ง อาหารภายหลัง ที่ใ บอนุญ าตสิ้น อายุแ ลว
โดยมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับเปนรายวันวันละไมนอยกวาหารอยบาทแตไมเกิน
หนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ใบอนุญาตขาดอายุ
มาตรา 75 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีโ ทษปรับสถานเดียว ใหเลขาธิการคณะ
กรรมการอาหารและยาหรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบ
ปรับได
บทเฉพาะกาล
มาตรา 76 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกีย่ วกับอาหารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพ
อาหารกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดจนกวาจะสิ้นอายุ ถาผูไดรับอนุญาตดังกลาวประสงค
จะดําเนินกิจการตอไปและไดยื่นคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหดําเนินกิจการที่ไดรับอนุญาต
ตามใบอนุญาตเดิมไปไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตใหม หรือถึงวันที่ผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการ
ไมอนุญาต และในกรณีที่ไดรับใบอนุญาตใหมใหดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
มาตรา 77 ใบรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตไว และฉลากที่ไดออกใหตามกฎหมาย
วา ดว ยการควบคุม คุณ ภาพอาหารกอ นวัน ที่พ ระราชบัญ ญัตินี้ใ ชบัง คับ ใหมีอ ายุใ ชไ ดส ามปนับ แตวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 78 ใหผผู ลิตหรือนําเขาซึง่ อาหารอยูก อ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับ มาขออนุญาต
ตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 ภายในเกา สิบ วัน นับ แตวัน ที่พ ระราชบัญ ญัตินี้ใ ชบัง คับ เมื่อ ไดยื่น คําขอ
อนุญาตแลวใหดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตหรือถึงวันที่ผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการ
ไมอนุญาต
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส.โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี
(96 ร.จ. 1 ตอนที่ 79 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2522)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีก่ ฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพ
อาหารที่ใ ชอ ยูใ นปจ จุบัน มีบ ทบัญ ญัติที่ไ มเ หมาะสมกับ สถานการณปจ จุบัน และยัง ไมมี
บทบัญ ญัติคุม ครองความปลอดภัยของผูบริโภคที่รับกุมเพียงพอ สมควรปรับปรุงเสียใหม
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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อัตราคาธรรมเนียม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ใบอนุญาตผลิตอาหาร
ฉบับละ 10,000 บาท
ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
ฉบับละ 20,000 บาท
ใบอนุญาตผลิตอาหารเปนการเฉพาะคราว
ฉบับละ 2,000 บาท
ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเปนการเฉพาะคราว
ฉบับละ 2,000 บาท
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
ฉบับละ 5,000 บาท
ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ 500 บาท
ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
ฉบับละ 500 บาท
การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แตละฉบับ
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(สําเนา)
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
-----------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 14 มาตรา 18 มาตรา 21 และมาตรา 22
แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูใ ดประสงคจะขอรับใบอนุญาตตัง้ โรงงานผลิตอาหารเพือ่ จําหนายใหยนื่ คําขอตามแบบ
อ.1 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.1
ขอ 2 ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ 1 ตองแนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตดังตอไปนี้
จํานวนสองชุด
(1) รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พรอมทั้งอุปกรณที่ใชประกอบในการผลิตอาหาร ชนิด
ขนาด (แรงมา) และคํารับรองที่จะแสดงใหเชื่อถือไดวาอาหารที่ผลิตนั้นจะมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่
กําหนดและปลอดภัยในการบริโภค
(2) แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงาน และสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง
(3) แบบแปลนแผนผัง สิ่ง ปลูก สรา งภายในบริเวณโรงงานที่ถูก ตอ งตามมาตราสว น
โดยแสดงรายการดังตอไปนี้
(ก) รูปดานหนา ดานขาง แปลนพื้น และรูปตัดของอาคารที่ใชในการผลิต
(ข) การแบงกั้น หอ งหรือเนื้อ ที่ห รือ บริเ วณโดยแยกเปนสว นสัด สําหรับ การผลิต
อาหารแตละประเภท เพื่อใชเปนวัตถุดิบ ใชเปนบริเวณผลิตอาหาร บริเวณติดตั้งเครื่องจักร บริเวณบรรจุ
บริเวณเก็บอาหารทีผ่ ลิตแลว และบริเวณอืน่ ๆ พืน้ และผนังบริเวณดังกลาวตองสรางดวยวัสดุทงี่ า ยตอการทํา
ความสะอาด และใหแสดงระดับพื้นของหองผลิตอาหารเปนแบบลาดเอียงลงสูทางระบายน้ําเพื่อสะดวกใน
การทําความสะอาด
(ค) ทอหรือทางระบายน้าํ ระบบและกรรมวิธกี าํ จัดน้าํ เสียหรือน้าํ ทิง้ โดยมีรายละเอียด
ในการคํานวณ พรอมทัง้ แจงขนาดของทอหรือทางระบายน้าํ และทิศทางของน้าํ ไหลภายในโรงงานจนออกนอก
โรงงานโดยละเอียด ถามีทางระบายน้ําสาธารณะอยูใกลเคียงบริเวณที่ผลิตอาหารก็ใหแสดงทางระบายน้ํา
ทิ้งไปสูทางระบายน้ําสาธารณะดวย
ขอ 3 ใบอนุญาตผลิตอาหารใหใชแบบ อ.2 ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 4 ผูรับอนุญาตผลิตอาหารจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองรักษาบริเวณที่ผลิต บรรจุ หรือเก็บอาหารที่ผลิตแลว สถานที่เก็บวัตถุดิบ และ
บริเวณอืน่ ๆ ใหสะอาดถูกสุขลักษณะ และสามารถปองกันมิใหแมลงหรือสิง่ อืน่ เขามาปะปนหรือเปรอะเปอ น
กับวัตถุดบิ หรืออาหารทีผ่ ลิตแลว และจัดใหมแี สงสวางและการถายเทอากาศอยางเพียงพอตามความจําเปน
(2) จัดเครื่องมือเครื่องใชชนิดที่เหมาะสมกับงานที่จะใช และใหมีการปองกันเครื่องมือ
เครื่องใชไมใหปะปนหรือเปรอะเปอนกับวัตถุหรือสิ่งสกปรก เครื่องมือและเครื่องใชที่จะใชทําอาหารตองทํา
ดวยโลหะหรือวัสดุที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการสําหรับการผลิตอาหารประเภทนั้น ๆ
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(3) จัดหองน้ํา หองสวม และเครื่องสุขภัณฑ พรอมดวยสบูสําหรับลางมือ ใหเพียงพอ
แกจํานวนคนงาน และใหมีการรักษาความสะอาด พรอมทั้งใชยาฆาเชื้อโรคเปนประจําวันดวย
(4) รักษาเครื่องมือเครื่องใชตาม (3) ตลอดจนอาคารโรงงานใหอยูในสภาพที่เรียบรอย
และสะอาดถูกสุขลักษณะอยูเสมอ
(5) จัดใหมีที่เ ก็บ ขยะมูลฝอยใหเพียงพอและสะอาดถูกสุขลัก ษณะ ตลอดจนใชวิธีที่
เหมาะสมในการกําจัดขยะมูลฝอยและเขมาควัน
(6) น้ําที่ใชในการผลิตอาหารตองเปนน้ําสะอาด บริโภคไดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข และน้ําที่ใชภายในอาคารโรงงานตองเปนน้ําสะอาด
(7) จัดใหคนงานที่ปรุงหรือผลิตอาหารใชเครื่องแตงกายที่สะอาดเหมาะสมกับประเภท
ของงานที่ทําอยู เชน ใชผากันเปอน รองเทากันน้ํา ถุงมือ ผาคลุมผม
(8) ตองหามคนงานที่มีบ าดแผลหรือมีอาการของโรคที่อาจแพรเชื้อไปกับ อาหารได
ทําหนาที่ที่จะตองสัมผัสกับอาหารที่ผลิตในระยะนั้น
(9) ไมใช จาง วาน คนไรความสามารถหรือมีจิตฟนเฟอน หรือคนซึ่งเปนพาหะของโรค
หรือซึ่งเปนโรคดังตอไปนี้ ปฏิบัติงานในสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต
(ก) โรคเรื้อน
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคติดยาเสพติด
(ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(จ) โรคเทาชาง
(ฉ) โรคผิวหนังที่นารังเกียจ
(10) รับคนงานที่ปรุงหรือผลิตอาหารเฉพาะผูมีใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วาไมเปนโรคตาม (9)
(11) จัดใหคนงานไดรับการตรวจรางกาย โดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง และใหเก็บเอกสารการตรวจรางกายไวเปนหลักฐาน
(12) ตองหามหรือปองกันมิใหบุค คลใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอัน พึงรังเกียจตอ
การรักษาความสะอาดในการผลิตอาหาร เชน สูบบุหรี่ บวนน้ําลาย บวนน้ําหมาก ในบริเวณที่ผลิต บรรจุ
หรือเก็บอาหารที่ผลิตแลว และสถานที่เก็บวัตถุดิบ
(13) ตองปองกันดูแลมิใหมสี ตั วทกุ ชนิดภายในบริเวณทีใ่ ชทาํ การผลิต บรรจุ หรือเก็บอาหาร
ที่ผลิตแลว และสถานที่เก็บวัตถุดิบ
(14) ตอ งติด ปา ยขอ ความตาม (12) และ (13) ไวใ นที่ที่ส ามารถมองเห็น ไดชัด เจน
ในบริเวณดังกลาว
ขอ 5 ผูรับอนุญาตผลิตอาหารผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.3
ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.3
การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ผูอนุญาตจะแสดงไวในรายการตออายุ
ใบอนุญาตในใบอนุญาตเดิม หรือจะออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหมก็ได
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ขอ 6 ผูรับอนุญาตผลิตอาหารผูใดประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบ
อ.4 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.4
การอนุญาตคําขอใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาต
เดิม แตใหกํากับคําวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย
ขอ 7 ผูรับอนุญาตผลิตอาหารผูใดประสงคจะยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร ใหยื่น
คําขอตามแบบ อ.5 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.5
การอนุญาตใหยา ยสถานทีผ่ ลิตหรือสถานทีเ่ ก็บอาหาร ใหผอู นุญาตแสดงการอนุญาตไว
ในใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบแทน
ในการขออนุญาตยายสถานทีผ่ ลิตหรือสถานทีเ่ ก็บอาหาร ใหนาํ ความในขอ 2 มาใชบงั คับ
โดยอนุโลม
ขอ 8 การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสําหรับในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหย่นื ณ สํานักงาน
สาธารณสุขแหงจังหวัดนั้น ๆ ไดดวย
ใหไว ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2522
บุญสม มารติน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(96 ร.จ.1 ตอนที่ 193 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2522)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 14 มาตรา 18 มาตรา 21
และมาตรา 22 แหง พระราชบัญ ญัติอ าหาร พ.ศ.2522 บัญญัติวา การขออนุญ าตและ
การอนุญาตใหตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนาย การขอตออายุใบอนุญาต การขอใบแทน
ใบอนุญาต การขออนุญาตยายสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร ตลอดจนเงื่อนไขที่
ผูรับอนุญาตพึงปฏิบัติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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แบบ อ.1

เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

คําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
-------------------------------------เขียนที่ …………………………………….
วันที่………เดือน……………..พ.ศ………
1. ขาพเจา…………………………………………. อายุ…………… ป สัญชาติ…………..…
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..……………..ออกให ณ………………..………... อยูเลขที่……..
ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………..หมูที่……………….ตําบล/แขวง………………
อําเภอ/เขต……………………………….จังหวัด…………………………..โทรศัพท……………………….
2. ขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร ในนามของ…………………………………………
(ชื่อผูขออนุญาต)

โดยมี………………………..…………….เปนผูดําเนินกิจการ ณ สถานที่ผลิตชื่อ…………………………..
อยูเลขที่………………..ตรอก/ซอย……………………….ถนน………………………..หมูที่………………
ตําบล/แขวง……………………………….อําเภอ/เขต………….……ถนน………………….หมูที่…………
โทรศัพท……………………..และมีสถานที่เก็บอาหารอยูเลขที่……………..………ตรอก/ซอย……………
ถนน…………………….หมูที่………………ตําบล/แขวง………………………อําเภอ/เขต………………..
จังหวัด……………………………โทรศัพท…………………………..
3. เพื่อผลิตอาหาร………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1) รายการเครือ่ งจักร เครือ่ งมือ พรอมทัง้ อุปกรณทใี่ ชประกอบในการผลิตอาหาร จํานวน 2 ชุด
(2) แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงานและสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง จํานวน 2 ชุด
(3) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงาน จํานวน 2 ชุด
(4) สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน
(5) สําเนาหรือรูปถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
(6) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต
(7) สําเนาหรือรูปถายใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนพาณิชย
(8) หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย
(ลายมือชื่อ)………………………………………. ผูยื่นคําขอ
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แบบ อ.2

ใบอนุญาตผลิตอาหาร
ใบอนุญาตที่…………………………
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก
……………………………………………………
โดยมี…………………………………..……….. เปนผูดําเนินกิจการ เพื่อแสดงวาเปนผูไดรับ
อนุญาตใหตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนายตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
ณ สถานที่ผลิต ชื่อ ………………………...…………………….…… อยูเลขที่ …….………..
ตรอก/ซอย ………………….… ถนน……………………. หมูที่…… ตําบล/แขวง………..………………...
อําเภอ/เขต……………………………..… จังหวัด………………….…………..… และมีสถานที่เก็บอาหาร
อยูเลขที่ …………….… ตรอก/ซอย…………..………………. ถนน ……………………… หมูที่…………
ตําบล/แขวง ………………………….. อําเภอ/เขต ………….……..…… จังหวัด………………………….
ใบอนุญาตฉบับนี้ ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. ………………….. และใหใชไดเฉพาะ
สถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหารที่ระบุไวในใบอนุญาตฉบับนี้เทานั้น
ใหไว ณ วันที่……………เดือน……………………..พ.ศ…………………
………………………………………………
ตําแหนง …………….………………………………….
ผูอนุญาต
รายการตออายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 1
การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 2
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ………….
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ…………
(ลายมือชื่อ)………………………
(ลายมือชื่อ)…………………….
ตําแหนง………………………….
ตําแหนง………………………..
ผูอนุญาต
ผูอนุญาต
…………./……………/…………
…………./……………/…………
การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 3
การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 4
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ………….
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ…………
(ลายมือชื่อ)………………………
(ลายมือชื่อ)…………………….
ตําแหนง………………………….
ตําแหนง………………………..
ผูอนุญาต
ผูอนุญาต
…………./……………/…………
…………./……………/…………
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เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.3

คําขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
--------------------------------เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………
ขาพเจา …………………..…….………………. อายุ …………… ป สัญชาติ ……….…..…
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………...
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..
ขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ตามใบอนุญาตที่ ……………………………………………
ในนามของ ………………………………………………… สถานที่ผลิตชื่อ ………………………………..
(ชื่อผูรับอนุญาต)

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน……………………….หมูที่…………
ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต…………………………….….จังหวัด…………………………….
โทรศัพท……………………… ซึ่งไดรับอนุญาตเมื่อวันที่…………. เดือน …..………………พ.ศ…………
และสิ้นอายุเมื่อวันที่………………เดือน………………………………..พ.ศ…………………..
พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1) ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบแทน
(2) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต

(ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ
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เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.4

คําขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
--------------------------------เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………
ขาพเจา …………………..…….………………. อายุ …………… ป สัญชาติ ……….…..…
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………...
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..
ขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร ตามใบอนุญาตที่ ………………………………………..
ในนามของ ………………………………………………… สถานที่ผลิตชื่อ ………………………………..
(ชื่อผูรับอนุญาต)

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน……………………….หมูที่…………
ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต…………………………….….จังหวัด…………………………….
โทรศัพท……………………….…
เหตุผลที่ขอใบแทนใบอนุญาต …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

(ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : 1. ในกรณีที่ใบอนุญาตผลิตสูญหาย ใหนําใบรับแจงความวาใบอนุญาตผลิตอาหารสูญหาย
ของสถานีตํารวจแหงทองที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายมาดวย
2. ในกรณีที่ใบอนุญาตผลิตอาหารถูกทําลายบางสวน ใหแนบใบอนุญาตที่ถูกทําลายบางสวน
นั้นมาดวย
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แบบ อ.5

เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

คําขออนุญาตยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร
เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………
ขาพเจา …………………..…….………………. อายุ …………… ป สัญชาติ ……….…..…
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………...
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..
ขอยายสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร(1) ตามใบอนุญาตที่ ………………………..
ในนามของ ……………………………… จากสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร(1) ชื่อ …………………..
(ชื่อผูรับอนุญาต)

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน……………………….หมูที่…………
ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต…………………………….….จังหวัด…………………………….
โทรศัพท……………………….… ไปอยูเลขที่ …………..… ตรอก/ซอย……………………….…..
ถนน…………………….หมูที่……… ตําบล/แขวง……………….… อําเภอ/เขต…………………………...
จังหวัด……………………………. โทรศัพท……………………….…
พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1) รายการเครือ่ งจักร เครือ่ งมือ พรอมทัง้ อุปกรณทใี่ ชประกอบในการผลิตอาหาร จํานวน 2 ชุด
(2) แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงานและสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง จํานวน 2 ชุด
(3) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงาน จํานวน 2 ชุด
(4) ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบแทน
(5) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต
(ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)

หมายเหตุ ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก
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(สําเนา)
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 15 มาตรา 18 มาตรา 21 และมาตรา 22
แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.6
ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.6
ขอ 2 ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ 1 ตองแนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตดังตอไปนี้
จํานวนสองชุด
(1) รายการอุปกรณที่จะใชในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารใหคงสภาพตาม
ความจําเปน (ถามี)
(2) แผนที่แสดงที่ตั้ง ของสถานที่นําเขา สถานที่เก็บอาหาร และสิ่งปลูกสรางที่อยูใน
บริเวณใกลเคียง
(3) แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหารที่ถูกตองตามมาตราสวนโดยแสดงรายการ
ตอไปนี้
(ก) บริเวณขางเคียงของสถานที่เก็บอาหาร
(ข) การจัดแบงบริเวณของสถานที่เก็บอาหาร การถายเทอากาศ พรอมทั้งการจัด
ตั้งอุปกรณที่จะใชในการรักษาคุณภาพของอาหารใหคงสภาพตามความจําเปน
ขอ 3 ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย ใหใชแบบ อ.7 ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 4 ผูรับอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ตองรักษาความสะอาด จัดใหมีแสงสวางและการถายเทอากาศเพียงพอ ตามความ
จําเปนภายในสถานที่เก็บอาหาร
(2) ตองมีอุปกรณในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารแตละชนิดใหคงสภาพตาม
ความจําเปน และมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณของอาหารที่เก็บ
(3) ตองแยกเก็บอาหารแตละชนิดเปนสัดสวน
ขอ 5 ผูรบั อนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนายผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่น
คําขอตามแบบ อ.8 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.8
การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย จะแสดงไวในรายการ
ตออายุใบอนุญาตในใบอนุญาตเดิม หรือจะออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหมก็ได

23
ขอ 6 ผูร บั อนุญาตนําเขาซึง่ อาหารเพือ่ จําหนายผูใ ดประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต ใหยนื่
คําขอตามแบบ อ.9 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.9
การอนุญาตคําขอใบแทนใบอนุญาต ใหผอู นุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม
แตใหกํากับคําวา "ใบแทน" ไวที่ดานหนาดวย
ขอ 7 ผูรับอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนายผูใดประสงคจะยายสถานที่นําเขาหรือสถานที่
เก็บอาหาร ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.10 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.10
การอนุ ญ าตให ย า ยสถานที่ นําเข า หรื อ สถานที่ เ ก็ บ อาหาร ให ผู อนุ ญ าตแสดงการ
อนุญาตไวในใบอนุญาตหรือใบแทน
ในการขออนุญาตยายสถานทีน่ าํ เขาหรือสถานทีเ่ ก็บอาหาร ใหนาํ ความในขอ 2 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ขอ 8 การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสําหรับในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงาน
สาธารณสุขแหงจังหวัดนั้น ๆ ไดดวย
ใหไว ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2522
บุญสม มารติน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(96 ร.จ. 8 ตอนที่ 193 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2522)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 15 มาตรา 18 มาตรา 21
และมาตรา 22 แหง พระราชบัญ ญัติอ าหาร พ.ศ.2522 บัญ ญัติวา การขออนุญ าตและ
การอนุญ าตใหนําเขา ซึ่ง อาหารเพื่อ จําหนา ย การขอตอ อายุใ บอนุญ าต การขอใบแทน
ใบอนุญาต การขออนุญาตยายสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร ตลอดจนเงื่อนไขที่ผูรับ
อนุญาตพึงปฏิบัติใ หเ ปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีก าร และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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แบบ อ.6

เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

คําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
-----------------------------------------เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………
1. ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………… ป สัญชาติ ……….…..…
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………...
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..
2. ขอรับใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร ในนามของ ……..……………..
(ชื่อผูขออนุญาต)

โดยมี …………………………….…… เปนผูดําเนินกิจการ ณ สถานที่นําเขาชื่อ ………………………….
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน……………………….หมูที่…………
ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต…………………………….….จังหวัด…………………………….
โทรศัพท…………………และมีสถานที่เก็บอาหารอยูเลขที่ …………..… ตรอก/ซอย………………………
ถนน…………………….. หมูที่ …… ตําบล/แขวง ……………….… อําเภอ/เขต………………………….
จังหวัด……………………………. โทรศัพท……………………….…
3. เพื่อนําเขาซึ่งอาหาร …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1) รายการอุปกรณทจี่ ะใชในการเก็บและรักษาคุณภาพอาหารใหคงสภาพ (ถามี) จํานวน 2 ชุด
(2) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่นําเขา สถานที่เก็บอาหาร และสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณ
ใกลเคียง จํานวน 2 ชุด
(3) แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหาร จํานวน 2 ชุด
(4) สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน
(5) สําเนาหรือรูปถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
(6) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต
(7) สําเนาหรือรูปถายใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนพาณิชย
(8) หนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย
(ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ
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แบบ อ.7

ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
ใบอนุญาตที่…………………………
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก
……………………………………………………
โดยมี…………………………………..……….. เปนผูดําเนินกิจการ เพื่อแสดงวาเปนผูไดรับ
อนุญาตใหนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนายตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
ณ สถานที่นําเขา ชื่อ ……………………...…………………….…… อยูเลขที่ …….………..
ตรอก/ซอย ………………….… ถนน……………………. หมูที่…… ตําบล/แขวง………..………………...
อําเภอ/เขต……………………………..… จังหวัด………………….…………..… และมีสถานที่เก็บอาหาร
อยูเลขที่ …………….… ตรอก/ซอย…………..………………. ถนน ……………………… หมูที่…………
ตําบล/แขวง ………………………….. อําเภอ/เขต ………….……..…… จังหวัด………………………….
ใบอนุญาตฉบับนี้ ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. ………………….. และใหใชไดเฉพาะ
สถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหารที่ระบุไวในใบอนุญาตฉบับนี้เทานั้น
ใหไว ณ วันที่……………เดือน……………………..พ.ศ…………………
………………………………………………
ตําแหนง …………….………………………………….
ผูอนุญาต
รายการตออายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 2
การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 1
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ………….
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ…………
(ลายมือชื่อ)………………………
(ลายมือชื่อ)…………………….
ตําแหนง………………………….
ตําแหนง………………………..
ผูอนุญาต
ผูอนุญาต
…………./……………/…………
…………./……………/…………
การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 3
การตออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 4
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ………….
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ…………
(ลายมือชื่อ)………………………
(ลายมือชื่อ)…………………….
ตําแหนง………………………….
ตําแหนง………………………..
ผูอนุญาต
ผูอนุญาต
…………./……………/…………
…………./……………/…………
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เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.8

คําขอตออายุใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………
ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………… ป สัญชาติ ……….…..………
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………...
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..
ขอตออายุใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร ตามใบอนุญาตที่ …………….
ในนามของ ……..…………………………………………. สถานที่นําเขาชื่อ …………………………. …..
(ชื่อผูรับอนุญาต)

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน……………………….หมูที่…………
ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต…………………………….….จังหวัด…………………………….
โทรศัพท…………………… ซึ่งไดรับอนุญาตเมื่อวันที่ …… เดือน ………………. พ.ศ…… และสิ้นอายุ
เมื่อวันที่ …… เดือน ………………. พ.ศ………
พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1) ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรหรือใบแทน
(2) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต

(ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ
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เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.9

คําขอใบแทนใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………
ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………… ป สัญชาติ ……….…..………
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………...
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..
ขอใบแทนใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร ตามใบอนุญาตที่ …………….
ในนามของ ……..…………………………………………. สถานที่นําเขาชื่อ …………………………. …..
(ชื่อผูรับอนุญาต)

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน……………………….หมูที่…………
ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต…………………………….….จังหวัด…………………………….
โทรศัพท……………………
เหตุผลที่ขอใบแทนใบอนุญาต ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
(ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : 1. ในกรณีที่ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรสูญหาย ใหนําใบรับแจงความ
วาใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรสูญหายของสถานีตํารวจแหงทองที่
ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายมาดวย
2. ในกรณีที่ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรถูกทําลายบางสวน ใหแนบ
ใบอนุญาตที่ถูกทําลายบางสวนนั้นมาดวย
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เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.10

คําขออนุญาตยายสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร
เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………
ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………… ป สัญชาติ ……….…..………
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………...
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..
ขอยายสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร(1) ตามใบอนุญาตที่ ……………………………..
ในนามของ ……..…………………………………………..…. จากสถานที่นําเขาหรือสถานที่เก็บอาหาร(1)
(ชื่อผูรับอนุญาต)

ชื่อ ……………………………………….. อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..
ถนน………………….หมูที่……… ตําบล/แขวง ………………… อําเภอ/เขต……………………………..
จังหวัด…………………………….โทรศัพท…………………… ไปอยูเลขที่ ……………………………….
ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน………………….หมูที่……… ตําบล/แขวง …………………
อําเภอ/เขต …………………………….. จังหวัด ……………………………. โทรศัพท…………………….
พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1) รายการอุปกรณทจี่ ะใชในการเก็บและรักษาคุณภาพอาหารใหคงสภาพ (ถามี) จํานวน 2 ชุด
(2) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่นําเขา สถานที่เก็บอาหาร และสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณ
ใกลเคียง จํานวน 2 ชุด
(3) แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหาร จํานวน 2 ชุด
(4) ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร หรือใบแทน
(5) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร หรือใบแทน (ในกรณียายสถานที่นําเขาหรือสถานที่
เก็บอาหารควบคุมเฉพาะ)
(ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
หมายเหตุ : ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก
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(สําเนา)
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
---------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูใดประสงคจะขออนุญาต
(1) ผลิตอาหารเฉพาะคราว ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.11 ทายกฎกระทรวงนี้
(2) นําเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราว ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.12 ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 2 ใบอนุญาต
(1) ผลิตอาหารเปนการเฉพาะคราว ใหใชแบบ อ.13 ทายกฎกระทรวงนี้
(2) นําหรือ สั่ง อาหารเขา มาในราชอาณาจัก รเปน การเฉพาะคราว ใหใ ชแ บบ อ.14
ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 3 ผูใดประสงคจะขออนุญาต
(1) ผลิตอาหารหรือสงออกซึง่ อาหารเพือ่ เปนตัวอยางสําหรับการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหาร
หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.15 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุ
ไวในแบบ อ.15
(2) นําเขา ซึ่งอาหารเพื่อ เปน ตัว อยา งสําหรับ การขึ้น ทะเบีย นตํารับ อาหาร หรือเพื่อ
พิจารณาในการสั่งซื้อ ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.16 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวใน
แบบ อ.16
ขอ 4 การอนุญาตตามขอ 3 ใหแสดงไวในแบบ อ.15 หรือแบบ อ.16 แลวแตกรณี
ขอ 5 การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสําหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงาน
สาธารณสุขแหงจังหวัดนั้น ๆ ไดดวย
ใหไว ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2522
บุญสม มารติน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(96 ร.จ.12 ตอนที่ 193 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2522)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 บัญ ญัติใ หผูที่ผ ลิต อาหารหรือนําเขาซึ่ง อาหารเฉพาะคราวโดยไดรับ
ใบอนุญาตเฉพาะคราวจากผูอนุญาต และผลิตอาหาร หรือนําเขา หรือสงออก ซึ่งอาหาร
เพื่อ เปน ตัว อยา งสําหรับ การขึ้น ทะเบีย นตํารับ อาหารหรือ เพื่อ พิจ ารณาในการสั่ง ซื้อ
ไดรับยกเวนไมตองขอใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย
ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 แตตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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แบบ อ.11

เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

คําขออนุญาตผลิตอาหารเปนการเฉพาะคราว
เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………
ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………… ป สัญชาติ ……….…..………
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………...
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..
ขอรับใบอนุญาตผลิตอาหารเปนการเฉพาะคราว ในนามของ ……..…………………………
(ชื่อผูขออนุญาต)

โดยมี …………………………………. เปนผูดําเนินกิจการ ณ สถานที่ผลิตชื่อ ……………………………
อยู เ ลขที่ … ……………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน…………..……….หมูที่ ………
ตําบล/แขวง ………………… อําเภอ/เขต……………………………..จังหวัด…………………………….
โทรศัพท……………………… และมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารที่ขออนุญาตผลิตดังตอไปนี้
(1) ชนิด…………………………………………………………………………………………
(2) จํานวน ……………………………………………………………………………………..
(3) ระหวางวันที่ ……………………..…………… ถึง ……………………………………….
(4) ความประสงคที่ขออนุญาต ………………………………………………………………..

(ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ
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เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.12

คําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะคราว
เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………
ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………… ป สัญชาติ ……….…..………
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………...
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..
ขอรับใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะคราว ในนามของ
……..…………………………………….. โดยมี ………………………………...……. เปนผูดําเนินกิจการ
(ชื่อผูขออนุญาต)

ณ สถานที่นําเขา ชื่อ ………………………………………………………..…. อยูเลขที่………………….
ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน…………..……….หมูที่……… ตําบล/แขวง …………………
อําเภอ/เขต……………………………..จังหวัด…………………………….โทรศัพท………………………
และมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารที่ขออนุญาตนําเขาดังตอไปนี้
(1) ชนิด…………………………………………………………………………………………
(2) จํานวน ……………………………………………………………………………………..
(3) ระหวางวันที่ ……………………..…………… ถึง ……………………………………….
(4) ความประสงคที่ขออนุญาต ………………………………………………………………..

(ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ
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แบบ อ.13

ใบอนุญาตผลิตอาหารเปนการเฉพาะคราว
--------------------------------------ใบอนุญาตที่…………………………
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก
……………………………………………………
โดยมี…………………………………..……….. เปนผูดําเนินกิจการ เพื่อแสดงวาเปนผูไดรับ
อนุญาตผลิตอาหารเฉพาะคราวตามมาตรา 16(1) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
ณ สถานที่ผลิต ชื่อ ………………………...…………………….…… อยูเลขที่ …….………..
ตรอก/ซอย ………………….… ถนน……………………. หมูที่…… ตําบล/แขวง………..………………...
อําเภอ/เขต……………………………..… จังหวัด………………….…………..…
ใบอนุญาตฉบับนี้ ใหใชไดระหวางวันที่ ………………………….. ถึง ………………………...
และใหใชไดเฉพาะสถานที่ผลิตที่ระบุไวในใบอนุญาตฉบับนี้เทานั้น
ใหไว ณ วันที่……………เดือน……………………..พ.ศ…………………
………………………………………………
ตําแหนง …………….………………………………….
ผูอนุญาต
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แบบ อ.14

ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะคราว
--------------------------------------ใบอนุญาตที่…………………………
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก
……………………………………………………
โดยมี…………………………………..……….. เปนผูดําเนินกิจการ เพื่อแสดงวาเปนผูไดรับ
อนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราวตามมาตรา 16(1) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
ณ สถานที่นําเขา ชื่อ ………………………...………………….…… อยูเลขที่ …….………..
ตรอก/ซอย ………………….… ถนน……………………. หมูที่…… ตําบล/แขวง………..………………...
อําเภอ/เขต……………………………..… จังหวัด………………….…………..…
ใบอนุญาตฉบับนี้ ใหใชไดครั้งเดียวระหวางวันที่ ………………….. ถึง ………………………
โดยทาง ……………………………. และใหใชไดเฉพาะสถานที่นําเขาที่ระบุไวในใบอนุญาตฉบับนี้เทานั้น
ใหไว ณ วันที่……………เดือน……………………..พ.ศ…………………
………………………………………………
ตําแหนง …………….………………………………….

ผูอนุญาต

34
เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.15

คําขออนุญาตผลิตอาหารหรือสงออกซึ่งอาหารเพื่อเปนตัวอยาง
สําหรับการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ
เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………
ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………… ป สัญชาติ ……….…..………
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………...
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..
ขออนุญาตผลิตอาหารหรือสงออกซึ่งอาหารเพื่อเปนตัวอยางสําหรับ
การขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร จํานวน ………………………………………………………
การพิจารณาในการสั่งซื้อ จํานวน ………………………………………………………….
ในนามของ ……..………..…………………….. โดยมี ………………………………...…….
(ชื่อผูขออนุญาต)

เปนผูดําเนินกิจการ ณ สถานที่ผลิต ชื่อ ……………………………………..…. อยูเลขที่…………………..
ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน…………..……….หมูที่……… ตําบล/แขวง …………………
อําเภอ/เขต……………………………..จังหวัด…………………………….โทรศัพท…………………….…
ตามใบอนุญาตผลิตอาหารที่ …………………………. และมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารที่ขออนุญาตผลิต
หรือสงออกดังตอไปนี้
(1) ชื่ออาหาร……………………………………………………………………………………
(2) รายการวัตถุที่ใชเปนสวนประกอบอาหาร คิดเปนรอยละของน้ําหนัก
ชื่อ
ปริมาณ
ชื่อ
ปริมาณ
………………………… ………………………… ………………………… …………………………
………………………… ………………………… ………………………… …………………………
พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1) ฉลาก
(2) เอกสารกํากับอาหาร (ถามี)
(3) สําเนาคําขออนุญาต 1 ฉบับ
(ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ
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อนุญาตใหผลิตอาหารหรือสงออกซึ่งอาหารเพื่อเปนตัวอยาง
ไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น สําหรับ
การขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
การพิจารณาในการสั่งซื้อ
จํานวน ……………………….

…………………………………………
ตําแหนง ……………………………….
ผูอนุญาต

----------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก
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เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.16

คําขออนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อเปนตัวอยาง
สําหรับการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ
เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………
ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………… ป สัญชาติ ……….…..………
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………...
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..
ขออนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อเปนตัวอยางสําหรับ
การขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร จํานวน ………………………………………………………
การพิจารณาในการสั่งซื้อ จํานวน ………………………………………………………….
ในนามของ ……..………..…………………….. โดยมี ………………………………...…….
(ชื่อผูขออนุญาต)

เปนผูดําเนินกิจการ ณ สถานที่นําเขา ชื่อ …………………………………..…. อยูเลขที่……………………
ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน…………..……….หมูที่……… ตําบล/แขวง …………………
อําเภอ/เขต……………………………..จังหวัด…………………………….โทรศัพท…………………….…
ตามใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรที่ …………………………. และมีรายละเอียด
เกี่ยวกับอาหารที่ขออนุญาตนําเขาดังตอไปนี้
(1) ชื่ออาหาร……………………………………………………………………………………
(2) รายการวัตถุที่ใชเปนสวนประกอบอาหาร คิดเปนรอยละของน้ําหนัก
ชื่อ
ปริมาณ
ชื่อ
ปริมาณ
………………………… ………………………… ………………………… …………………………
………………………… ………………………… ………………………… …………………………
พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1) ฉลาก
(2) เอกสารกํากับอาหาร (ถามี)
(3) สําเนาคําขออนุญาต 1 ฉบับ
(ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ
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อนุญาตใหนําเขาซึ่งอาหาร
เพื่อเปนตัวอยางไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น สําหรับ
การขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
การพิจารณาในการสั่งซื้อ
จํานวน ……………………….

…………………………………………
ตําแหนง ……………………………….
ผูอนุญาต

----------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก
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(สําเนา)
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
----------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 22 มาตรา 31 และมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนา ยหรือผูรับ อนุญาตนําเขา ซึ่งอาหารเพื่อ
จําหนายผูใ ดประสงคจะขอขึน้ ทะเบียนตํารับอาหารควบคุมเฉพาะ ใหยนื่ คําขอตามแบบ อ.17 ทายกฎกระทรวงนี้
พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.17 จํานวนสี่ชุด
มีความเพิ่มขึ้นเปนขอ 1 ทวิ โดยขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2525) แตตอมาความในขอ 1 ทวิ ไดถูกยกเลิกโดย ขอ
1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526)

ขอ 2 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารใหใชแบบ อ.18 ทายกฎกระทรวงนี้

ความในขอ 2 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2525) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 9
(พ.ศ.2526)

ขอ 3 ผูรับ ใบสําคัญ การขึ้นทะเบีย นตํารับ อาหารผูใ ดประสงคจ ะขอแกไ ขรายการทะเบีย น
ตํารับอาหารที่ไดขึ้นทะเบียนไว ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.19 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหารที่ขอแกไขนั้น
การอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ผูอนุญาตจะแสดงไวในใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือจะออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามแบบใบสําคัญเดิมใหใหม
หรือจะมีหนังสือแจงใหทราบถึงการอนุญาตก็ได
มีความเพิ่มขึ้นเปนขอ 3 ทวิ โดยขอ 3 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526)

ขอ 4 ผูรับใบสําคัญ การขึ้นทะเบียนตํารับอาหารผูใดประสงคจะขอใบแทนใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหาร ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.20 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวใน
แบบ อ.20
การอนุญาตคําขอใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ใหผูอนุญาตออก
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามแบบใบสําคัญเดิม แตใหกํากับคําวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย
ขอ 5 การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสําหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ ไดดวย
ใหไว ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2522
บุญสม มารติน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(96 ร.จ.15 ตอนที่ 193 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2522)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 22 มาตรา 31 และมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 บัญญัติวา การขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร การขอแกไขรายการและการอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร
ตลอดจนการขอใบแทนและการออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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แบบ อ.17

เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

คําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
---------------------------------อาหารควบคุมเฉพาะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ……………………………………………..
ชื่ออาหารในทางการคาเปนภาษาไทย ………………………………………………………………………..
ภาษาอื่น ……………..…………………………………………………………………………………(ถามี)
ประเภท ………………………………………………………………………………………………………..
ชนิด ……………………………………………………………………………………………………………
ลักษณะของอาหาร ……………………………………………………………………………………………
ชนิดของภาชนะบรรจุ
ขนาดบรรจุ
……………………………………………………… ………………………………………………………
……………………………………………………… ………………………………………………………
……………………………………………………… ………………………………………………………
……………………………………………………… ………………………………………………………
รายการของวัตถุที่ใชเปนสวนประกอบอาหาร คิดเปนรอยละของน้ําหนัก
ชื่อวัตถุ
ปริมาณ
ชื่อวัตถุ
ปริมาณ
………………………… ………………………… ………………………… …………………………
………………………… ………………………… ………………………… …………………………
………………………… ………………………… ………………………… …………………………
………………………… ………………………… ………………………… …………………………
………………………… ………………………… ………………………… …………………………
………………………… ………………………… ………………………… …………………………
กรรมวิธีการผลิต………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ผูรับอนุญาตผลิต ชื่อ ………………………………………………………………………………………….
สถานที่ผลิต ชื่อ …………………………………………………………………… อยูเลขที่ ………………..
ตรอก/ซอย…………………………………………………. ถนน ……………………………………………
หมูที่ ……………. ตําบล/แขวง ……………………………. อําเภอ/เขต …………………………………...
จังหวัด ………………………………. ประเทศ ………………………….. โทรศัพท ……………………….
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ผูรับอนุญาตนําเขา ชื่อ ………………………………………………………………………………………..
สถานที่นําเขา ชื่อ ……………………………………………………………………………………………..
อยูเลขที่……………………………………….…….ตรอก/ซอย……………………………………………..
ถนน…………………………..…...หมูที่……………….ตําบล/แขวง………………..………………………
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด…………………… โทรศัพท ………………………………….
ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
ที่ ……………………………. ออกให ณ วันที่ …………. เดือน …………………… พ.ศ………………..
ผลการตรวจวิเคราะหอาหารจาก …………………………………………………………………………….
พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1) ฉลาก จํานวน 4 ชุด
(2) ตัวอยางอาหาร 1 หนวย
(3) เอกสารกํากับอาหาร จํานวน 4 ชุด (ถามี)
(4) ผลการตรวจวิเคราะหอาหาร จํานวน 4 ชุด
(5) รายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร จํานวน 4 ชุด

(ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ
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แบบ อ.18

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
--------------------------------------ที่…………………………
ใบสําคัญฉบับนี้แสดงวา
อาหารชื่อ ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขนาดบรรจุ …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
ลักษณะของฉลาก …………………………………………………………………………………………….
(ดูดานหลัง)

ผลิตโดย ……………………………………………………………………………………………………….
(ชื่อสถานที่ผลิต)

อยูเลขที่ …………………… ตรอก/ซอย ………….……….….………… ถนน………………………….….
หมูที่………..… ตําบล/แขวง………..……………………... อําเภอ/เขต…………………………………….
จังหวัด………………….…………..…………….. ประเทศ …………………………………………………
ไดรับขึ้นทะเบียนตํารับอาหารไวแลว เมื่อวันที่ ……….. เดือน …………………….. พ.ศ…………………...
สําหรับ …………………………………………………….. ผูรับอนุญาต …………………………………..
อยูเลขที่ ………… ตรอก/ซอย ………………….………. ถนน…………….…………………. หมูที่ ….….
ตําบล/แขวง………………………… อําเภอ/เขต…………………………… จังหวัด………………….……
ใบอนุญาต ……………….………………………………… ที่ ………………………………………………
ใหไว ณ วันที่ …………… เดือน …………………………… พ.ศ……………..
………………………………………………
ตําแหนง …………….…………………………………….

ผูอนุญาต
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แบบ อ.19
คําขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร
เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………
ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………… ป สัญชาติ ……….…..………
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………...
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ……………………………….. ขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อ ………………………..
เลขทะเบียนที่ ………………………… ในนามของ (ชื่อผูรับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขา)
………………………………………………………………………………….… อยูเลขที่………………….
ตรอก/ซอย……………………..……………ถนน…………….………..…………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………….……….จังหวัด………………………..
โทรศัพท ………………………………..
รายการที่ขอแกไข ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

(ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ
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แบบ อ.20

เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

คําขอใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
เขียนที่…………………………………….
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………
ขาพเจา ……………..…….………………. อายุ …………… ป สัญชาติ ……….…..………
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…………………………………...
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………...หมูที่……………….
ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท ………………………………..
ขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อ ………………………………………..
ตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ที่ ………………….. ในนามของ ……………………………….
อยูเลขที่…………………… ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน…………..……….หมูที่………
ตําบล/แขวง ………………… อําเภอ/เขต……………………………..จังหวัด…………………………….
โทรศัพท…………………….…
เหตุผลที่ขอรับใบแทน …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………

(ลายมือชื่อ) …………………………………….. ผูยื่นคําขอ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : 1. ในกรณีที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารสูญหาย ใหนําใบรับแจงความวาใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนตํารับอาหารสูญหายของสถานีตํารวจทองที่ที่ใบสําคัญนั้นสูญหายมาดวย
2. ในกรณีที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารถูกทําลายบางสวน ใหแนบใบสําคัญที่ถูก
ทําลายบางสวนนั้นมาดวย
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(สําเนา)
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
----------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้
(1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนแตไมถึงยี่สิบคนโดยไมใช
เครื่องจักรหรือใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมไมถึงสองแรงมา
ฉบับละ 3,000 บาท
(2) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชคนงานตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไปโดยไมใชเครื่องจักร
หรือใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมไมถึงสองแรงมา
ฉบับละ 5,000 บาท
(3) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชเครื่องจักรตั้งแตสองแรงมา หรือกําลังเทียบเทาตั้งแต
สองแรงมาแตไมถึงสิบแรงมา
ฉบับละ 6,000 บาท
(4) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมตั้งแตสิบแรงมา
หรือกําลังเทียบเทาตั้งแตสิบแรงมาแตไมถึงยี่สิบหาแรงมา
ฉบับละ 7,000 บาท
(5) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมตั้งแตยี่สิบหาแรงมาหรือ
กําลังเทียบเทาตั้งแตยี่สิบหาแรงมาแตไมถึงหาสิบแรงมา
ฉบับละ 8,000 บาท
(6) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมตั้งแตหาสิบแรงมา หรือ
กําลังเทียบเทาตั้งแตหาสิบแรงมาขึ้นไป
ฉบับละ 10,000 บาท
(7) ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
ฉบับละ 15,000 บาท
(8) ใบอนุญาตผลิตอาหารเปนการเฉพาะคราว
ฉบับละ 2,000 บาท
(9) ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
เปนการเฉพาะคราว
ฉบับละ 2,000 บาท
(10) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
ฉบับละ 5,000 บาท
ความใน (10) ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2525) และตอมาไดถูกยกเลิก
และใชความใหมแทนอีกครั้งโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2526)

(11)
(12)
(13)

ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ 500 บาท
ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
ฉบับละ 500 บาท
การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ประเภทนั้น ๆ แตละฉบับ
ใหไว ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2522
บุญสม มารติน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(96 ร.จ.18 ตอนที่ 193 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2522)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ เนื่องจากมาตรา 5 แหงพระราชบัญ ญัติอาหาร พ.ศ.2522 บัญญัติให
รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาต ใบสําคัญ ใบแทนใบอนุญาตและใบแทนใบสําคัญ
ตลอดจนการตออายุใบอนุญาตไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

45
(สําเนา)
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
---------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติอ าหาร พ.ศ.2522
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบทายกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2522
บุญสม มารติน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(96 ร.จ.22 ตอนที่ 193 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2522)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 บัญญัติใหบัตร
ประจําตัวพนักงานเจาหนาที่เปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
-------------------------------(ดานหนา)

6 ซม.

(ตราครุฑ)
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
วันออกบัตร ……../…………………/………….
บัตรหมดอายุ ……../…………………/………….
9.5 ซม.
(ดานหลัง)

6 ซม.

เลขที่ …………………………………..
ชื่อ ……………………………………..
ตําแหนง ………………………………
สังกัด …………………….……………..
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522
………………………… ………………………………………..
ลายมือชื่อผูถือบัตร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
รูปถาย
แตงเครื่องแบบปกติ
หนาตรงไมสวมหมวก
ขนาด 3x4 ซม.

9.5 ซม.
หมายเหตุ :- มีเครื่องหมายตรากระทรวงสาธารณสุขประทับที่มุมรูป

46
(สําเนา)
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2525)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปนขอ 1 ทวิ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
“ขอ 1 ทวิ ผูร บั อนุญาตตัง้ โรงงานผลิตอาหารเพือ่ จําหนาย ผูใ ดประสงคจะขอขึน้ ทะเบียน
ตํารับอาหารเพื่อสงออกซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะที่ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารแลว โดยจะขอ
ใชฉลากใหมตามที่ผูสั่งซื้อตองการเพิ่มขึ้นจากฉลากเดิมที่ไดรับอนุญาตตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ
อาหาร ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.17/1 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ไดระบุไวในแบบ อ.17/1
จํานวนสี่ชุด”
ตอมาความในขอ 1 ทวิ ไดถูกยกเลิกโดยขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526)

ขอ 2 ใหย กเลิก ความในขอ 2 แหง กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 4 (พ.ศ.2522) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 2 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารสําหรับคําขอตามขอ 1 ใหใชแบบ อ.18
ทายกฎกระทรวงนี้
ใบสําคัญ การขึ้น ทะเบียนตํารับ อาหารสําหรับ คําขอตามขอ 1 ทวิ ใหใชแ บบ อ.18/1
ทายกฎกระทรวงนี้”
ตอมาความในขอ 2 นี้ ไดถูกยกเลิกและใชความใหมแทนอีกครั้งโดยขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526)

ใหไว ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2525
ส. พริ้งพวงแกว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(99 ร.จ.39 ตอนที่ 41 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2525)
แบบทายกฎกระทรวงฉบับนี้ไมไดพิมพลงไวเพราะถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526) แลว

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อสงเสริมใหผูรับ อนุญ าตตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อ จําหนา ยที่ป ระสงคจ ะ
สง ออกซึ่ง อาหารควบคุม เฉพาะที่ไ ดรับ ใบสําคัญ การขึ้นทะเบียนตํารับอาหารแลว โดยจะขอใชฉลากใหมตามที่ผูสั่งซื้อตองการ
เพิ่มขึ้นจากฉลากเดิมที่ไดรับ อนุญ าตตามใบสําคัญ การขึ้น ทะเบีย นตํารับอา หาร ในการนี้ก ระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร
อํานวยความสะดวกใหแ กผูข อขึ้น ทะเบีย นตํารับ อาหารใหม โดยไมตอ งใหสง ตัวอยางอาหารวิเคราะหอีก โดยกําหนดแบบ
คําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารและแบบใบสําคัญการขึ้น ทะเบีย นตํารับ อาหารเพื่อ การนี้โ ดยเฉพาะ และโดยที่ม าตรา 31
แหงพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 กําหนดใหการขอขึน้ ทะเบียนและการออกใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหารตองเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

47
(สําเนา)
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2525)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
---------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหยกเลิกความใน (10) ของคาธรรมเนียม แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และใหใชความตอไปนี้แทน
“(10) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
(ก) ตามแบบ อ.18
ฉบับละ 5,000 บาท
ฉบับละ 500 บาท”
(ข) ตามแบบ อ.18/1
ความในขอ (10) ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2526)

ใหไว ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2525
ส. พริ้งพวงแกว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(99 ร.จ.42 ตอนที่ 41 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2525)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรเก็บคาธรรมเนียมในการออกใบสําคัญ การขึ้น ทะเบีย น
ตํารับ อาหาร สําหรับ ผูรับ อนุญ าตตั้งโรงงานผลิต อาหารเพื่อจําหนายที่จะสงออกซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะที่ไดรับใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนตํารับอาหารแลว โดยจะขอใชฉ ลากใหมต ามที่ผูสั่ง ซื้อ ตอ งการเพิ่ม ขึ้น จากฉลากเดิม ที่ไ ดรับ อนุญ าตตาม
ใบสําคัญ การขึ้น ทะเบีย นตํารับ อาหารนอ ยกวา อัต ราคาธรรมเนีย มตามปกติ เพื่อ เปน การสงเสริมการสงออก ในการนี้
สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้

48
(สําเนา)
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 31 และมาตรา 36 แหงพระราชบัญ ญัติอ าหาร
พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกขอ 1 ทวิ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
ขอ 2 ใหย กเลิก ความในขอ 2 แหง กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 4 (พ.ศ.2522) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2525) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 2 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร สําหรับคําขอตามขอ 1 ใหใชแบบ อ.18
ทายกฎกระทรวงนี้”
ขอ 3 ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปนขอ 3 ทวิ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
“ขอ 3 ทวิ เพื่อประโยชนในการสงออก ในกรณีที่ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อ
จําหนายซึง่ ไดรบั ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหารแลว มีความจําเปนตองใชฉลากตามทีผ่ สู งั่ ซือ้ ตองการ
ใหผูรับอนุญาตใชฉลากนั้นไดเมื่อไดทําหนังสือชี้แจงเหตุผลพรอมกับสงตัวอยางฉลากใหแกผูอนุญาต
เพื่อใชในการตรวจสอบ ณ กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
เมื่ อ ผู อ นุ ญ าตได รั บ แล ว ถ า มิ ไ ด มี ห นั ง สื อ แจ ง การไม อ นุ ญ าตภายในสามวั น นั บ แต วั น ได รั บ หนั ง สื อ
และตัวอยางฉลากจากผูร บั อนุญาต ใหถอื วาผูร บั อนุญาตไดรบั อนุญาตใหใชฉลากดังกลาวสําหรับอาหารสงออกได
ในกรณีที่ผูรับอนุญาตทําหนังสือชี้แจงเหตุผลพรอมกับสงตัวอยางฉลากตามวรรคหนึ่ง
โดยยื่นตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงหนังสือชี้แจงพรอมทั้งตัวอยาง
ฉลากใหผูอนุญาตภายในสองวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือชี้แจงและตัวอยางฉลากจากผูรับอนุญาต”
ใหไว ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2526
มารุต บุนนาค
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(100 ร.จ.1 ตอนที่ 134 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2526)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
เพือ่ จําหนาย ทีป่ ระสงคจะสงออกซึง่ อาหารควบคุมเฉพาะทีไ่ ดรบั ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหารแลวแตมคี วามจําเปนตองใช
ฉลากตามที่ผูซื้อตองการ ซึง่ แตกตางไปจากฉลากทีไ่ ดรบั อนุญาตตามใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหารเดิม ในการนีส้ มควร
แกไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 โดยยกเลิกขอกําหนดทีใ่ หผรู บั อนุญาต
ดังกลาวตองขอขึ้นทะเบียนตํารับ อาหารใหม และกําหนดใหผูรับ อนุญ าตทําหนัง สือ ชี้แ จงเหตุผล พรอมกับสงตัวอยางฉลาก
ใหแกผูอนุญาตเพื่อใชในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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แบบ อ.18

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
--------------------------------------ที่…………………………
ใบสําคัญฉบับนี้แสดงวา
อาหารชื่อ ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขนาดบรรจุ …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
ลักษณะของฉลาก …………………………………………………………………………………………….
(ดูดานหลัง)

ผลิตโดย ……………………………………………………………………………………………………….
(ชื่อสถานที่ผลิต)

อยูเลขที่ …………………… ตรอก/ซอย ………….……….….………… ถนน………………………….….
หมูที่………..… ตําบล/แขวง………..……………………... อําเภอ/เขต…………………………………….
จังหวัด………………….…………..…………….. ประเทศ …………………………………………………
ไดรับขึ้นทะเบียนตํารับอาหารไวแลว เมื่อวันที่ ……….. เดือน …………………….. พ.ศ…………………...
สําหรับ …………………………………………………….. ผูรับอนุญาต …………………………………..
อยูเลขที่ ………… ตรอก/ซอย ………………….………. ถนน…………….…………………. หมูที่ ….….
ตําบล/แขวง………………………… อําเภอ/เขต…………………………… จังหวัด………………….……
ใบอนุญาต ……………….………………………………… ที่ ………………………………………………
ใหไว ณ วันที่ …………… เดือน …………………………… พ.ศ……………..
………………………………………………
ตําแหนง …………….…………………………………….

ผูอนุญาต
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(สําเนา)
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2526)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
---------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติอ าหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหยกเลิกความใน (10) ของคาธรรมเนียม แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2525) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และใหใชความตอไปนี้
“(10) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ฉบับละ 5,000 บาท”
ใหไว ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2526
มารุต บุนนาค
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(100 ร.จ.4 ตอนที่ 134 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2526)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีก ารกําหนดวิธีป ฏิบัติสําหรับ ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
เพื่อจําหนายที่ประสงคจะสงออกซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะที่ไดรับ ใบสําคัญ การขึ้น ทะเบีย นตํารับ อาหารแลว แตมีค วามจําเปน
ต อ งใช ฉ ลากตามที่ ผู ซื้ อ ต อ งการซึ่ ง แตกต า งไปจากฉลากที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตตามใบสําคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นตํารั บ อาหารเดิ ม
โดยไมตอ งใหข อขึ้น ทะเบีย นตํารับ อาหารใหม ในการนี้ส มควรแกไขกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 5 (พ.ศ.2522) ออกตามความใน
พระราชบัญ ญัติอ าหาร พ.ศ.2522 ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 8 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราช
บัญ ญัติอ าหาร พ.ศ.2522 โดยยกเลิก อัต ราคา ธรรมเนีย มใบสําคัญ การขึ้น ทะเบีย นตํารับ อาหารในกรณีดัง กลา ว จึงจําเปน
ตองออกกฎกระทรวงนี้
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(สําเนา)
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2547)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
---------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 4/1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
“ขอ 4/1 ผูรับ อนุญ าตนําเขา ซึ่ง อาหารเพื่อ จําหนา ยที่เ ปน อาหารที่มีความเสี่ย งอัน ตราย
ตามประเภทและชนิดทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด นอกจากตองปฏิบตั ติ ามขอ 4
แลวตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานของอาหารที่จะนําเขาจากหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่
เปนแหลงกําเนิด หรือสถาบันเอกชนทีร่ บั รองโดยหนวยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบของประเทศทีเ่ ปนแหลงกําเนิด
ซึ่งระบุวาอาหารที่นําเขาครั้งนั้นทุกรุนไดมาตรฐานแสดงตอพนักงานเจาหนาที่
ในกรณีที่มีหลักฐานวาประเทศที่เปนแหลงกําเนิดตามวรรคหนึ่งไมมีการออกหนังสือรับรอง
ใหผูรับอนุญาตใชหนังสือรับรองมาตรฐานของอาหารที่จะนําเขาจากหนวยงานในประเทศที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากําหนด ซึ่งระบุวาอาหารที่นําเขาครั้งนั้นทุกรุนไดมาตรฐาน”
ใหไว ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2547
(ลงชื่อ)

สุดารัตน เกยุราพันธุ

(นางสุดารัตน เกยุราพันธุ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 121 ตอนที่ 33 ก. วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2547)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนือ่ งจากปจจุบนั การนําเขาอาหารบางประเภททีม่ คี วามเสีย่ ง

อันตรายอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอผูบริโภค ดังนั้นเพื่อใหมีมาตรการที่สอดคลองกับระบบสากล
ในการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ และลดปญหาการนําเขาอาหารที่ไมเหมาะ
ตอการบริโภค สมควรกําหนดใหผูรับอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารที่มีความเสี่ยงอันตรายเพื่อจําหนายตาม
ประเภทและชนิดที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด ตองมีหนังสือรับรองมาตรฐาน
ของอาหารที่จะนําเขาจากหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่เปนแหลงกําเนิด หรือสถาบันเอกชน
ที่รับรองโดยหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่เปนแหลงกําเนิดซึ่งระบุวาอาหารนั้นไดมาตรฐาน
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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(สําเนา)
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2548)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
----------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 14 มาตรา 18 และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนขอ 2/1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
“ขอ 2/1 ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ 1 ซึ่งผลิตอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดวิธีการผลิต
เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ตามมาตรา 6(7) ตองผานการตรวจประเมิน
วาปฏิบัติไดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด การตรวจประเมินใหเปนไปตามหลักเกณฑที่เลขาธิการคณะ
กรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด”
ขอ 2 ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปนวรรคสามของขอ 5 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
“ในการขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ตามมาตรา 6(7) ใหนําความในขอ 2/1 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม เวนแตจะไดมีหลักฐานอื่นตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด”
ขอ 3 ใหยกเลิกความในวรรคสามของขอ 7 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ในการขออนุญาตยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร ใหนําความในขอ 2 และขอ 2/1
มาใชบงั คับโดยอนุโลม”
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ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 8 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 8 การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ สถานที่ ดังตอไปนี้
(1) กรุงเทพมหานคร ใหยนื่ ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
หรือสถานที่อื่นตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
(2) จังหวัดอืน่ ใหยนื่ ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทีโ่ รงงานผลิตอาหารนัน้ ตัง้ อยู หรือสถานทีอ่ นื่ ตามทีเ่ ลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนด”
ใหไว ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2548
(ลงชื่อ) สุชัย เจริญรัตนกุล
(นายสุชัย เจริญรัตนกุล)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 122 ตอนที่ 81 ก. วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2548)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522)
เรื่อง กําหนดน้ํามันถั่วลิสงเปนอาหารควบคุมเฉพาะ และกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
วิธีการผลิต และฉลาก สําหรับน้ํามันถั่วลิสง
---------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหน้ํามันถั่วลิสงเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน(1)
ขอ 2 การผลิตน้ํามันถั่วลิสง ใหทําไดเพียงสองวิธี คือ
(1) ธรรมชาติ ทําโดยการบีบอัด หรือบีบอัดโดยใชความรอนและทําใหสะอาดโดยการลาง
การตั้งไวใหตกตะกอน การกรอง หรือการหมุนเหวี่ยง
(2) ผานกรรมวิธี ทําโดยนําน้ํามัน ถั่ว ลิส งที่ไ ดจ ากวิธีธ รรมชาติ แลว มาผา นกรรมวิธี
ทําใหบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง
ผู ผ ลิ ต หรื อ ผู นําเข า น้ํามั น ถั่ ว ลิ ส งเพื่ อ จําหน า ย ต อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร(2)
ขอ 3 เมล็ด ถั่ว ลิส งที่จ ะนํามาผลิต น้ํามัน ตอ งมีส ภาพที่เหมาะจะใชผลิต อาหาร และอยูใ น
สภาพที่ใหน้ํามันซึ่งบริโภคไดโดยปราศจากอันตราย
ขอ 4 น้ํามันถั่วลิสงที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย เพื่อใชรับประทาน
หรือใชปรุงแตงในอาหาร ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีคา ของกรด (Acid Value) คิดเปนมิลลิกรัมโปตัสเซียมไฮดรอกไซด ตอน้าํ มัน 1 กรัม
(ก) ไดไมเกิน 4.0 สําหรับน้ํามันถั่วลิสงที่ทําโดยวิธีธรรมชาติ
(ข) ไดไมเกิน 0.6 สําหรับน้ํามันถั่วลิสงที่ทําโดยวิธีผานกรรมวิธี
(2) มีคา เพอรออกไซด (Peroxide Value) คิดเปนมิลลิกรัมสมมูลย ตอน้าํ มัน 1 กิโลกรัม
ไดไมเกิน 10
(3) มีคา สปอนนิฟเ คชัน่ (Saponification Value) คิดเปนมิลลิกรัมโปตัสเซียมไฮดรอกไซด
ตอน้ํามัน 1 กรัม ได 187 ถึง 196
(4) มีคาไอโอดีนแบบวิจน (Iodine Value, Wijs) ได 80 ถึง 106
(5) มีความหนาแนนสัมพัทธ (Relative Density) ที่ 30/30 องศาเซลเซียส ได 0.909 ถึง 0.913
--------------------------------------------------------------

(1)

ความในขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) ถูกยกเลิก โดย ขอ1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 233)

พ.ศ.2544 เรือ่ ง แกไขเพิม่ เติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) เรือ่ ง กําหนดน้าํ มันถัว่ ลิสงเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
วิธกี ารผลิต และฉลาก สําหรับน้าํ มันถัว่ ลิสง (118 ร.จ. ตอนที่ 82 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544) และใชขอ ความใหมแทนแลว
(2)

ความในวรรค 2 ของขอ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) ถูกเพิม่ เติมโดยขอ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ 233) พ.ศ.2544 เรือ่ ง แกไขเพิม่ เติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) เรือ่ ง กําหนดน้าํ มันถัว่ ลิสงเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน วิธกี ารผลิต และฉลาก สําหรับน้าํ มันถัว่ ลิสง (118 ร.จ. ตอนที่ 82 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544)
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(6) มีดัชนีหักเห (Refractive Index) ที่ 40 องศาเซลเซียส ได 1.460 ถึง 1.465
(7) มีน้ําและสิ่ง ที่ร ะเหยได (Water and Volatile Matter) ที่อุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส ไดไมเกินรอยละ 0.2 ของน้ําหนัก
(8) มีปริมาณสบู (Soap Content) ไดไมเกินรอยละ 0.005 ของน้ําหนัก
(9) มีสารสปอนนิฟายไมได (Unsaponifiable Matter) ไดไมเกินรอยละ 1 ของน้ําหนัก
(10) มีสิ่งอื่นที่ไมละลาย (Insoluble Impurities) ไดไมเกินรอยละ 0.05 ของน้ําหนัก
(11) มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของน้ํามันถั่วลิสง
(12) ไมมีกลิ่นหืน
ขอ 5 น้าํ มัน ถัว่ ลิสงทีม่ นี า้ํ มัน อืน่ หรือไขมันผสมอยูท ผี่ ลิตเพือ่ จําหนา ย นําเขาเพือ่ จําหนา ย
หรือที่จําหนาย เพื่อใชรับประทานหรือใชปรุงแตงในอาหาร ตองมี
(1) คาของกรด (Acid Value) คิดเปนมิลลิกรัมโปตัสเซียมไฮดรอกไซด ตอน้ํามัน 1 กรัม
(ก) ไดไมเกิน 4.0 สําหรับน้ํามัน ถั่ว ลิส ง ซึ่งทําโดยวิธีธ รรมชาติผสมกับน้ํามัน อื่น
หรือไขมันซึ่งทําโดยวิธธี รรมชาติ
(ข) ไดไมเกิน 0.6 สําหรับน้ํามันถั่วลิสง ซึ่งทําโดยวิธีผานกรรมวิธีผสมกับน้ํามันอื่น
หรือไขมันซึ่งทําโดยวิธีผานกรรมวิธี
(ค) ไดไมเกิน 1.0 สําหรับน้ํามัน ถั่วลิสง ซึ่งทําโดยวิธีธรรมชาติผสมกับน้ํามัน อื่น
หรือไขมันซึ่งทําโดยวิธีผานกรรมวิธี
(ง) ไดไมเกิน 1.0 สําหรับน้ํามันถั่วลิสง ซึ่งทําโดยวิธีผานกรรมวิธีผสมกับน้ํามันอื่น
หรือไขมันซึ่งทําโดยวิธีธรรมชาติ
(2) คุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 4(2)(7)(8)(10) และ (12)
ขอ 6 ถามีวัตถุเจือปนในอาหาร (Food Additives) หรือสารปนเปอน (Contaminants) ใหมีได
ตามชนิดและปริมาณที่กําหนดไวในบัญชีทายประกาศนี้
ขอ 7 การใชภาชนะบรรจุนา้ํ มันถัว่ ลิสง ใหปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง
(3)
ภาชนะบรรจุ
ขอ 8 การแสดงฉลากของน้ํามันถั่วลิสง(3)
(1) ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก
(2) ใหแสดงคําวา “น้ํามัน ถั่ว ลิสงธรรมชาติ” หรือ “น้ํามันถั่ว ลิส งผานกรรมวิธี” หรือ
“น้าํ มันถัว่ ลิสงธรรมชาติผสมน้าํ มัน …..” หรือ “หรือน้าํ มันถัว่ ลิสงผานกรรมวิธผี สมน้าํ มัน …..” ดวยตัวอักษร
ขนาดไมเล็กกวา 5 มิลลิเมตร ใตชื่อทางการคาของน้ํามันนั้น
(3) ใหแ สดงชนิด วิธีที่ผ ลิต และอัต ราสวนของน้ํามัน อื่น หรือ ไขมัน ที่ผ สมในน้ํามัน
ถั่วลิสงดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 3 มิลลิเมตร ถัดจากขอความที่ตองระบุตาม (2)
(4) ใหแสดง วันเดือนป ทีผ่ ลิตจากโรงงานทีผ่ ลิต และ วันเดือนปทแี่ บงบรรจุ ดวยสําหรับ
อาหารที่นําเขามาแบงบรรจุในประเทศ
ขอ 9 น้ํามัน ถั่ว ลิส งที่ใชป ระโยชนอยางอื่นนอกจากใชรับ ประทานหรือใชปรุง แตงในอาหาร
ใหไดรับการยกเวนไมตองมีคุณภาพมาตรฐานตามที่ระบุไวในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และไมตองปฏิบัติตามขอ 7
และขอ 8 แตตองแสดงฉลากไวที่ภาชนะบรรจุวา “หามใชรับประทาน” ดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเล็กกวา
1 เซนติเมตร และในฉลากนั้นใหแสดงระหัสของครั้งที่ผลิตไวดวย
--------------------------------------------------------------

(3)

ความในขอ 7 และขอ 8 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) ถูกยกเลิก โดยขอ 3 และ 4 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 233) พ.ศ.2544 เรือ่ ง แกไขเพิม่ เติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) เรือ่ ง กําหนดน้าํ มันถัว่ ลิสง
เปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธกี ารผลิต และฉลาก สําหรับน้าํ มันถัว่ ลิสง (118 ร.จ. ตอนที่ 82 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราช
กิจจาฯ) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544) และใชขอ ความใหมแทนแลว
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ขอ 10 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดน้ํามันถั่วลิสงเปนอาหารควบคุมเฉพาะและ
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลากสําหรับน้ํามันถั่วลิสง ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522
ซึง่ ออกใหกอ นวันทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ ใหยงั คงใชตอ ไปไดอกี สองป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ(4)
ขอ 11 ใหผูผลิต ผูนําเขาน้ํามันถั่วลิสงที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ยืน่ คํา
ขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหไดรับการ
ผอนผันการปฏิบัติตามวรรค 2 ของขอ 2 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิม
ตอไปไดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ(4)
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522
บุญสม มารติน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(96 ร.จ.24 ตอนที่ 163 (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2522)
--------------------------------------------------------------

(4)

ความในขอ 10 และขอ 11 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 5 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 233) พ.ศ.2544 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดน้ํามัน
ถั่วลิสงเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลาก สําหรับน้ํามันถั่วลิสง (118 ร.จ. ตอนที่ 82 ง. (ฉบับพิเศษ
แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544)

บัญชีวัตถุเจือปนในอาหาร (Food Additives)
อันดับ
1.

2.

ประเภทวัตถุเจือปนในอาหาร

ชื่อวัตถุเจือปนในอาหาร

สี (colour) : ใหใชไดเพื่อความมุงหมายที่ ก) เบตา-คาโรทีน (beta-carotene)
จะทําใหผลิตภัณฑมีสีเหมือนธรรมชาติ ข) สีดําแสด (annatto)
ค) เคอรคิวมิน (curcumin)
ง) แคนธาแซนธีน (canthaxanthine)
จ) เบตา-อะโป-8’-คาโรทีนาล (beta-apo-8’-carotenal)
ฉ) เมทิลและเอทิลเอสเทอรของกรดเบตา-อะโป-8’-คาโร
ทีโนอิค แอซิด (methyl and ethyl ester of beta-apo8’-carotenoic acid)
การแตงกลิ่น (Flavours) : ใหใชกลิ่น
สังเคราะหได ทั้งนี้วัตถุประสงคดังกลาว
จะตองไมเปนอันตรายตอสุขภาพ และ
ไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิดวาเปนการ
ปดบังซอนเรนความดอยคุณภาพของ
น้ํามันถั่วลิสง หรือทําใหน้ํามันถั่วลิสงนั้น
มีคุณคาสูงกวาความเปนจริง

ปริมาณสูงสุดที่
ใหใชไดเปน
รอยละของน้ําหนัก
-

หมายเหตุ
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อันดับ
3.

ประเภทวัตถุเจือปนในอาหาร
อีมัลซิไฟเออร (emulsifiers)

ชื่อวัตถุเจือปนในอาหาร
ก) โมโนและไดกลีเซอไรดของกรดไขมัน (mono and
diglycerides of fatty acid)
ข) โมโนและไดกลีเซอไรดของกรดไขมัน (mono and
diglycerides of fatty acid) ซึ่งทําใหเปนเอสเทอร
ดวยกรดตอไปนี้ อะซีติค (acetic) ทารทาริค (tartaric)
ซิตริค (citric) อะซีติล ทารทาริค (acetyl tartaric)
แลคติค (lactic) รวมทั้งเกลือโซเดียมและเกลือคัลเซียม

ปริมาณสูงสุดที่
ใหใชไดเปน
รอยละของน้ําหนัก
2
2

ของกรดขางตนจะใชอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันไดไมเกิน
รอยละ 2 ของน้ําหนัก

ค) เลซีธินและองคประกอบของเลซีธิน (lecithins and
components of commercial lecithin)
ง) โพลีกลีเซอรอลเอสเทอรของกรดไขมัน (polyglycerol
esters of fatty acid)
จ) เอสเทอรของกรดไขมันกับโพลีอัลกอฮอลที่มิใชกลีเซอรอล
(esters of fatty acid with polyalcohols other than
glycerol) ดังตอไปนี้

2
2
2

หมายเหตุ

อีมัลซิไฟเออรตาม (ข) ถึง (ฎ)
จะใชอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
รวมกันไดไมเกินรอยละ 2
ของน้ําหนัก
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ประเภทวัตถุเจือปนในอาหาร

ชื่อวัตถุเจือปนในอาหาร
ซอรบิแทน โมโนพัลมิเตท (sorbitan monopalmitate)
ซอรบิแทน โมโนสเตียเรท (sorbitan monostearate)
ซอรบิแทน ไตรสเตียเรท (sorbitan tristearate)
จะใชอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันไดไมเกินรอยละ 2
ของน้ําหนัก
ฉ) โพรพีลีนกลัยคอลเอสเทอรของกรดไขมัน (1,2propylene glycol esters of fatty acid)
ช) ซูโครสเอสเทอรของกรดไขมัน รวมทั้งซูโครกลีเซอรไรด
(sucrose esters of fatty acid) including sucroglyceride)
ซ) กรดสเตียริลแลคทิลลิคและเกลือคัลเซียมของกรดนี้
(stearyl lactylic acid and its calcium salts)
ฌ) โพลีกลีเซอรอลเอสเทอรของกรดริซิโนเลอิคที่ถูกอินเตอร
เอสเทอริไฟด (polyglycerol esters of interesterified
ricinoleic acid)
ญ) โพลีออกซีเอธีลีน (20) ซอรบิแทนโมโนโอลีเอท
(polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate)
ฏ) โพลีออกซีเอธีลีน (20) ซอรบิแทนโมโนสเตียเรท
(polyoxyethylene (20) sorbitan monostearate)

ปริมาณสูงสุดที่
ใหใชไดเปน
รอยละของน้ําหนัก

2
2
2
2

2
2

หมายเหตุ

60
อันดับ
4.

ประเภทวัตถุเจือปนในอาหาร
วัตถุกันหืน (anti oxidants)

ชื่อวัตถุเจือปนในอาหาร

ปริมาณสูงสุดที่
ใหใชไดเปน
รอยละของน้ําหนัก

ก) โพรพิล ออคติล และโดเดซิล แกลเลท (propyl, octyl
and dodecyl gallates)

0.01

ข) บิวทิเลเตด ไฮดรอกซีโทลูอีน
(butylated hydroxytoluene, BHT)
บิวทิเลเตด ไฮดรอกซีอะนีโซล
(butylated hydroxyanisole, BHA)
ค) สารพวกแกลเลท (gallates) รวมกับ BHA หรือ BHT
หรือรวมทั้งสองอยางใชรวมกัน

0.02

ง) แอสคอรบิลพัลมิเตท
(ascorbyl palmitate)
จ) แอสคอรบิลสเตียเรท
(ascorbyl stearate)
ฉ) โทโคเฟอรอลสชนิดธรรมชาติและชนิดสังเคราะห
(natural and synthetic tocopherols)
ช) ไดลอริล ไธโอไดโพรพิโอเนท
(dilauryl thiodipropionate)

หมายเหตุ
จะใชอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
รวมกันไดไมเกินรอยละ 0.01
ของน้ําหนัก
จะใชอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
รวมกันไดไมเกินรอยละ 0.02
ของน้ําหนัก

0.02
แตจะใชแกลเลทได
ไมเกินรอยละ 0.01
ของน้ําหนัก
0.02
วัตถุกันหืนตาม (ง) และ (จ)
จะใชอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
0.02
รวมกันไดไมเกินรอยละ 0.02
ของน้ําหนัก
0.02
0.02
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5.

6.
7.

ประเภทวัตถุเจือปนในอาหาร
สารเสริมฤทธิ์วัตถุกันหืน
(antioxidant synergists)

วัตถุกันฟอง
(antifoaming agents)
วัตถุกันตกผลึก
(crystallization inhibitors)

ชื่อวัตถุเจือปนในอาหาร
ก) กรดซิตริคและโซเดียมซิเตรท
(citric acid and sodium citrate)
ข) ไอโซโพรพิลซิเตรท
(isopropyl citrate)

ค) กรดฟอสฟอริค (phosphoric acid)
ง) โมโนกลีเซอไรดซิเตรท (monoglyceride citrate)
ไดเมทิลโพลีซิลอคเซน (dimethyl polysiloxane) อยางเดียว
หรือผสมกับซิลิคอนไดออกไซด (silicon dioxide)
ออกซีสเตียริน (oxystearin)

ปริมาณสูงสุดที่
ใหใชไดเปน
รอยละของน้ําหนัก
0.01

0.01
0.01
0.001
0.125

หมายเหตุ

สารเสริมฤทธิ์ วัตถุกันหืน
ตามขอ (ข) (ค) และ (ง)
จะใชอยางใดอยางหนึ่ง
หรือรวมกันไดไมเกินรอยละ
0.01 ของน้ําหนัก
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บัญชีสารปนเปอน (Contaminants)
ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได
อันดับ
สารปนเปอน
เปนมิลลิกรัมตอกิโลกรัม
1.
น้ํามันแร (mineral oil)
ไมมี
2.
ปริมาณเหล็ก : ในน้ํามันถั่วลิสงธรรมชาติและในน้ํามันถั่วลิสงผสม
5.0
ในน้ํามันถั่วลิสงผานกรรมวิธี
2.5
3.
ปริมาณทองแดง : ในน้ํามันถั่วลิสงธรรมชาติและในน้ํามันถั่วลิสงผสม
0.4
ในน้ํามันถั่วลิสงผานกรรมวิธี
0.1
4.
ปริมาณตะกั่ว
0.1
5.
ปริมาณสารหนู
0.1
6.
ปริมาณอาฟลาทอกซิน (aflatoxin)
ไมเกิน 20 ไมโครกรัม ตอ 1 กิโลกรัม
(ไมเกิน 20 สวนในพันลานสวน)
7.
ปริมาณไซโคลโพรพีนอย แฟตตี้ แอซิด
ไมเกินรอยละ 0.4 โดยน้ําหนัก
(cyclopropenoid fatty acid)

หมายเหตุ
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2523)
เรื่อง แปงขาวกลอง
----------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 (10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหแปงขาวกลองเปนอาหารที่ตองมีฉลาก
ขอ 2 การแสดงฉลากของแปงขาวกลอง ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เรื่อง ฉลาก และตองมีคําวา “อยาใชเลี้ยงทารกแทนนม” ดวยตัวอักษรสีแดง ขนาดไมเล็กกวา 5 มิลลิเมตร
และตองมีสีตัดกับสีของพื้นฉลากไวใตคําวา “แปงขาวกลอง”
ขอ 3 ในฉลากตองไมมีรูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใด ๆ อันอาจทําใหเขาใจวา
นําไปใชเลี้ยงทารกแทนนมได
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2523
บุญสม มารติน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(96 ร.จ.15 ตอนที่ 11 (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2523)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524)
เรื่อง น้ํามันปาลม
----------------------------------------------อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(7) และ (10) แหง พระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหน้ํามัน ปาลมที่ไดจากผลของตนปาลมที่มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา อีเลอีส กีนีเอ็นซิส
(Elaeis guineensis) เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน(1)
น้ํามันปาลมตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงน้ํามันปาลมที่จะตองนําไปผานกระบวนการเพื่อให
เหมาะสมกอนการบริโภค ซึ่งจะตองแสดงวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนวามิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการบริโภค(2)
ขอ 2 น้ํามันปาลมแบงออกได ดังตอไปนี้
(1) น้ํามันปาลมจากเนื้อปาลม (Palm oil)
(2) น้ํามันปาลมโอลีอินจากเนื้อปาลม (Palm olein)
(3) น้ํามันปาลมสเตียรินจากเนื้อปาลม (Palm stearin)
(4) น้ํามันปาลมจากเมล็ดปาลม (Palm kernel oil)
(5) น้ํามันปาลมโอลีอินจากเมล็ดปาลม (Palm kernel olein)
(6) น้ํามันปาลมสเตียรินจากเมล็ดปาลม (Palm kernel stearin)
ขอ 3 การผลิตน้ํามันปาลมใหทําได ดังนี้
(1) วิธีธ รรมชาติ ทําโดยการบีบ อัด หรือ บีบ อัด โดยใชค วามรอ นหรือ วิธีธ รรมชาติอื่น
ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และนํามาทําใหสะอาดโดยการลาง
การตั้งไวใหตกตะกอน การกรอง หรือการหมุนเหวี่ยง
(2) วิธีผานกรรมวิธี ทําโดยนําน้ํามันปาลมที่ไดจากธรรมชาติหรือที่ไดจากการสกัดดวย
สารละลายตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และนํามาผานกรรมวิธี
ทําใหบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง
(3) วิธีอื่นตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผูผ ลิตหรือผูน าํ เขาน้าํ มันปาลมเพือ่ จําหนาย ตองปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร(3)
ขอ 4 น้ํามัน ปาลม ตามขอ 2(1)(2) และ (3) ที่ผ ลิต เพื่อจําหนา ย นําเขา เพื่อ จําหนา ย หรือ
ที่จําหนาย เพื่อใชรับประทานหรือใชปรุงแตงอาหาร ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีคาของกรด (Acid value) ไมเกิน 10 มิลลิกรัม โปแตสเซียมไฮดรอกไซด ตอ
น้ํามัน 1 กรัม สําหรับน้ํามันปาลมที่ทําโดยวิธีธรรมชาติ และไมเกิน 0.6 มิลลิกรัม โปแตสเซียมไฮดรอกไซด
ตอน้ําหนัก 1 กรัม สําหรับน้ํามันปาลมที่ทําโดยวิธีผานกรรมวิธี
(2) มีคา เพอรออกไซด (Peroxide value) ไมเกิน 10 มิลลิกรัมสมมูลยเพอรออกไซด
ออกซิเจน ตอน้ํามัน 1 กิโลกรัม
--------------------------------------------------------------

(1)

ความในขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 234) พ.ศ.2544 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ํามันปาลม (118 ร.จ. ตอนที่ 82 ง .
(ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544) และใชขอความใหมแทนแลว
(2)
ความในวรรค 2 ของขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) ถูกเพิม่ เติมโดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 184) พ.ศ.2542 เรือ่ ง น้าํ มันปาลม (ฉบับที่ 2) (116 ร.จ. ตอนที่ 41 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542)
(3)
ความในวรรค 2 ของขอ 3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) ถูกเพิม่ เติมโดยขอ 2 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 234) พ.ศ.2544 2544 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ํามันปาลม (118 ร.จ.
ตอนที่ 82 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544)
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(3) มีสว นประกอบของกรดไขมันเปน รอยละของกรดไขมัน ทัง้ หมด โดยใชวธิ ี
กาซลิควิดโครมาโตกราฟฟ หรือ จี แอล ซี (Gas Liquid Chromatography หรือ G L C) ดังนี้
กรดลอริค (Lauric acid)
ไมเกิน 1.2
กรดไมริสติค (Myristic acid)
ระหวาง 0.5 ถึง 5.9
กรดปาลมมิติค (Palmitic acid)
ระหวาง 32 ถึง 59
กรดปาลมมิโตลีอิค (Palmitoleic acid)
ไมเกิน 0.6
กรดสเตียริค (Stearic acid)
ระหวาง 1.5 ถึง 8.0
กรดโอลีอิค (Oleic acid)
ระหวาง 27 ถึง 52.0
กรดไลโนลีอิค (Linoleic acid)
ระหวาง 5.0 ถึง 14
กรดไลโนลีนิค (Linolenic acid)
ไมเกิน 1.5
กรดอราซิดิค (Arachidic acid)
ไมเกิน 1.0
(4) มีคาสปอนิฟเ คชั่น (Saponification value) ระหวาง 190 ถึง 209 มิลลิกรัม
โปแตสเซียมไฮดรอกไซด ตอน้ํามัน 1 กรัม
(5) มีคาไอโอดีนแบบวิจส (Iodine value, Wijs) ดังนี้
(ก) ระหวาง 50 - 56 สําหรับน้ํามันปาลมจากเนื้อปาลม
(ข) ไมนอยกวา 55 สําหรับน้ํามันปาลมโอลีอินจากเนื้อปาลม
(ค) ไมเกิน 48 สําหรับน้ํามันปาลมสเตียรินจากเนื้อปาลม
(6) มีสารทีส่ ปอนิฟายไมได (Unsaponifiable matter) ไมเกินรอยละ 1.2 ของน้าํ หนัก
(7) มีสิ่ง ที่ร ะเหยได (Volatile matter) ที่อุณ หภูมิ 105 องศาเซลเซีย ส ไมเ กิน
รอยละ 0.2 ของน้ําหนัก
(8) มีปริมาณสบู (Soap content) ไมเกินรอยละ 0.005 ของน้ําหนัก
(9) มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของน้ํามันปาลมจากเนื้อปาลม
(10) มีสิ่งอื่นที่ไมละลาย (Insoluble impurities) ไมเกินรอยละ 0.05 ของน้ําหนัก
(11) มีปริม าณคาโรทีน อยทั้ง หมด คํานวณเปน เบตา-คาโรทีน ไมนอ ยกวา 500
มิลลิกรัม ตอน้ํามัน 1 กิโลกรัม และไมเกิน 2,000 มิลลิกรัม ตอน้ํามัน 1 กิโลกรัม สําหรับน้ํามันปาลมที่ทํา
โดยวิธีธรรมชาติ
(12) ไมมีกลิ่นหืน
(13) ไมมีน้ํามันแร
น้ํามันปาลมที่ผลิตตามวิธีอื่นในขอ 3(3) ใหไดรับการยกเวนไมตองมีคุณภาพหรือ
มาตรฐาน (3)(4)(5)(6)(9) และ (11) แตตอ งมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 5 น้ํามัน ปาลม ตามขอ 2(4)(5) และ (6) ที่ผ ลิต เพื่อ จําหนา ย นําเขา เพื่อ จําหนา ย หรือ
ที่จําหนาย เพื่อใชรับประทานหรือใชปรุงแตงอาหาร ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีคา ของกรด (Acid value) ไมเกิน 0.6 มิลลิกรัม โปแตสเซียมไฮดรอกไซด ตอน้าํ มัน
1 กรัม สําหรับน้ํามันปาลมที่ทําโดยวิธีผานกรรมวิธี
(2) มีคาเพอรออกไซด (Peroxide value) ไมเกิน 10 มิลลิกรัมสมมูลยเพอรออกไซด
ออกซิเจน ตอน้ํามัน 1 กิโลกรัม
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(3) มีสวนประกอบของกรดไขมันเปนรอยละของกรดไขมันทั้งหมดโดยใชวิธีกาซลิควิด
โครมาโตกราฟฟ หรือ จี แอล ซี (Gas Liquid Chromatography) หรือ G L C) ดังนี้ เวนแตน้ํามันปาลม
โอลีอินจากเมล็ดปาลมและน้ํามันปาลมสเตียรินจากเมล็ดปาลม ใหมีไดตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรดคาโปรอิค (Caproic acid)
ไมเกิน 0.5
กรดคาปรีลิค (Caprylic acid)
ระหวาง 2.4 ถึง 6.2
กรดคาปริค (Capric acid)
ระหวาง 2.6 ถึง 7.0
กรดลอลิค (Lauric acid)
ระหวาง 41 ถึง 55
กรดไมริสติค (Myristic acid)
ระหวาง 14 ถึง 20
กรดปาลมมิติค (Palmitic acid)
ระหวาง 6.5 ถึง 11
กรดสเตียริค (Stearic acid)
ระหวาง 1.3 ถึง 3.5
กรดโอลีอิค (Oleic acid)
ระหวาง 10 ถึง 23
กรดไลโนลีอิค (Linoleic acid)
ระหวาง 0.7 ถึง 5.4
(4) มีคา สปอนิฟเ คชั่น (Saponification value) ระหวาง 230 ถึง 254 มิล ลิก รัม
โปแตสเซียมไฮดรอกไซด ตอน้ํามัน 1 กรัม
(5) มีคาไอโอดีนแบบวิจส (Iodine value, Wijs) ระหวาง 13 ถึง 23 เวนแตน้ํามันปาลม
โอลีอิน จากเมล็ดปาลม และน้ํามัน ปาลมสเตียรินจากเมล็ดปาลม ใหมีไดตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(6) มีสารที่สปอนิฟายไมได (Unsaponifiable matter) ไมเกินรอยละ 1 ของน้ําหนัก
(7) มีสิ่งที่ระเหยได (Volatile matter) ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ไมเกินรอยละ 0.2
ของน้ําหนัก
(8) มีปริมาณสบู (Soap content) ไมเกินรอยละ 0.005 ของน้ําหนัก
(9) มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของน้ํามันปาลมจากเมล็ดปาลม
(10) มีสิ่งอื่นที่ไมละลาย (Insoluble impurities) ไมเกินรอยละ 0.05 ของน้ําหนัก
(11) ไมมีกลิ่นหืน
(12) ไมมีน้ํามันแร
น้าํ มันปาลมทีผ่ ลิตตามวิธอี นื่ ในขอ 3(3) ใหไดรบั การยกเวนไมตอ งมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐาน
ตาม (3)(4)(5)(6) และ (9) แตตอ งมีคุณ ภาพหรือ มาตรฐานตามที่ไ ดรับ ความเห็น ชอบจากสํานัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 6 น้าํ มันปาลมทีใ่ ชวตั ถุเจือปนอาหาร (Food additives) หรือทีม่ สี ารปนเปอ น (Contaminants)
ตองใชหรือมีไดตามชนิดและปริมาณที่กําหนดไวในบัญชีทายประกาศนี้เทานั้น
ขอ 7 (4)
ขอ 8 ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุน้ํามันปาลมที่ใชรับประทานหรือใชปรุงแตงอาหาร ใหปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ
ขอ 9 การแสดงฉลากของน้ํามัน ปาลมที่ใชรับ ประทานหรือใชปรุงแตงอาหาร ใหปฏิบัติต าม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก
-------------------------------------------------------------(4)

ความในขอ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) ถูกยกเลิก โดยขอ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 184)

พ.ศ.2542 เรือ่ ง น้าํ มันปาลม (ฉบับที่ 2) (116 ร.จ. ตอนที่ 41 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542) โดยไมมกี ารเพิม่ ขอความใดๆ เขามา
แทนขอความทีถ่ กู ยกเลิก

67
ขอ 10 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ํามันปาลม ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2524 ซึ่งออกให
กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ (5)
ขอ 11 ใหผูผลิต ผูนําเขาน้ํามัน ปาลมที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับยืน่ คํา
ขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหไดรับ
การผอนผันการปฏิบตั ติ ามวรรค 2 ของขอ 2 ภายในสองป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ และใหใชฉลากเดิม
ตอไปไดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ (5)
ประกาศฉบับนี้ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ซึ่งออกใหตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2522) เรือ่ ง กําหนดน้าํ มันและไขมันเปนอาหารควบคุมเฉพาะ
และกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลาก สําหรับน้ํามันและไขมัน เวนแตเฉพาะสวนที่เกี่ยว
กับน้ํามัน ปาลมจากเนื้อปาลมตามขอ 2(1)(2) หรือ (3) หรือน้ํามัน ปาลมจากเมล็ดปาลมตามขอ 2(4)(5)
หรือ (6) ใหผูที่ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกลาว
มาดําเนินการแกไขตํารับอาหารใหมีรายละเอียดถูกตองตามประกาศฉบับนี้ ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2524
ทองหยด จิตตวีระ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(98 ร.จ.825 ตอนที่ 46 (แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2524)

--------------------------------------------------------------

(5)

ความในขอ 10 และ ขอ 11 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) ถูกเพิม่ เติมโดยขอ 3 ของประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 234) พ.ศ.2544 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ํามันปาลม (118 ร.จ. ตอนที่
82 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524)
เรื่อง น้ํามันมะพราว
----------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 (1)(2)(4)(5)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหนา้ํ มันมะพราวทีไ่ ดจากเนือ้ ของมะพราวทีม่ ชี อื่ ทางวิทยาศาสตรวา โคคอส นิวซิเฟอรา
(Cocos nucifera) เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (1)
ขอ 2 การผลิตน้ํามันมะพราวใหทําไดดังนี้
(1) วิธีธรรมชาติ ทําโดยการบีบอัดหรือโดยใชความรอนหรือวิธีธรรมชาติอื่น ตามที่ได
รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และนํามาทําใหสะอาดโดยการลาง การตั้งไว
ใหตกตะกอน การกรอง หรือการหมุนเหวี่ยง
(2) วิธีผา นกรรมวิธี ทําโดยนําน้ํามัน มะพรา วที่ไดจ ากวิธีธ รรมชาติ หรือที่ไดจ ากการ
สกัดดวยสารละลาย ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และนํามาผาน
กรรมวิธีทําใหบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง
(3) วิธีอื่นตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู ผ ลิ ต หรื อผู นําเขาน้ํามันมะพราวเพื่อจําหนาย ตอ งปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (2)
ขอ 3 น้าํ มันมะพราวทีผ่ ลิตเพือ่ จําหนาย นําเขาเพือ่ จําหนาย หรือทีจ่ าํ หนาย เพือ่ ใชรบั ประทาน
หรือใชปรุงแตงอาหาร ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีคา ของกรด (Acid value) ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัม โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ตอน้าํ มัน
1 กรัม สําหรับน้ํามันมะพราวที่ทําโดยวิธีธรรมชาติ และไมเกิน 0.6 มิลลิกรัม โพแทสเซียมไฮดรอกไซด
ตอน้ํามัน 1 กรัม สําหรับน้ํามันมะพราวที่ทําโดยวิธีผานกรรมวิธี
(2) มีคาเพอรออกไซด (Peroxide value) ไมเกิน 10.0 มิลลิกรัมสมมูลยเพอรออกไซด
ออกซิเจน ตอน้ํามัน 1 กิโลกรัม
(3) มีสวนประกอบของกรดไขมันเปนรอยละของกรดไขมันทั้งหมด โดยใชวิธีกาซลิควิด
โครมาโตกราฟฟ หรือ จี แอล ซี (Gas Liquid Chromatography หรือ G L C) ดังนี้
กรดคาโปรอิค (Caproic acid)
ไมเกิน 1.2
กรดคาปรีลิค (Caprylic acid)
ระหวาง 3.4 ถึง 15
กรดคาปริค (Capric acid)
ระหวาง 3.2 ถึง 15
กรดลอริค (Lauric acid)
ระหวาง 41 ถึง 56
กรดไมริสติค (Myristic acid)
ระหวาง 13 ถึง 23
กรดปาลมมิติค (Palmitic acid)
ระหวาง 4.2 ถึง 12
กรดสเตียริค (Stearic acid)
ระหวาง 1.0 ถึง 4.7
กรดโอลีอิค (Oleic acid)
ระหวาง 3.4 ถึง 12
กรดไลโนลีอิค (Linoleic acid)
ระหวาง 0.9 ถึง 3.7
(4) มีคา สปอนิฟเ คชั่น (Saponification value) ระหวา ง 248 ถึง 265 มิล ลิก รัม
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ตอน้ํามัน 1 กรัม
-------------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 57) พ.ศ.2524 ถูกยกเลิก โดยชอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 235) พ.ศ.2544 เรือ่ ง แกไขเพิม่ เติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524) เรือ่ ง น้าํ มันมะพราว (118 ร.จ. ตอนที่ 82 ง.
(ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544) และใชขอความใหมแทนแลว
(2)
ความวรรค 2 ของขอ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 57) พ.ศ.2524 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 2 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 235) พ.ศ.2544 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ํามันมะพราว
(118 ร.จ. ตอนที่ 82 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544)
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(5) มีคาไอโอดีนแบบวิจส (Iodine value, Wijs) ระหวาง 6 ถึง 11
(6) มีสารที่สปอนิฟายไมได (Unsaponifiable matter) ไมเกินรอยละ 1.5 ของน้ําหนัก
(7) มีสิ่งที่ระเหยได (Volatile matter) ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ไมเกินรอยละ 0.2

ของน้ําหนัก

(8) มีปริมาณสบู (Soap content) ไมเกินรอยละ 0.005 ของน้ําหนัก
(9) มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะสําหรับน้ํามันมะพราว
(10) มีสิ่งอื่นที่ไมละลาย (Insoluble impurities) ไมเกินรอยละ 0.05 ของน้ําหนัก
(11) ไมมีกลิ่นหืน
(12) ไมมีนํา้ มันแร
น้ํามัน มะพราวที่ผ ลิต ตามวิธีอื่น ในขอ 2(3) ใหไดรับ การยกเวนไมตอ งมีคุณ ภาพหรือ
มาตรฐานตาม (3)(4)(5)(6) และ (9) แตตอ งมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 4 น้ํามัน มะพรา วที่ใ ชวัต ถุเ จือ ปนอาหาร (Food additives) หรือ ที่มีส ารปนเปอ น
(Contaminants) ตองใชหรือมีไดตามชนิดและปริมาณที่กําหนดไวในบัญชีทายประกาศนี้เทานั้น
ขอ 5 น้ํามัน มะพรา วที่ใ ชประโยชนอ ยา งอื่น นอกจากใชรับ ประทานหรือใชปรุง แตง อาหาร
ใหไดรับการยกเวนไมตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอกําหนดที่ระบุไวในขอ 3 และขอ 4 แตตองแสดง
ฉลากไวที่ภาชนะบรรจุวา "หามใชรับประทาน" ดวยตัวอักษรสีแดง ขนาดไมเล็กกวา 1 เซนติเมตร ในกรอบ
พื้นสีขาว และในฉลากนั้นใหแสดงเครื่องหมายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกใหไวดวย
ขอ 6 ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุน้ํามัน มะพราวที่ใชรับประทานหรือใชปรุงแตงอาหาร ใหปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ
ขอ 7 การแสดงฉลากของน้ํามันมะพราวที่ใชรับประทานหรือใชปรุงแตงอาหาร ใหปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก
ขอ 8 ใบสําคัญ การขึ้น ทะเบีย นตํารับ อาหารหรือใบสําคัญ การใชฉลากอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ํามันมะพราว ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2524 ซึ่งออก
ใหกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ(3)
ขอ 9 ใหผูผลิต ผูนําเขาน้ํามันมะพราวที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับยืน่ คํา
ขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหไดรับการ
ผอนผันการปฏิบัติตามวรรค 2 ของขอ 2 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิม
ตอไปไดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ (3)
ประกาศฉบับนี้ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ซึ่งออกใหตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2522) เรือ่ ง กําหนดน้าํ มันและไขมันเปนอาหารควบคุมเฉพาะ
และกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลาก สําหรับน้ํามันและไขมัน เวนแตเฉพาะสวนที่เกี่ยว
กับน้ํามันมะพราวอยางเดียว ใหผทู ไี่ ดรบั ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณ
สุขฉบับดังกลาวมาดําเนินการแกไขตํารับอาหารใหมรี ายละเอียดถูกตองตามประกาศฉบับนี้ ภายในเกาสิบวันนับ
แตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2524
ทองหยด จิตตวีระ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(98 ร.จ.823 ตอนที่ 46 (แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2524)
-------------------------------------------------------------(3)

ความในขอ 8 และขอ 9 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 57) พ.ศ.2524 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 3 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 235) พ.ศ.2544 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ํามันมะพราว
(118 ร.จ. ตอนที่ 82 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524)
เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
----------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 (1)(2) และ (6) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดน้ําบริโภคและ
เครื่องดื่มเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เงื่อนไข วิธีการผลิต และฉลาก
ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2523) เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2522) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2523
ขอ 2 ใหน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (1)
ขอ 3 น้ําบริโภคตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) คุณสมบัติทางฟสิกส
(ก) สี ตองไมเกิน 20 ฮาเซนยูนิต
(ข) กลิ่น ตองไมมีกลิ่น แตไมรวมถึงกลิ่นคลอรีน
(ค) ความขุน ตองไมเกิน 5.0 ซิลิกาสเกล
(ง) คาความเปนกรด-ดาง ตองอยูระหวาง 6.5 ถึง 8.5
(2) คุณสมบัติทางเคมี
(ก) ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solid) ไมเกิน 500.0 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร
(ข) ความกระดางทั้งหมด โดยคํานวณเปนแคลเซี่ยมคารบอเนต ไมเกิน 100.0
มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร
(ค) สารหนู ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร
(ง) แบเรียม ไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร
(จ) แคดเมียม ไมเกิน 0.005 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร (2)
(ฉ) คลอไรด โดยคํานวณเปนคลอรีน ไมเกิน 250.0 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร
(ช) โครเมียม ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร
(ซ) ทองแดง ไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร
(ฌ) เหล็ก ไมเกิน 0.3 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร (3)
(ญ) ตะกั่ว ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร (3)
(ฎ) แมงกานีส ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร
(ฏ) ปรอท ไมเกิน 0.002 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร
(ฐ) ไนเตรท โดยคํานวณเปนไนโตรเจน ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร
(ฑ) พีนอล ไมเกิน 0.001 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร
(ฒ) ซีลีเนียม ไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร
-------------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 2 ของประกาศกะทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524 ถูกยกเลิกโดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 284) พ.ศ.2547 เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 5) (122 ร.จ. ตอนที่ 9 ง (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 31
มกราคม พ.ศ.2548) และใชขอความใหมแทนแลว
(2)
ความใน (จ) ขอ 3(2) ของประกาศกะทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524 ถูกยกเลิกโดยขอ 1 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2) (107 ร.จ.3041 ตอนที่ 61 (แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่
2 เมษายน พ.ศ.2534) และใชขอความใหมแทนแลว
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(ณ) เงิน ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร
(ด) ซัลเฟต ไมเกิน 250.0 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร
(ต) สังกะสี ไมเกิน 5.0 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร
(ถ) ฟลูออไรด โดยคํานวณเปนฟลูออรีน ไมเกิน 0.7 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร(6)
(ท) อะลูมิเนียม ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร (4)
(ธ) เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate) ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร (4)
(น) ไซยาไนด ไมเกิน 0.1 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร (4)
(3) คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย
(ก) ตรวจพบบักเตรีชนิดโคลิฟอรม นอยกวา 2.2 ตอน้ําบริโภค 100 มิลลิลิตร
โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
(ข) ตรวจไมพบบักเตรีชนิด อี.โคไล
(ค) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
ขอ 4 ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุน้ําบริโภค ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เรื่อง ภาชนะบรรจุ และจะตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ดวย
(1) เปนภาชนะบรรจุที่ตองมีฝาหรือจุกปด เมื่อใชบรรจุจะตองปดผนึกหรือผนึกโดยรอบ
ระหวางฝาหรือจุกกับขวดหรือภาชนะบรรจุ
(2) เปนภาชนะบรรจุที่ปดผนึกซึ่งไมใชภาชนะบรรจุตาม (1)
สิ่งที่ปดผนึกหรือสวนที่ปดผนึกของภาชนะบรรจุตาม (1) และ (2) ตองมีลักษณะที่เมื่อ
เปดใชทําใหสิ่งที่ปดผนึกหรือสวนที่ปดผนึกหรือภาชนะบรรจุนั้นเสียไป
ขอ 5 การแสดงฉลากของน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ใหปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก เวนแตการแสดงขอความตามขอ 3(11) ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ใหใชบังคับเมื่อพน
กําหนดสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ (5)
ประกาศฉบับนี้ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ซึ่งออกใหตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดน้ําบริโภคและเครื่องดื่มเปนอาหาร
ควบคุมเฉพาะ และกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เงื่อนไข วิธีการผลิต และฉลาก ลงวันที่ 13 กันยายน
2522 ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2523) เรื่อง แกไขเพิ่มเติม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2522) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2523 และใหผูที่ไดรับ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว มาดําเนินการแกไขตํารับ
อาหารใหมีรายละเอียดถูกตองตามประกาศฉบับนี้ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524
ส. พริ้งพวงแกว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(98
ร.จ. 52 ตอนที่ 157 (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2524)
-------------------------------------------------------------(4)

ความใน (ท) (ธ) และ (น) ของ ขอ 3 (2) ของประกาศกะทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 3
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2) (107 ร.จ.3041 ตอนที่ 61
(แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2534)
(5)
ความในขอ 5 ของประกาศกะทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 256) พ.ศ.2545 เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 4) (119 ร.จ. ตอนที่ 54 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ)
ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2545) และใชความใหมแทนแลว
(6)
ความใน (ถ) ของ (2) ของขอ 3 ของประกาศกะทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 6) (127 ร.จ. ตอนที่ 67 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 27
พฤษภาคม พ.ศ.2553)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527)
เรื่อง น้ําแข็ง
----------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(6)(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดน้ําแข็งเปน
อาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการผลิต เพื่อจําหนาย
หรือจําหนาย กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใชภาชนะบรรจุ การเก็บรักษา และฉลาก
ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522
ขอ 2 ใหน้ําแข็ง เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน(1)
ขอ 3 การผลิตน้าํ แข็งเพือ่ จําหนายทีม่ วี ตั ถุประสงคใหใชรบั ประทาน ตองใชนา้ํ สะอาดทีม่ มี าตรฐาน
ดังตอไปนี้
(1) คุณสมบัติทางฟสิกส
(ก) สี ตองไมเกิน 20 อาเซนยูนิต
(ข) กลิ่น ตองไมมีกลิ่น แตไมรวมถึงกลิ่นคลอรีน
(ค) ความขุน ตองไมเกิน 5.0 ซิลิกาสเกล
(ง) คาความเปนกรด-ดาง ตองอยูระหวาง 6.5 ถึง 8.5
(2) คุณสมบัติทางเคมี
(ก) ปริมาณสารทัง้ หมด (Total Solid) ไมเกิน 500.0 มิลลิกรัม ตอน้าํ สะอาด 1 ลิตร
(ข) ความกระดา งทั้ง หมด โดยคํานวณเปน แคลเซีย มคารบอเนตไมเกิน 100.0
มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ค) สารหนู ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ง) แบเรียม ไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(จ) แคดเมียม ไมเกิน 0.005 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร(2)
(ฉ) คลอไรด โดยคํานวณเปนคลอรีน ไมเกิน 250.0 มิลลิกรัม ตอน้าํ สะอาด 1 ลิตร
(ช) โครเมียม ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ซ) ทองแดง ไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ฌ) เหล็ก ไมเกิน 0.3 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร(3)
(ญ) ตะกั่ว ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร(3)
(ฎ) แมงกานีส ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ฎ) ปรอท ไมเกิน 0.002 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ฐ) ไนเตรท โดยคํานวณเปนไนโตรเจน ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ฑ) ฟนอล ไมเกิน 0.001 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ฒ) ซีลีเนียม ไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ณ) เงิน ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ด) ซัลเฟต ไมเกิน 250.0 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ต) สังกะสี ไมเกิน 5.0 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
-------------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 พ.ศ.2527 ถูกยกเลิกโดยขอ 1 แหงประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 285) พ.ศ.2547 เรื่อง น้ําแข็ง (ฉบับที่ 4) (122 ร.จ. ตอนที่ 9 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 31 มกราคม
พ.ศ.2548) และใช(2)ขอความใหมแทนแลว
ความใน (จ) (2) ขอ 3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 พ.ศ.2527 ถูกยกเลิกโดยขอ 1 ของประกาศฯ ฉบับที่ 137
(พ.ศ.2534) (108 (3)
ร.จ.4914 ตอนที่ 94 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2534) และใชขอความใหมแทนแลว
ความใน (ฌ) และ (ญ) (2) ขอ3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 พ.ศ.2527 ถูกยกเลิกโดยขอ 2 ของประกาศฯ
ฉบับที่ 137 เรื่อง น้ําแข็ง (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2534) (108 ร.จ.4914 ตอนที่ 94 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2534) และใชความใหมแทนแลว
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(ถ) ฟลูออไรด โดยคํานวณเปนฟลูออรีน ไมเกิน 1.5 มิลลิกรัม ตอน้าํ สะอาด 1 ลิตร
(ท) คลอรีนตกคาง ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ธ) อะลูมิเนียม ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร(4)
(น) เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate) ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอน้าํ สะอาด 1 ลิตร(4)
(บ) ไซยาไนด ไมเกิน 0.1 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร(4)
(3) คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย
(ก) ตรวจพบบัก เตรีช นิด โคลิฟ อรม นอ ยกวา 2.2 ตอ น้ําสะอาด 100 มิล ลิลิต ร
โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
(ข) ตรวจไมพบบักเตรีชนิด อี.โคไล (Escherichia coli)
(ค) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
ขอ 4 น้าํ แข็งตามขอ 3 ตองมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตามมาตรฐานของน้าํ สะอาด และไมมี
สิ่งหนึ่งสิ่งใดปนเปอนอยูในน้ําแข็งนั้น
ขอ 5 กรรมวิธีการผลิตน้ําแข็งตามขอ 3 ใหใชวิธีที่จ ะปองกันมิใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยูภายนอก
เขาไปปนเปอนกับน้ําสะอาดที่ใชในระหวางที่ทําการผลิต
ขอ 6 ทอสงน้ํา ซองน้ําแข็ง และเครื่องใชในการผลิตที่สัมผัสกับน้ําสะอาดหรือน้ําแข็ง จะตอง
ทําดวยวัสดุที่ไมเปนพิษ ทนทาน และมีลักษณะที่งายตอการทําความสะอาด
ขอ 7 พื้น ผิว ของทอ สง น้ํา ซองน้ําแข็ง และเครื่อ งใชใ นการผลิต ที่สัมผัสกับ น้ําสะอาดหรือ
น้ําแข็งตองสะอาด และไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปนเปอนอยูในระหวางที่ทําการผลิต
ขอ 8 การผลิตน้าํ แข็งเพือ่ จําหนายทีม่ วี ตั ถุประสงคใหใชประโยชนอนื่ นอกจากใหใชรบั ประทาน
ตองใชนา้ํ สะอาดทีม่ มี าตรฐานตามขอ 3 และจะเติมสารอืน่ ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบดวยก็ได
การผลิตน้ําแข็ง ตามวรรคหนึ่ง จะทําตามกรรมวิธีการผลิตน้ําแข็ง ที่กําหนดไวในขอ 5
หรือทําตามกรรมวิธีการผลิตอื่นก็ได แตทอสงน้ํา ซองน้ําแข็ง และเครื่องใชในการผลิตที่สัมผัสกับน้ําสะอาด
หรือน้ําแข็ง ตองเปนไปตามขอ 6 และขอ 7
ขอ 9 น้ําที่ใ ชใ นการทําความสะอาดทอ สง น้ํา ซองน้ําแข็ง เครื่องใชในการผลิต ที่สัม ผัส กับ
น้ําสะอาดหรือน้ําแข็ง และภาชนะบรรจุ ตองใชน้ําที่มีมาตรฐานเชนเดียวกับน้ําที่ใชผลิตน้ําแข็ง
การถอดน้าํ แข็งออกจากซองน้าํ แข็งนัน้ ตองใชนา้ํ ทีม่ มี าตรฐานเชนเดียวกับน้าํ ทีใ่ ชผลิตน้าํ แข็ง
ขอ 10 ในการเก็บรักษาน้ําแข็งหามมิใหใชแกลบ ขี้เลื่อย กระสอบ กาบมะพราว เสื่อ หรือวัสดุ
อยางอื่นในทํานองเดียวกันปกคลุมหรือหอหุมน้ําแข็ง
ขอ 11 สถานที่เก็บรักษาน้ําแข็งตามขอ 3 เพื่อจําหนายหรือที่จําหนาย ตอง
(1) สะอาดและมีระดับสูงกวาทางเดินภายในบริเวณสถานที่เก็บรักษาน้ําแข็ง
(2) ทําดวยวัสดุที่ไมเปนพิษและเปนวัสดุพื้นผิวเรียบรักษาความสะอาดไดงาย
(3) มีลัก ษณะที่งา ยตอ การทําความสะอาด และมีลัก ษณะปกปด ที่ปอ งกัน มิใ ห
สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากภายนอกปนเปอนน้ําแข็งได
ขอ 12 ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุน้ําแข็งตามขอ 3 เพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย ตอง
(1) สะอาดและไมมสี ารออกมาปนเปอ นกับน้าํ แข็งในปริมาณทีอ่ าจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(2) ทําดวยวัสดุที่ไมเปนพิษและเปนวัสดุพื้นผิวเรียบรักษาความสะอาดไดงาย
(3) มีลักษณะที่งายตอการทําความสะอาดและมีลักษณะปกปดที่ปองกันมิใหสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดจากภายนอกปนเปอนน้ําแข็งได
(4) ไมเ คยใชบ รรจุผ ลิต ภัณ ฑอื่น นอกจากน้ําแข็ง และไมมีรูป รอยประดิษ ฐ หรือ
ขอความใดที่แสดงวาเปนภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุสิ่งของอื่น
ในกรณีที่ใชยานพาหนะในลักษณะเปนภาชนะบรรจุดวย ยานพาหนะที่ใชเปนภาชนะ
บรรจุนั้นจะตองเปนไปตาม (1)(2) และ (3)
-------------------------------------------------------------(4)

ความใน (ธ)(น) และ (บ) (2) ขอ 3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 พ.ศ.2527 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 3 ของ
ประกาศฯ ฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ําแข็ง (ฉบับที่2) (108 ร.จ.4914 ตอนที่ 94 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2534)
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ขอ 13 การแสดงฉลากของน้ําแข็ง ใหปฏิบัติดังนี้ (5)
(1) ปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วา ดว ยเรื่อง ฉลาก ยกเวนขอ 3 และ
ขอ 5 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ.2543 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 252) พ.ศ.2545 เรือ่ ง ฉลาก (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2545 ใหปฏิบัติตามประกาศนี้
(2) ฉลากของน้ําแข็งที่จําหนา ยตอผูบริโ ภค ตองมีขอ ความเปนภาษาไทยแตจะมี
ภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(2.1) ชื่ออาหาร (ถามี)
(2.2) เลขสารบบอาหาร
(2.3) ขอความวา “น้ําแข็งใชรับประทานได” ดวยตัวอักษรสีน้ําเงิน
(2.4) ชื่อและที่ตั้งของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุสําหรับน้ําแข็งที่ผลิตในประเทศ
ชื่อและที่ตั้งของผูนําเขาและประเทศผูผลิตสําหรับน้ําแข็งนําเขา แลวแตกรณี ทั้งนี้สําหรับน้ําแข็งที่ผลิตใน
ประเทศอาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได
(2.5) น้ําหนักสุทธิเปนระบบเมตริก
(3) ฉลากของน้ําแข็ง ที่มิไ ดจําหนา ยตอ ผูบ ริโ ภค ตอ งมีขอ ความเปนภาษาไทย
เวน แตน้ําแข็งที่นําเขาอาจแสดงขอความเปนภาษาอังกฤษก็ได และอยางนอยตองมีขอความ ดังตอไปนี้
(3.1) ชื่ออาหาร (ถามี)
(3.2) ขอความวา “น้ําแข็งใชรับประทานได” ดวยตัวอักษรสีน้ําเงิน หรือ
“น้ําแข็งใชรับประทานไมได” ดวยตัวอักษรสีแดง แลวแตกรณี
(3.3) ชื่อและที่ตั้งของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุสําหรับน้ําแข็งที่ผลิตในประเทศ
ชื่อและที่ตั้งของผูนําเขาและประเทศผูผลิตสําหรับน้ําแข็งนําเขา แลวแตกรณี ทั้งนี้สําหรับน้ําแข็งที่ผลิตใน
ประเทศอาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได
ประกาศฉบับนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารซึ่งออกใหตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดน้ําแข็งเปนอาหารควบคุมเฉพาะและ
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธกี ารผลิตเพือ่ จําหนายหรือจําหนาย กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใชภาชนะบรรจุ การเก็บรักษา และฉลาก ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522
และใหผูที่ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวมาดําเนิน
การแกไขตํารับอาหารใหมีรายละเอียดถูกตองตามประกาศฉบับนี้ ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใช
บังคับ
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2527
มารุต บุนนาค
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(101 ร.จ.9 ตอนที่ 23 (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ.2527)
-------------------------------------------------------------(5)

ความในขอ 13 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 พ.ศ.2527 ถูกยกเลิกโดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 254) พ.ศ.2545 เรือ่ ง น้าํ แข็ง (ฉบับที่ 3) (119 ร.จ. ตอนที่ 54 ง. ลงวันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ.2545) และใชขอ ความใหมแทนแลว

(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2527)
เรื่อง ช็อกโกแลต
----------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลต (chocolate) เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 2 ช็อกโกแลตตามขอ 1 ไดแก
(1) ช็อกโกแลต หมายความวา ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นจากการนําเมล็ดโกโกกะเทาะเปลือก
(cocoa nib) เนื้อโกโกบด (cocoa mass) เมล็ดโกโกกะเทาะเปลือกหรือเนื้อโกโกบดที่ไดสกัดเอาไขมันออก
บางสวน (cocoa presscake) ผงโกโก (cocoa powder) หรือผงโกโกที่ไดสกัดเอาไขมันออกบางสวนอยาง
เดียวหรือหลายอยางมาผานกรรมวิธีที่เหมาะสมอาจใสไขมันโกโก (cocoa butter) กลิ่น รส และ/หรือ
สวนประกอบอื่นตามขอ 9 ดวยก็ได แบงออกได ดังนี้
(ก) ช็อกโกแลตชนิดไมหวาน หมายความวา ช็อกโกแลตที่ไมใสน้ําตาลและมี
คุณภาพหรือมาตรฐานตาม (1) ของตารางในขอ 4
(ข) ช็อกโกแลต หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาลและมีคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตาม (2) ของตารางในขอ 4
(ค) คูเวอรเจอรช็อกโกแลต หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาลและมีคุณภาพ
หรือมาตรฐานตาม (3) ของตารางในขอ 4 เหมาะสําหรับใชเคลือบอาหาร
(ง) ช็อกโกแลตชนิดหวาน หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาลและมีคุณภาพ
หรือมาตรฐานตาม (4) ของตารางในขอ 4
(จ) ช็อกโกแลตนม หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล ธาตุน้ํานม และมี
คุณภาพหรือมาตรฐานตาม (5) ของตารางในขอ 4
(ฉ) คูเวอรเจอรช็อกโกแลตนม หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล ธาตุน้ํานม
และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (6) ของตารางในขอ 4 เหมาะสําหรับใชเคลือบอาหาร
(ช) ช็อกโกแลตนมที่มีปริมาณนมสูง หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล
ธาตุน้ํานม และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (7) ของตารางในขอ 4
(ซ) ช็อกโกแลตนมขาดมันเนย หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล ธาตุน้ํานม
ขาดมันเนย และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (8) ของตารางในขอ 4
(ฌ) คูเวอรเจอรช็อกโกแลตนมขาดมันเนย หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล
ธาตุน้ํานมขาดมันเนย และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (9) ของตารางในขอ 4 เหมาะสําหรับใชเคลือบอาหาร
(ญ) ช็อกโกแลตชนิดครีม หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล ครีม ธาตุน้ํานม
และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (10) ของตารางในขอ 4
(ฏ) ช็อกโกแลตชนิดเสน หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล และมีคุณภาพ
หรือมาตรฐานตาม (11) ของตารางในขอ 4
(ฏ) ช็อกโกแลตชนิดเกล็ด หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล และมีคุณภาพ
หรือมาตรฐานตาม (12) ของตารางในขอ 4
(ฐ) ช็อกโกแลตนมชนิดเสน หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล ธาตุน้ํานม
และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (13) ของตารางในขอ 4
(ฑ) ช็อกโกแลตนมชนิดเกล็ด หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล ธาตุน้ํานม
และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (14) ของตารางในขอ 4

ทั้ ง นี้ ให ห มายความรวมถึ ง ช็ อ กโกแลตที่ ใ ช ไ ขมั น อื่ น แทนไขมั น โกโก บ างส ว น
ตามปริมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดวย
(2) ช็อกโกแลตปรุงแตง หมายความวา ช็อกโกแลตตาม (1)(ก) ถึง (ญ) ที่ปรุงแตงดวย
กลิ่นรสทีก่ ําหนดใหใชไดในขอ 10 ในปริมาณเพียงพอทีจ่ ะใหกลิน่ รสเฉพาะนัน้ ๆ
(3) ช็อกโกแลตผสม (composite chocolate) หมายความวา ผลิตภัณฑช็อกโกแลต
ตาม (1)(ก) ถึง (ญ) หรือ (2) ที่มีสวนประกอบอื่นที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพผสมอยูดวย สารที่เปนสวนผสม
นี้จะตองไมเปนแปงและไขมัน เวนแตแปงและไขมันนั้นจะเปนสวนผสมของสวนประกอบที่ใชเติมลงไป
(4) ช็อกโกแลตใสไส (filled chocolate) หมายความวา ผลิตภัณฑซึ่งหุมดวยช็อกโกแลต
ตาม (1)(ก) ถึง (ญ) หรือ (2) หรือ (3) ทั้งนี้ไมรวมถึงขนมที่มีแปงเปนสวนประกอบหลัก
(5) ช็อกโกแลตขาว (white chocolate) หมายความวา ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นจากไขมัน
โกโก (cocoa butter) นมผง และน้ําตาล มาผานกรรมวิธีที่เหมาะสม ทําใหไดผลิตภัณฑที่เปนเนื้อเดียวกัน
อาจใสกลิ่น รส และ/หรือสวนประกอบอื่นตามขอ 9 ดวยก็ได
ขอ 3 ช็อกโกแลตตามขอ 2 ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของช็อกโกแลตนั้น ๆ
(2) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(3) ไมมีสารเปนพิษจากจุลนิ ทรียหรือสารเปนพิษอื่นในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ
(4) ตรวจพบยีสตและเชื้อราไดนอยกวา 100 ในช็อกโกแลต 1 กรัม (1)
การตรวจวิเคราะหยีสตและเชื้อราดังกลาว ใหใชวิธี Bacteriological Analytical
Manual (BAM) Online. U. S. Food and Drug Administration ที่เปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มี
ความถูกตองเทียบเทา (or equivalent method)
(5) ไมใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล
(6) ไมมีการเจือสีใด ๆ ในช็อกโกแลตตามขอ 2(1) ขอ 2(2) และขอ 2(5)
(7) ตรวจพบสารปนเปอนดังตอไปนี้ ไมเกิน
(ก) สารหนู
0.5 มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม สําหรับช็อกโกแลตตามขอ 2(1)(ข) ถึง (ฑ) ขอ
2(2) และขอ 2(5)
1 มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม สําหรับช็อกโกแลตตามขอ 2(1)(ก) ขอ 2(3) และ
ขอ 2(4)
(ข) ทองแดง
15 มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม สําหรับช็อกโกแลตตามขอ 2(1)(ข) ถึง (ฑ) ขอ
2(2) และขอ 2(5)
20 มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม สําหรับช็อกโกแลตตามขอ 2(3) และขอ 2(4)
30 มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม สําหรับช็อกโกแลตตามขอ 2(1)(ก)
(ค) ตะกั่ว
1 มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม เวนแตช็อกโกแลตชนิดไมหวาน ตรวจพบไดไมเกิน
2 มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม
-------------------------------------------------------------(5)

ความในขอ 3 (4) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 83 พ.ศ.2527 ถูกยกเลิกโดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ช็อกโกแลต (ฉบับที่ 2) (128 ร.จ. ตอนที่ 41 ง. ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2554) และใชขอความใหมแทนแลว
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ขอ 4 ช็อกโกแลตตามขอ 2(1) นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 แลว ตองมี
คุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะตามตารางดังตอไปนี้ดวย

สวนประกอบเปนรอยละของน้ําหนัก
คํานวณในสภาพที่
ปราศจากน้ํา

ชนิด
(1) ช็อกโกแลตชนิดไมหวาน
(2) ช็อกโกแลต
(3) คูเวอรเจอรช็อกโกแลต
(4) ช็อกโกแลตชนิดหวาน
(5) ช็อกโกแลตนม
(6) คูเวอรเจอรช็อกโกแลตนม
(7) ช็อกโกแลตนมที่มีปริมาณนมสูง
(8) ช็อกโกแลตนมขาดมันเนย
(9) คูเวอรเจอรช็อกโกแลตนมขาดมันเนย
(10) ช็อกโกแลตชนิดครีม
(11) ช็อกโกแลตชนิดเสน
(12) ช็อกโกแลตชนิดเกล็ด
(13) ช็อกโกแลตนมชนิดเสน
(14) ช็อกโกแลตนมชนิดเกล็ด

ไขมันโกโก

โกโกปราศจาก
โกโกทั้งหมด
มันเนย
ธาตุนา้ํ นมไมรวม
ไขมัน
(Total Cocoa
มันเนย
(Fat-Free
Solids)
(ก)
Cocoa Solids)
ตั้งแต 50 ถึง 58
(ค)
(ค)
(ข)
(ข)
ไมนอยกวา 18
ไมนอยกวา 14
ไมนอยกวา 35
(ข)
(ข)
ไมนอยกวา 31
ไมนอยกวา 2.5
ไมนอยกวา 35
(ข)
(ข)
ไมนอยกวา 18
ไมนอยกวา 12
ไมนอยกวา 30
(ข)
(ข)
(ค)
ไมนอยกวา 2.5
ไมนอยกวา 25
ไมนอยกวา 3.5
ไมนอยกวา 10.5
(ค)
ไมนอยกวา 2.5
ไมนอยกวา 25
ไมนอยกวา 3.5
ไมนอยกวา 10.5
(ค)
ไมนอยกวา 2.5
ไมนอยกวา 20
ไมนอยกวา 5
ไมนอยกวา 15
(ค)
ไมนอยกวา 2.5
ไมนอยกวา 25
ไมนอยกวา 0.5
ไมนอยกวา 14
(ค)
ไมนอยกวา 2.5
ไมนอยกวา 25
ไมนอยกวา 0.5
ไมนอยกวา 14
(ค)
ไมนอยกวา 2.5
ไมนอยกวา 25
ไมนอยกวา 7
ตั้งแต 3 ถึง 14
ไมนอยกวา 12
ไมนอยกวา 14
ไมนอยกวา 32
(ข)
(ข)
ไมนอยกวา 12
ไมนอยกวา 14
ไมนอยกวา 32
(ข)
(ข)
(ค)
ไมนอยกวา 2.5
ไมนอยกวา 20
ไมนอยกวา 3.5
ไมนอยกวา 10.5
(ค)
ไมนอยกวา 2.5
ไมนอยกวา 20
ไมนอยกวา 3.5
ไมนอยกวา 10.5
(ก) ธาตุน้ํานมไมรวมมันเนยที่เปนสวนประกอบตามธรรมชาติของนม
(ข) อาจใสองคประกอบอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางของนมผงธรรมดาตามขอ 9(2)
(ค) ไมกําหนดปริมาณ

ไขมันทั้งหมด

(ค)
(ค)
(ค)
(ค)
ไมนอยกวา 25
ไมนอยกวา 31
ไมนอยกวา 25
ไมนอยกวา 25
ไมนอยกวา 31
ไมนอยกวา 25
(ค)
(ค)
ไมนอยกวา 12
ไมนอยกวา 12

น้ําตาล

หามใส
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม
ไมเกิน 55
ไมเกิน 55
ไมเกิน 55
ไมเกิน 55
ไมเกิน 55
ไมเกิน 55
ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม
ไมเกิน 66
ไมเกิน 66

ขอ 5 ช็อกโกแลตปรุงแตงตามขอ 2(2) นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 และ
ตาม (1) ถึง (10) ของตารางในขอ 4 แลวแตกรณีแลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังตอไปนี้ดวย
(1) ช็อกโกแลตที่ปรุงแตงดวยกลิ่นรสกาแฟ ตองมีกาแฟแทไมนอยกวารอยละ 1.5 ของ
น้ําหนัก หรือกาแฟสําเร็จรูปไมนอยกวารอยละ 0.5 ของน้ําหนัก
(2) ช็อกโกแลตที่ปรุงแตงดวยกลิ่นรสอื่น ๆ ตองมีสิ่งที่ใชปรุงแตงกลิ่นรสในปริมาณ
เพียงพอที่จะใหกลิน่ รสเฉพาะนัน้ ๆ ได
ขอ 6 ช็อกโกแลตผสมตามขอ 2(3) นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 และตาม
(1) ถึง (10) ของตารางในขอ 4 แลวแตกรณีแลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะ ดังตอไปนี้
(1) มีช็อกโกแลตตามขอ 2(1)(ก) ถึง (ญ) เปนสวนผสมไมนอยกวารอยละ 60 ของน้ําหนัก
(2) มีสวนผสมอื่นที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ แตไมรวมถึงแปงและไขมัน
(3) การเติมสวนผสมอื่นใหเติมไดในปริมาณ ดังตอไปนี้
(ก) ไมเกินรอยละ 40 ของน้ําหนัก กรณีสวนผสมที่เติมลงไปนั้นไมรวมเปนเนื้อ
เดียวกันกับช็อกโกแลต
(ข) ไมเกินรอยละ 30 ของน้ําหนัก กรณีสวนผสมที่เติมลงไปนั้นรวมเปนเนื้อ
เดียวกันกับช็อกโกแลต
(ค) ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรณี
สวนผสมที่เติมลงไปนัน้ มีทงั้ ที่รวมเปนเนือ้ เดียวกัน และไมรวมเปนเนื้อเดียวกันกับช็อกโกแลต
ขอ 7 ช็อกโกแลตใสไสตามขอ 2(4) นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 และ
ตาม (1) ถึง (10) ของตารางในขอ 4 แลวแตกรณีแลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะ ดังตอไปนี้ดวย
(1) มีช็อกโกแลตตามขอ 2(1)(ก) ถึง (ญ) หรือช็อกโกแลตตามขอ 2(2) หรือขอ 2(3)
เปนสวนผสมไมนอยกวารอยละ 40 ของน้าํ หนัก
(2) ไสที่ถูกหุมดวยช็อกโกแลต จะตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ขอ 8 ช็อกโกแลตขาวตามขอ 2(5) นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 แลว ตองมี
คุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังตอไปนี้ดวย
(1) มีไขมันโกโกไมนอยกวารอยละ 20 ของน้าํ หนัก คํานวณในสภาพทีป่ ราศจากน้ํา
(2) มีมันเนยไมนอยกวารอยละ 3.5 ของน้ําหนัก คํานวณในสภาพทีป่ ราศจากน้ํา
(3) มีธาตุน้ํานมไมรวมมันเนยไมนอยกวารอยละ 10.5 ของน้าํ หนัก คํานวณในสภาพที่
ปราศจากน้ํา
(4) มีนาํ้ ตาลไมเกินรอยละ 55 ของน้ําหนัก
ขอ 9 ช็อกโกแลตตามขอ 2(1) ขอ 2(2) และขอ 2(5) อาจใสสวนผสมอื่นได ดังนี้
(1) เครื่องเทศหรือเกลือในปริมาณเล็กนอย
(2) องคประกอบอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางของนมผงธรรมดา ในปริมาณ
ไมเกินรอยละ 5 ของน้าํ หนัก คํานวณในสภาพที่ปราศจากน้าํ เฉพาะ
(ก) ช็อกโกแลตตามขอ 2(1)(ก)(ข)(ค)(ง)(ฎ) และ (ฏ)
(ข) ช็อกโกแลตตามขอ 2(5)
ขอ 10 ช็อกโกแลตตามขอ 2 อาจใชวัตถุเจือปนอาหารไดตามชนิดและปริมาณที่กําหนดไว
ตามตาราง ดังตอไปนี้ ยกเวนสารแตงกลิ่นรสช็อกโกแลตและนมที่สังเคราะหใหเหมือนธรรมชาติ

อันดับ
1.

วัตถุประสงค

อีมัลซิไฟเออร
(emulsifier)

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

(ก) โมโนและไดกลีเซอรไรดของกรด
ไขมันที่ใชรับประทานได
(ข) เลซิติน.

(ค) เกลือแอมโมเนียมของกรดฟอสฟา
ทิดิก
(ง) โพลีกลีเซอรอลโพลีริซิโนลีอิก
(จ) ซอรบิแทนโมโนสเตียเรต
(ฉ) ซอรบิแทนไตรสเตียเรส
(ช) โพลีออกซีเอทีลีน (20) ซอรบิแทน
โมโนสเตียเรต
2.

การแตงกลิ่นรส (ก) วานิลลา
(ข) เอทิลวานิลลิน
(ค) สารแตงกลิ่นรสธรรมชาติชนิดอื่น
และสารแตงกลิ่นรสสังเคราะห
ใหเหมือนสารแตงกลิ่นรสดังกลาว
ตามประเภทหรือชนิดที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา

ปริมาณสูงสุดที่ใหใชได
(มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม)
15,000

5,000 ของสวนประกอบของ
เลซิตินที่ไมละลายในอะซีโตน
10,000 ของสวนประกอบของ
เลซิตินที่ไมละลายในอะซีโตน
7,000
5,000
10,000
10,000
10,000

ชนิดของช็อกโกแลต

สําหรับช็อกโกแลตตามขอ
2(1) ขอ 2(2) และขอ 2(5)
สําหรับช็อกโกแลตตามขอ
2(1) (ก) ถึง (ญ)
สําหรับช็อกโกแลตตามขอ
2(1) (ฎ) ถึง (ฑ) และขอ 2(5)
สําหรับช็อกโกแลตตามขอ
2(1) (ก) ถึง (ฑ) และขอ 2(5)
สําหรับช็อกโกแลตตามขอ
2(1) (ก) ถึง (ฑ) และขอ 2(5)
”
”
”

อีมัลซิไฟเออรตาม (ก) ถึง (ช)
จะใชรวมกันไดไมเกิน 15,000
ปริมาณเล็กนอยเพื่อปรับกลิ่นรส สําหรับช็อกโกแลตตามขอ
2(1) ขอ 2(2) และขอ 2(5)
”
”
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ขอ 11 ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุช็อกโกแลตตามขอ 2 ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ
ขอ 12 การแสดงฉลากของช็อกโกแลตตามขอ 2 ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 29 เมษายน 2525 ยกเวนขอ 3 ขอ 12 และขอ 14 ใหปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้
ขอ 13 ฉลากของช็อกโกแลตตามขอ 2 ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอความเปน
ภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ เวนแต
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะยกเวนใหไมตองระบุขอความใดขอความหนึ่ง
(1) ชื่อของช็อกโกแลต
(2) ชื่อและที่ตั้งของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุเพื่อจําหนาย แลวแตกรณี ช็อกโกแลตที่
ผลิตในประเทศอาจแสดงสํานักงานแหงใหญของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได ในกรณีที่นําเขาใหแสดง
ประเทศผูผลิตดวย
(3) ปริมาณสุทธิของช็อกโกแลต เปนระบบเมตริก
(ก) ช็อกโกแลตที่เปนผงหรือแหงหรือกอน ใหแสดงน้าํ หนักสุทธิ
(ข) ช็อกโกแลตที่เปนของเหลว ใหแสดงปริมาตรสุทธิ
(ค) ช็อกโกแลตที่มีลักษณะครึ่งแข็งครึ่งเหลว อาจแสดงเปนน้ําหนักสุทธิหรือ
ปริมาตรสุทธิก็ได
(4) สวนประกอบที่สําคัญเปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณ และใหเรียงตามลําดับ
ปริมาณจากมากไปนอย
(5) เดือนและปที่ผลิต หรือ วันเดือนและปที่หมดอายุการใช โดยมีขอความวา “ผลิต”
หรือ “หมดอายุ” แลวแตกรณีกํากับไวดว ย
(6) คําแนะนําการเก็บรักษา ถามี
(7) วิธีปรุงเพือ่ รับประทาน ถามี
ช็อกโกแลตที่มีเนื้อที่ของฉลากทั้งแผนนอยกวา 35 ตารางเซนติเมตร อาจไมแสดง
ขอความตามที่กําหนดใน (3)(4)(6) และ (7) ก็ได แตตองแสดงไวที่หีบหอของภาชนะที่บรรจุช็อกโกแลต
ขอ 14 ชื่อช็อกโกแลต ตองไมทําใหเขาใจผิดในสาระสําคัญ ไมเปนเท็จ ไมเปนการหลอกลวง
ใหเกิดความหลงเชื่อ หรือขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือสอไปในทางทําลายคุณคาของภาษาไทย
และมีขอความตอเนื่องกันในแนวนอน ขนาดตัวอักษรใกลเคียงกัน ในกรณีที่ไมอาจแสดงไดหมดในบรรทัด
เดียวกันอาจแยกเปนหลายบรรทัดก็ได หรือในกรณีที่ไมอาจใชขนาดตัวอักษรใกลเคียงกันใหใชขนาดของ
ตัวอักษรตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นสมควรก็ได
ขอ 15 ผลิตภัณฑตามขอ 2(1) หากใชชื่อทางการคา ใหมีขอความกํากับชื่อ แลวแตกรณี
ดังตอไปนี้
(1) “ช็อกโกแลตชนิดไมหวาน” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ก)
(2) “ช็อกโกแลต” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ข)
(3) “คูเวอรเจอรช็อกโกแลต” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ค) และในกรณีที่คูเวอรเจอร
ช็อกโกแลตนั้นมีโกโกปราศจากไขมันไมนอยกวารอยละ 16 ของน้ําหนัก คํานวณในสภาพที่ปราศจากน้ํา
อาจใชขอความ “ดารคคูเวอรเจอรช็อกโกแลต (dark couverture chocolate)” กํากับชื่อก็ได
(4) “ช็อกโกแลตชนิดหวาน” หรือ “เพลนช็อกโกแลต” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ง)
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(5) “ช็อกโกแลต” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(จ)
(6) “คูเวอรเจอรช็อกโกแลตนม” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ฉ)
(7) “ช็อกโกแลตนม” โดยแสดงปริมาณเปนรอยละของธาตุนา้ํ นมและโกโกกาํ กับไวดว ย
สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ช)
(8) “ช็อกโกแลตนมขาดมันเนย” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ซ)
(9) “คูเวอรเจอรช็อกโกแลตนมขาดมันเนย” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ฌ)
(10) “ช็อกโกแลตชนิดครีม” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ญ)
(11) “ช็อกโกแลตชนิดเสน” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ฎ)
(12) “ช็อกโกแลตชนิดเกล็ด” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ฏ)
(13) “ช็อกโกแลตนมชนิดเสน” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ฐ)
(14) “ช็อกโกแลตนมชนิดเกล็ด” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ฑ)
ขอ 16 ผลิตภัณฑตามขอ 2(2) หากใชชื่อทางการคา ใหมีขอความกํากับชื่อ แลวแตกรณี
ดังตอไปนี้
(1) “ช็อกโกแลตรส ……” (ความที่เวนไวใหระบุชื่อกลิ่นรสที่ใชปรุงแตง) สําหรับ
ช็อกโกแลตที่มีการใชสารแตงกลิ่นรสตามธรรมชาติ
(2) “ช็อกโกแลตกลิ่น ……” (ความที่เวนไวใหระบุชื่อกลิ่นรสที่ใชปรุงแตง) สําหรับ
ช็อกโกแลตที่มีการใชสารแตงกลิ่นรสสังเคราะห
ขอ 17 ผลิตภัณฑตามขอ 2(3) หากใชชื่อทางการคา ใหมีขอความ “ช็อกโกแลตผสม” กํากับ
ชื่อ และมีขอความแสดงชนิดและปริมาณของสวนประกอบที่เปนสวนผสมไวใตชื่อดังกลาวดวย
ขอ 18 ผลิตภัณฑตามขอ 2(4) หากใชชื่อทางการคา ใหมีขอความ “ช็อกโกแลตไส …..”
(ความที่เวนไวใหระบุชนิดของไส) กํากับชื่อดวย
ขอ 19 ผลิตภัณฑตามขอ 2(5) หากใชชื่อทางการคา ใหมขี อความ “ช็อกโกแลตขาว” กํากับชื่อ
ดวย
ขอ 20 ผลิตภัณฑตามขอ 2(1) ขอ 2(2) ขอ 2(3) และขอ 2(4) ที่ใชไขมันอื่นแทนไขมันโกโก
บางสวน หากใชชื่อทางการคา ใหมีขอความตามขอ 15 ขอ 16 ขอ 17 และขอ 18 แลวแตกรณีกํากับชื่อดวย
และจะตองแสดงขอความ “ใชไขมัน …..% แทนไขมันโกโก” (ความที่เวนไวใหระบุชนิดและปริมาณของ
ไขมันที่ใชแทนไขมันโกโก) ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร และสีตัดกับสีพื้นของฉลาก
ใตชื่อช็อกโกแลตนั้น ๆ ดวย
ขอ 21 กรณีช็อกโกแลตหลายชนิดที่บรรจุในภาชนะเดียวกัน (assorted chocolate) หากใช
ชื่อทางการคา ใหมีขอความ “ช็อกโกแลตชนิดตาง ๆ” กํากับชื่อ และมีขอความแสดงจํานวนและชนิดของ
ช็อกโกแลตชนิดตาง ๆ ที่บรรจุไวบนฉลากดวย
ขอ 22 ในกรณีที่มีชื่อของช็อกโกแลตตามขอ 2 เปนภาษาตางประเทศดวย ขนาดของตัวอักษร
ที่แสดงชื่อที่เปนภาษาไทยตองมีขนาดไมเล็กกวาตัวอักษรที่แสดงชื่อเปนภาษาตางประเทศ
ขอ 23 การแสดงสีของพื้นฉลากและสีของขอความในฉลาก ตองใชสีที่ตัดกัน ซึ่งทําใหขอความ
ที่ระบุอานไดชัดเจน ขนาดของตัวอักษรหรือบริเวณพื้นที่ในฉลากที่ระบุขอความนั้น ตองมีขนาดตัวอักษร
สัมพันธกับขนาดของพื้นที่ฉลาก
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ขอ 24 การผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนายช็อกโกแลต ผลิตภัณฑที่มี
ช็อกโกแลตเป นสวนผสม หากช็อกโกแลตนั้น ไมมีคุณภาพหรื อมาตรฐานเป น ไปตามที่ได กํา หนดไวใน
ประกาศฉบับนี้ หามมิใหแสดงคําวา “ช็อกโกแลต” ไวที่สวนใดสวนหนึ่งของฉลาก
ขอ 25 ประกาศฉบับนี้
(1) ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
(2) ใหผูผลิต ผูนําเขา ซึ่งช็อกโกแลตหรือผลิตภัณฑที่มีช็อกโกแลตเปนสวนประกอบ
รวมทั้งผูไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ไดผลิต นําเขา
ซึ่งช็อกโกแลตหรือผลิตภัณฑที่มีช็อกโกแลตเปนสวนประกอบอยูกอน หรือในวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ
ที่ไดจัดทําฉลากไวใชกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ และฉลากนั้นมีขอความไมถูกตองตามที่กําหนดไว
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ใชบังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหคงใชฉลากนั้นไปพลาง
กอนจนกวาจะไดรับอนุญาต หรือถึงวันที่ผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาตใหใชฉลากนั้นตอไป
ในการอนุญาตใหใชฉลากใหมตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฏวาฉลากเดิมที่ไดจัดทําไวใช
กอนวันที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ใชบังคับยังเหลืออยู และไมถูกตองตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับนี้ ผูอนุญาตจะอนุญาตใหใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะหมดก็ไดแตตองไมเกินหนึ่งป
นับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2527
มารุต บุนนาค
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(101 ร.จ.1 ตอนที่ 184 (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2527)

82
(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 92 (พ.ศ.2528)
เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใชภาชนะบรรจุ
และการหามใชวัตถุใดเปนภาชนะบรรจุอาหาร
----------------------------------------------อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(6) และ (9) แหงพระราชบัญ ญัติอ าหาร
พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดคุณ ภาพ
หรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใชภาชนะบรรจุ และการหามมิใหใชสิ่งใดเปนภาชนะบรรจุอาหาร ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2522
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2522) เรือ่ ง กําหนดการใชถงุ พลาสติก
หรือแผนพลาสติกเปนภาชนะบรรจุอาหาร ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2522
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2522) เรือ่ ง กําหนดลักษณะคุณภาพ
มาตรฐานภาชนะเครือ่ งเคลือบดินเผาหรือเครือ่ งโลหะเคลือบทีใ่ ชบรรจุอาหาร ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522
ขอ 2 ในประกาศนี้
(1) ภาชนะบรรจุ หมายความวา วัตถุทใี่ ชบรรจุอาหารไมวา ดวยการใสหรือหอ หรือดวยวิธี
ใด ๆ และใหหมายความรวมถึงฝาหรือจุกดวย
(2) ภาชนะเซรามิก หมายความวา ผลิตภัณฑอโลหะ อนินทรียท คี่ งตัว หลังจากเผาผนึก
หรือหลอมตัวที่อุณหภูมิสูง ที่ใชเปนภาชนะบรรจุ
(3) ภาชนะโลหะเคลือบ หมายความวา ผลิตภัณฑที่ใชสารเคมีเคลือบบนพื้นผิวโลหะที่
ขึ้นรูปแลว เพื่อปองกันการสึกกรอนที่ใชเปนภาชนะบรรจุ
ขอ 3 ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบ ไดแก
(1) ภาชนะแบบแบน หมายความวา ภาชนะซึง่ มีความลึกไมเกิน 25 มิลลิเมตร เมือ่ วัดใน
แนวดิ่งจากจุดลึกที่สุดภายในภาชนะถึงแนวระดับราบของขอบริมบนสุดของภาชนะ
(2) ภาชนะแบบลึก หมายความวา ภาชนะซึ่ง มีค วามลึก เมื่อ วัด ตาม (1) แลว เกิน
25 มิลลิเมตร
(ก) ภาชนะแบบลึกขนาดเล็ก หมายความวา ภาชนะทีม่ คี วามจุนอ ยกวา 1.1 ลิตร
(ข) ภาชนะแบบลึกขนาดใหญ หมายความวา ภาชนะทีม่ คี วามจุตงั้ แต 1.1 ลิตร ขึน้ ไป
(3) ภาชนะบรรจุอาหารสําหรับทารก หมายความวา ภาชนะซึ่งใชบรรจุอาหารของเด็ก
ตั้งแตแรกเกิดจนถึง 12 เดือน
(4) ภาชนะหุงตม หมายความวา ภาชนะซึง่ ผลิตขึน้ ใหทนตอความรอนทีใ่ ชในการประกอบ
อาหาร
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ขอ 4 ภาชนะบรรจุตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนี้
(1) สะอาด
(2) ไมเคยใชบรรจุหรือใสอาหารหรือวัตถุอื่นใดมากอน เวนแตภาชนะบรรจุที่เปนแกว
เซรามิก โลหะเคลือบ หรือพลาสติก แตทั้งนี้ตองไมมีลักษณะตองหามตามขอ 7 และขอ 8
(3) ไมมีโลหะหนักหรือสารอื่นออกมาปนเปอนกับอาหารในปริมาณที่อาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ
(4) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(5) ไมมีสีออกมาปนเปอนกับอาหาร
(1)
ขอ 5
ขอ 6 ภาชนะที่เปนภาชนะเซรามิกหรือภาชนะโลหะเคลือบ นอกจากจะตองมีคุณ ภาพหรือ
มาตรฐานตามขอ 4 แลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานของตะกั่วและแคดเมี่ยม โดยตรวจพบปริมาณโลหะที่
ละลายออกมา เมื่อวิเคราะหโดยวิธีตามที่กําหนดในหนังสือ เอโอเอซี (Association of Official Analytical
Chemists) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับพิมพครั้งที่ 13 ป ค.ศ.1980 ขอ 25.031 ถึงขอ 25.034 เวนแต
ภาชนะหุงตมเมือ่ วิเคราะหโดยวิธตี ามทีก่ าํ หนดในวารสาร เอโอเอซี ของประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับป ค.ศ.1983
ฉบับที่ 66 ตอนที่ 3 หนาที่ 610 ถึงหนา 619 ไดไมเกินขอกําหนดตามบัญชีหมายเลข 2 ทายประกาศนี้
ขอ 7 หามมิใหใชภาชนะบรรจุทเี่ คยใชบรรจุหรือหุม หอปุย สารมีพษิ หรือวัตถุทอี่ าจเปนอันตราย
ตอสุขภาพเปนภาชนะบรรจุอาหาร
ขอ 8 หา มมิใหใ ชภ าชนะบรรจุที่ทําขึ้น เพื่อ ใชบ รรจุสิ่ง ของอยางอื่น ที่มิใ ชอ าหาร หรือ มีรูป
รอยประดิษฐ หรือขอความใดที่ทําใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญของอาหารที่บรรจุอยูในภาชนะนั้น
เปนภาชนะบรรจุอาหาร
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2528
มารุต บุนนาค
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 102 ตอนที่ 117 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2528)
-------------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 5 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92 (พ.ศ.2528) ถูกยกเลิกโดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 111 (พ.ศ.2531) เรือ่ ง กําหนดคุณภาพหรือมารตรฐานของภาชนะบรรจุพลาสติก การใชภาชนะบรรจุพลาสติก และการหามใชวตั ถุใดเปนภาชนะ
บรรจุอาหาร (105 ร.จ. 2360 ตอนที่ 46 ง. ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2531) และประกาศฯ ดังกลาว ถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
พ.ศ.2548 เรือ่ ง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุทที่ าํ จากพลาสติก (123 ร.จ. ตอนที่ 1 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจานุเบกษาฯ) ลงวันที่
6 มกราคม พ.ศ.2549) และไมมกี ารเพิม่ ขอความใดๆ เขามาแทนขอความทีถ่ กู ยกเลิก
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(ก) ตะกั่ว
(ข) แคดเมี่ยม
(ค) แบเรียม
(ง) สารประกอบไดบิวทิลทิน (Dibutyltin Compound)
(จ) ครีซิลฟอสเฟต (Cresyl phosphate)
(ฉ) ไวนิลคลอไรดโมโนเมอร
(ช) ไวนิลิดีนคลอไรด (Vinylidene Chloride)
(ซ) สารระเหยได (Volatile substances) คือ โทลูอีน (Toluene) เอทิลเบนซีน (Ethyl benzene)
ไอโซโปรปลเบนซีน (Isopropyl benzene) นอรมลั โปรปลเบนซีน (n-propyl benzene) และสไตรีน (Styrene)
(ฌ) ฟนอล (Phenol)
(ญ) ฟอรมาลดีไฮด (Formaldehyde)
(ฎ) พลวง (Antimony)
(ฏ) เยอรมาเนียม (Germanium)
(ฐ) โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว)
(ฑ) โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกริยา (KMnO2 Reducing Substance)
(ฒ) สารตกคางที่ระเหยไดในน้ํา (กรณีอาหารที่มีคาความเปนกรด-ดาง เกิน 5)
(ณ) สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในกรดอะซีติก ความเขมขนรอยละ 4 (กรณีอาหารที่มีคาความเปนกรด-ดาง
ไมเกิน 5)
(ด) สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในแอลกอฮอล ความเขมขนรอยละ 20 (กรณีเปนอาหารที่มีแอลกอฮอล)
(ต) สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในนอรมัลเฮปเทน (n-heptane) (กรณีไขมัน น้ํามัน และอาหารที่มีไขมัน)
(ถ) สารหนู
(ท) สารที่สกัดดวยนอรมัลเฮกเซน (Extracts by n-Hesane)
(ธ) สารที่ละลายไดในไซลีน
หมายเหตุ
* ตองวิเคราะหที่อุณหภูมิใชงาน

- ไมตองวิเคราะหตามรายการนั้น

100
100
100
1,000
1
1
10
30
30

100
100
5,000
(2,000)**
1
10
30
30

100
100
100
6
1
10
30
30

ชนิดลามิเนตพลาสติกลวน ซึ่งดานที่
สัมผัสกับอาหารเปนพลาสติกชนิดโพลีส
ไตรีน สําหรับบรรจุนมหรือผลิตภัณฑนม
และเครื่องดื่ม

เมลามีน (Melamine)

ชนิดลามิเนต ซึ่งดานที่สัมผัสกับอาหาร
เปนพลาสติกชนิดโพลีเอทธิลีน เชน
ภาชนะบรรจุนมหรือเครื่องดื่ม

พลาสติกชนิดอื่น

โพลีเอทธิลีนเทอราพทาลเลต
(Polyethylene teraph thalate)

โพลีไวนิลิดีนคลอไรด (Polyvinylidene
chloride)

ปริมาณสูงสุดที่กําหนดใหมีได (มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม)

100
100
0.05
0.1
1
10
30
30

30
4
1
10
30

20
1
5
15
15

ตองไมพบ*
ตองไมพบ*
1*
10*
30*
30*

20
1,500
5
15
15

30
30
30
30
150
240
30
30
(30)**
( )** กรณีที่ใชงานที่อุณหภูมิสูงกวา 100 องศาเซลเซียส

-

15
15

30*
30*

15
15

-

2
26,000
113,000

-

2
-

30
150

100
100
1
10
30
30

โพลีสไตรีน (Polystyrene)

รายละเอียด

โพลีเอทธิลีน โพลีโปรปลีน
(Polyethylene Polypropylene)

ชนิดของพลาสติก

โพลีไวนิลคลอไรด
(Polyvinyl chloride)

บัญชีหมายเลข 1
ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92 (พ.ศ.2528)
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บัญชีหมายเลข 2
ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92 (พ.ศ.2528)
ผลิตภัณฑ
ตะกั่ว
แคดเมียม
(มิลลิกรัมตอลิตร)
(มิลลิกรัมตอลิตร)
ภาชนะแบบแบน
7
0.7
ภาชนะแบบลึกขนาดเล็ก
5.0
0.5
ภาชนะแบบลึกขนาดใหญ
2.5
0.25
ภาชนะบรรจุอาหารสําหรับทารก
2.5
0.25
ภาชนะหุงตม
5.0
0.5
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529)
เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน
----------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 80 (พ.ศ.2527) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
อาหารที่มีสารปนเปอน ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2527
ขอ 2 ใหอ าหารที่มีส ารปนเปอ นที่ผ ลิต เพื่อ จําหนา ย นําเขา เพื่อ จําหนา ย หรือ ที่จําหนา ย
เปนอาหารที่กําหนดมาตรฐาน
ขอ 3 สารปนเปอ น หมายความวา สารที่ป นเปอ นกับ อาหารซึ่งเกิด จากกระบวนการผลิต
กรรมวิธีก ารผลิต โรงงานหรือ สถานที่ผลิต การดูแ ลรักษา การบรรจุ การขนสง หรือการเก็บ รัก ษา หรือ
เกิดเนื่องจากการปนเปอนจากสิ่งแวดลอม
ขอ 4 อาหารที่มีสารปนเปอนตองมีมาตรฐาน โดยตรวจพบสารปนเปอนไดไมเกินขอกําหนด
ดังตอไปนี้
(1) โลหะ
(ก) ดีบุก
250 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
(ข) สังกะสี
100 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
(ค) ทองแดง 20 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
(ง) ตะกั่ว
1 มิลลิกรัม
ตออาหาร 1 กิโลกรัม เวนแตอาหารทีม่ สี ารตะกัว่
ปนเปอ นตามธรรมชาติในปริมาณสูง ใหมไี ดตามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(จ) สารหนูในรูปอนินทรีย (Inorganic Arsenic) 2 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
สําหรับสัตวน้ําและอาหารทะเล และสารหนูทั้งหมด (Total Arsenic) 2 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
สําหรับอาหารอื่น(1)
(ฉ) ปรอท
0.5 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม สําหรับอาหารทะเล และ
ไมเกิน 0.02 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม สําหรับอาหารอื่น
(2) อฟลาทอกซิน 20 ไมโครกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
(3) สารปนเปอนอื่น ตามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 5 ประกาศฉบับนี้ มิใหใชบัง คับ แกอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนา ย นําเขาเพื่อจําหนา ย หรือ
ที่จําหนาย ที่ไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหเปนอาหารควบคุมเฉพาะ หรืออาหารที่กําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน และในประกาศกระทรวงสาธารณสุขไดกาํ หนดปริมาณของสารปนเปอ นไวโดยเฉพาะ
หรือกําหนดไวเปนอยางอื่นแลว
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2529
มารุต บุนนาค
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลมที่ 103 ตอนที่ 23 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ.2529)
-------------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 4(1)(จ) ขอ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 98) พ..ศ. 2529 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 273) พ.ศ.2546 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน (ฉบับที่ 2) (120 ร.จ. ตอนที่ 77 ง. ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
พ.ศ.2546) และใชขอความใหมแทนแลว
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 100 (พ.ศ.2529)
เรื่อง การแสดงฉลากของวุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่
----------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหวุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เปนอาหารที่ตองมีฉลาก
ขอ 2 ในประกาศนี้
วุน สําเร็จรูป หมายความวา ผลิตภัณฑทมี่ ลี กั ษณะนุม และยืดหยุน เปนวุน ทําจากน้าํ ตาล
เปนสวนประกอบหลัก และอาจมีน้ําผลไมผสมอยู หรือปรุงแตงดวยสีหรือสารแตงกลิ่นรสอีกดวยก็ได และ
ใหหมายความรวมถึงวุนสําเร็จรูปที่เปนชนิดแหงดวย
ขนมเยลลี่ หมายความวา วุนสําเร็จรูปที่มีน้ําผลไมไมนอยกวา รอ ยละ 10 ของน้ําหนัก
และไมเกินรอยละ 20 ของน้ําหนัก และใหหมายความรวมถึงขนมเยลลี่ที่เปนชนิดแหงดวย
น้ําผลไม หมายความวา น้ําผลไมลวนที่ไดจากการคั้นหรือสกัดจากผลไม หรือทําจาก
น้ําผลไมที่ผานกรรมวิธี หรือทําใหเขมขนหรือแชแข็ง ซึ่งผานการกรองแลว และใหหมายความรวมถึงผักที่
เหมาะสมในการทําวุนสําเร็จรูป และขนมเยลลี่ดวย
ขอ 3 การแสดงฉลากของวุน สําเร็จรูปและขนมเยลลี่ ใหปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 ยกเวนขอ 3 ใหปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้
ขอ 4 ฉลากของวุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอความเปน
ภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) ชื่ออาหาร
(2) เลขทะเบียนตํารับอาหาร (ถามี)
(3) ชื่อของวัตถุที่เปนตัวทําใหนุมและยืดหยุนเปนวุน ไวในวงเล็บกํากับชื่ออาหาร
(4) ปริมาณเปน รอ ยละของน้ําหนัก ของน้ําผลไมที่เ ปน สว นประกอบกํากับ ชื่อ ไวดว ย
กรณีที่เปนขนมเยลลี่
(5) ชื่อ และที่ตั้ง ของสถานที่ผ ลิต หรือ ของผูแ บง บรรจุเพื่อ จําหนา ย แลว แตก รณี
วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ที่ผลิตในประเทศอาจแสดงสํานักงานใหญของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได
สําหรับวุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ที่นําเขาใหแสดงประเทศผูผลิตดวย
(6) ปริมาณสุทธิเปนระบบเมตริก
(ก) อาหารที่เปนผง หรือแหง ใหแสดงน้ําหนักสุทธิ
(ข) อาหารที่มีลักษณะครึ่งแข็งครึ่งเหลว อาจแสดงเปนน้ําหนักสุทธิหรือปริมาตร
สุทธิก็ได
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(7) สวนประกอบที่สําคัญเปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณ
(8) วัน เดือน และปทหี่ มดอายุโดยมีคาํ วา "หมดอายุ" กํากับไวดว ย เวนแตขนมเยลลี่
และวุนสําเร็จรูปชนิดแหง อาจแสดงวัน เดือน และปที่ผลิต หรือ เดือน และปที่หมดอายุ โดยมีคําวา "ผลิต"
หรือ "หมดอายุ" กํากับไวดวย แลวแตกรณี
(9) วิธีปรุงเพื่อรับประทาน (ถามี)
(10) คําเตือนในการบริโภค (ถามี)
(11) คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถามี)
(12) ขอความวา "เจือสีธรรมชาติ" หรือ "เจือสีสังเคราะห" ถามีการใช แลวแตกรณี
(13) ขอความวา "แตงกลิน่ ธรรมชาติ" "แตงกลิน่ เลียนธรรมชาติ" "แตงกลิน่ สังเคราะห"
"แตงรสธรรมชาติ" หรือ "แตงรสเลียนธรรมชาติ" ถามีการใช แลวแตกรณี
(14) ขอความวา "ใชวัตถุกันเสีย" ถามีการใช
(15) ขอความวา "เด็กควรบริโภคแตนอ ย" ดวยตัวอักษรสีแดงขนาด 5 มิลลิเมตร ในกรอบ
พื้นสีขาว ในกรณีที่เปนวุนสําเร็จรูป
ขอ 5 ประกาศฉบับนี้
(1) ใหใชบงั คับเมือ่ พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
(2) ใหผูผลิต ผูนําเขา ซึ่งวุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ที่ไดรับอนุญาตใหใชฉ ลากไวแลว
หรือที่ไดจัดทําฉลากไวใชกอนวันที่ประกาศฉบับที่ใชบังคับ ยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง หรือขอใช
ฉลากภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหคงใชฉลากนั้น
ไปพลางกอนได จนกวาจะไดรบั อนุญาตหรือถึงวันทีผ่ อู นุญาตไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาตใหใชฉลากนัน้
ตอไป
ในการอนุญาตใหใชฉลากใหมตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฏวาฉลากเดิมที่ไดจัดทําไวใช
ก อ นวั น ที่ ป ระกาศฉบั บ นี้ ใ ช บั ง คั บ เหลื อ อยู และไม ถู ก ต อ งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ นี้
ผูอนุญาตจะอนุญาตใหใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะหมดก็ไดแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2529
เทอดพงษ ไชยนันทน
รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 103 ตอนที่ 81 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2529)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 102 (พ.ศ.2529)
เรื่อง มาตรฐานอาหารทีม่ ีกมั มันตรังสี
----------------------------------------------ดวยปรากฏวาไดเกิดวินาศภัยขึ้นที่โรงงานไฟฟาปรมาณู ณ เมืองเชอรโนบิล ประเทศสหภาพ
โซเวียต เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2529 ทําใหมีฝุนกัมมันตรังสีแพรกระจายในชั้นบรรยากาศ ซึ่งอาจกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพของประชาชนทั้งโดยตรงและทางออม เนื่องจากการปนเปอนตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นเพื่อ
คุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค อันเนื่องมาจากการปนเปอนของฝุนกัมมันตรังสี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และ 6(3) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1
ใหอาหารที่มีฝุนกัมมันตรังสีปนเปอนที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่
จําหนาย เปนอาหารที่กําหนดมาตรฐาน
ขอ 2 อาหารตามขอ 1 ตองมีมาตรฐาน โดยตรวจพบกัมมันตภาพรังสีในรูปของซีเซียม-137
(Cs-137) ไมเกินระดับปริมาณ ดังตอไปนี้
(1) นมสด 7 เบคเคอเรล ตอลิตร (Bq/L)
(2) นมผง ผลิตภัณฑนม และอาหารที่ใชสําหรับทารก 21 เบคเคอเรล ตอกิโลกรัม (Bq/Kg)
(3) ธัญพืชและอาหารประเภทอื่น 6 เบคเคอเรล ตอกิโลกรัม (Bq/Kg)
ขอ 3 เพื่อประโยชนในการควบคุมอาหารตามขอ 1 เฉพาะที่มีการนําเขามาในราชอาณาจักรให
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจประกาศกําหนดประเภทและชนิดของอาหาร ซึ่งผูนําเขามา
ในราชอาณาจักรแตละครั้ง จะตองมีหนังสือรับรองความปลอดภัยระบุระดับปริมาณกัมมันตภาพรังสีในรูป
ซีเซียม-137 (Cs-137) ของอาหารนั้น โดย(1)
(1) ทางราชการของประเทศที่เปนแหลงกําเนิดออกให หรือ
(2) สถาบันเอกชนที่ทางราชการของประเทศที่เปนแหลงกําเนิดใหออก ซึ่งตองแสดง
หนังสือนั้นที่ดานศุลกากรที่นําเขาอาหารนั้นดวย
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2529
เทอดพงษ ไชยนันทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(103 ร.จ.41 ตอนที่ 203 (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2529)
-------------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 102) พ.ศ.2529 ถูกยกเลิกโดยขอ 1 ของประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที่ 116 (พ.ศ.2531) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี (ฉบับที่ 2) (105 ร.จ.5 ตอนที่ 240 ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2531)
และใชขอความใหมแทนแลว
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 113 (พ.ศ.2531)
เรื่อง โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต
----------------------------------------------โดยที่ปรากฎวามีบางประเทศยอมรับการใชโซเดียมซัยคลาเมตเปนวัตถุใหความหวานแทน
น้ําตาลในอาหาร จึงสมควรใหมีการผลิตเพื่อสงออกได
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหโซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต เปนอาหารควบคุมเฉพาะ
ขอ 2 โซเดียมซัยคลาเมต ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนี้
(1) มีปริมาณไมนอยกวารอยละ 98 ของโซเดียมซัยคลาเมต
(2) การเสียน้าํ หนักเมือ่ แหงไมเกินรอยละ 1 เมือ่ ทําใหแหงทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 105 องศาเซลเซียส
(3) มีปริมาณโลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) ไมเกิน 10 มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม
(4) มีปริมาณซีลีเนียมไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม
(5) มีปริมาณไซโคลเฮกซิลลามีน (Cyclohexylamine) ไมเกิน 100 มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม
ขอ 3 อาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 4 อาหารตามประกาศฉบับนี้ จะตองเปนการผลิตเพื่อจําหนายในการสงออกเทานั้น โดยมี
หลักฐานแสดงวามีผูสั่งซื้อใหสงออกตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และตองจัดทําฉลากซึ่งมี
ขอความเปนภาษาตางประเทศเพื่อการสงออกโดยตรง
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2531
เทอดพงษ ไชยนันท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(105 ร.จ.3869 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2531)

91
(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 116 (พ.ศ.2531)
เรื่อง มาตรฐานอาหารทีม่ ีกมั มันตรังสี (ฉบับที่ 2)
-----------------------------------------โดยที่สมควรแกไขการปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองความปลอดภัยเกี่ยวกับการระบุระดับ
ปริมาณกัมมันตภาพรังสีใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 3 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 102 (พ.ศ.2529)
เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2529 และใหใชความตอไปนี้แทน
"ขอ 3 เพื่อประโยชนในการควบคุมอาหารตามขอ 1 เฉพาะที่มีการนําเขามาในราชอาณาจักร
ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจประกาศกําหนดประเภทและชนิดของอาหาร ซึ่งผูนําเขา
มาในราชอาณาจักรแตละครั้ง จะตองมีหนังสือรับรองความปลอดภัยระบุระดับปริมาณกัมมันตภาพรังสี
ในรูปซีเซียม-137 (Cs-137) ของอาหารนั้น โดย
(1) ทางราชการของประเทศที่เปนแหลงกําเนิดออกให หรือ
(2) สถาบันเอกชนที่ทางราชการของประเทศที่เปนแหลงกําเนิดใหออก ซึ่งตองแสดง
หนังสือนั้นที่ดานศุลกากรที่นําเขาอาหารนั้นดวย"
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2531
ชวน หลีกภัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(105 ร.จ.5 ตอนที่ 240 ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2531)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 117 (พ.ศ.2532)
เรื่อง ขวดนม
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของขวดนมที่ใชสําหรับทารกและเด็ก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(6) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขวดนม หมายความวา ภาชนะที่ใชเฉพาะสําหรับการบรรจุนมหรือของเหลวอื่นเพื่อการ
บริโภคของทารกและเด็ก ซึ่งประกอบดวยขวด ฝา หัวนมยาง และฝาครอบหัวนมยาง และใหหมายความ
รวมถึงภาชนะรูปแบบอื่น ๆ ที่ทําขึ้นโดยมีเจตนาที่จะใชทํานองเดียวกับขวดนมดวย
ขอ 2 ขวดและภาชนะรูปแบบอื่น ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนี้
(1) สะอาด
(2) ใสไมมีสี
(3) ในกรณีที่ทําดวยพลาสติกตองเปนพลาสติกชนิดโพลีคารบอเนตที่ทนความรอนที่ใช
ตมได มีความทนทานตอการใชงานไดหลาย ๆ ครั้ง และตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญชีหมายเลข 1
ทายประกาศดวย
ในกรณีที่ทําดวยพลาสติกชนิดอื่นหรือวัสดุอื่น ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานัก
งานคณะกรรมการอาหารและยา
(4) รูปแบบตองเปนไปตามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 3 หัวนมยางและฝาครอบหัวนมยาง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนี้
(1) สะอาด
(2) ไมมีสีออกมาปนเปอนกับอาหาร
(3) ฝาและฝาครอบหัวนมยางที่ทําดวยพลาสติก ตองเปนพลาสติกชนิดโพลีคารบอเนต
ที่ทนความรอนที่ใชตมได มีความทนทานตอการใชงานไดหลาย ๆ ครั้ง และตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามบัญชีหมายเลข 1 ทายประกาศนี้ดวย
ในกรณีที่ทําดวยพลาสติกชนิดอื่นหรือวัสดุอื่น ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานัก
งานคณะกรรมการอาหารและยา
(4) หัวนมยางตองทนความรอนที่ใชตม ได มีความทนทานตอแรงดึงตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด และตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญชี
หมายเลข 2 ทายประกาศ
ขอ 4 การตรวจวิเ คราะหคุณ ภาพหรือ มาตรฐานการแพรก ระจายของวัส ดุที่ใ ชทําขวดนม
ใหวิเคราะหโดยวิธีการตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2532
ชวน หลีกภัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(106 ร.จ.1541 ตอนที่ 32 (แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2532)
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บัญชีหมายเลข 1
ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 117 (พ.ศ.2532)
ตารางที่ 1 คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก
ชนิดพลาสติก
โพลีคารบอเนต
ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได
รายละเอียด
(มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม)
(ก) ตะกั่ว
(ข) แคดเมี่ยม
ตารางที่ 2 คุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจาย
ชนิดพลาสติก
รายละเอียด
(ก) โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว)
(ข) โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกริยา
(ค) สารตกคางที่ระเหยไดในน้ํา (กรณีที่อาหารที่มีความเปน
กรด-ดาง เกิน 5)
(ง) สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในกรดอะซีติก (กรณีอาหารที่มี
คาความเปนกรด-ดาง ไมเกิน 5)

20
20
โพลีคารบอเนตปริมาณสูงสุดที่ใหมีได
(มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตร
ของสารละลาย)
1
5
15
15
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บัญชีหมายเลข 2
ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 117 (พ.ศ.2532)
ตารางที่ 1 คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อยาง
รายละเอียด
ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได
(มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม)
(ก) ตะกั่ว
(ข) แคดเมี่ยม
(ค) ไนโตรซามีน
ตารางที่ 2 คุณภาพหรือมาตรฐานของการแพรกระจาย
รายละเอียด

10
10
0.01
ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได
(มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตรของสารละลาย)

(ก) ฟนอล
(ข) ฟอรมาลดีไฮด
(ค) สังกะสี
(ง) โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว)
(จ) สารตกคางที่ระเหยไดในน้ํา
(106 ร.จ.1541 ตอนที่ 32 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2532)

5
4
1
1
40
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น้ําหนัก

(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 121 (พ.ศ.2532)
เรื่อง อาหารสําหรับผูท ี่ตองการควบคุมน้าํ หนัก
-----------------------------------------โดยที่ เป นการสมควรควบคุมคุ ณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสํ าหรับผูที่ตองการควบคุม

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6) และ (10) แหง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหอาหารสําหรับผูที่ตอ งการควบคุมน้ําหนัก เปนอาหารควบคุมเฉพาะ
บรรดาขอกําหนดเกี่ยวกับอาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 90 (พ.ศ.2528) ซึ่งมีกําหนดไวแลวในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหใช
ประกาศนี้แทน
ขอ 2 อาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก หมายความวา อาหารที่ใชเฉพาะเพื่อควบคุม
หรือลดน้ําหนัก แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) อาหารที่ผูที่ตองการควบคุมน้ําหนักใชกินแทนอาหารที่ใชกินตามปกติใน 1 มื้อ หรือ
มากกวา 1 มื้อ หรือแทนอาหารทั้งวัน
(2) อาหารที่ผูที่ตองการควบคุมน้ําหนักใชกินแทนอาหารบางสวน ไดแก
(ก) อาหารที่ถูกลดพลังงาน
(ข) อาหารที่ใหพลังงานต่ํา
ทั้งนี้ไมรวมถึงเครื่องดื่มตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 62 (พ.ศ.2524) เรื่อง
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524 ที่มีการใชวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล
อาหารตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาลที่ใหรสหวานจัด และวัตถุที่
ไดจากการผสมระหวางวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาลที่ใหรสหวานจัดกับวัตถุอื่น ซึ่งเมื่อรวมรสหวานเขา
ดวยกันแลวมากกวาน้ําตาลทรายในปริมาณเทากัน
ขอ 3 อาหารตามขอ 2 ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกลิ่นรสตามลักษณะเฉพาะของอาหารนั้น
(2) มีความชื้นไมเกินรอยละ 8 ของน้ําหนัก สําหรับอาหารชนิดแหง
(3) ไมมีฮอรโมนหรือสารปฏิชีวนะ
(4) ตรวจพบยีสตและเชื้อรา ไดดังนี้ (1)
(4.1) นอยกวา 1 ในอาหารควบคุมน้ําหนัก 1 มิลลิลิตร สําหรับอาหารสําหรับผูที่
ตองการควบคุมน้ําหนักชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีสเตอริไลส หรือ ยู เอช ที
(4.2) นอยกวา 10 ในอาหารควบคุมน้ําหนัก 1 กรัม สําหรับอาหารสําหรับผูที่
ตองการควบคุมน้ําหนักชนิดเขมขน และชนิดกึ่งแข็งกึ่งเหลวที่ผานกรรมวิธีสเตอริไลส หรือ ยู เอช ที
(4.3) นอยกวา 100 ในอาหารควบคุมน้ําหนัก 1 กรัม สําหรับอาหารสําหรับผูที่
ตองการควบคุมน้ําหนักชนิดเหลว ชนิดเขมขน ชนิดแหง และชนิดกึ่งแข็งกึ่งเหลวที่ผานกรรมวิธีการผลิตอื่น
นอกเหนือจากวิธีสเตอริไลส หรือ ยู เอช ที
การตรวจวิเคราะหยีสตและเชื้อราดังกลาวใหใชวิธี Bacteriological Analytical
Manual (BAM) Online. U. S. Food and Drug Administration ที่เปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มี
ความถูกตองเทียบเทา (or equivalent method)
-------------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 3 (4) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 121 พ.ศ.2532 ถูกยกเลิกโดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง อาหารควบคุมน้ําหนัก (ฉบับที่ 2) (128 ร.จ. ตอนที่ 41 ง. ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2554) และใชขอความใหมแทนแลว
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(5) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(6) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอื่น ในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ 4 อาหารตามขอ 2(1) เมื่ออยูในสภาพพรอมบริโภค นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามขอ 3 แลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนี้ดวย
(1) มีพลังงานระหวาง 200-400 กิโลแคลอรี (836-1672 กิโลจูล) ตอการรับประทาน 1 มื้อ
(2) มีพลังงานที่ไดจากสารโปรตีนไมนอยกวารอยละ 20 และไมเกินรอยละ 50 ของ
พลังงานทั้งหมด
(3) โปรตีนที่มีอยูจะตองมีคุณคาทางโภชนาการเทียบเทาเคซีน
(ก) ในกรณีที่จะใชสารโปรตีนอื่นที่มีคุณคาทางโภชนาการไมเทียบเทากับเคซีน
สารโปรตีนที่ใชนั้นตองมีอัตราสวนของโปรตีนที่จะนําไปใชประโยชนได (Protein Efficiency Ratio, PER)
ไมนอยกวารอยละ 85 ของเคซีน และจะตองปรับคุณภาพของโปรตีนดังกลาวใหมีคุณคาเทียบเทาเคซีน
(ข) การเติมกรดอมิโนที่จําเปนตอรางกาย (Essential amino acid) เพื่อปรับปรุง
คุณภาพของโปรตีน อาจทําไดในปริมาณเทาที่จําเปนตามวัตถุประสงคดังกลาวและตองเปนกรดอมิโนแบบ
แอล ทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดวย
(4) มีพลังงานที่ไดจากสารไขมันไมเกินรอยละ 30 ของพลังงานทั้งหมด และตองมา
จากกรดไลโนลีอิคในรูปของกลีเซอรไรดไมนอยกวารอยละ 3 ของพลังงานทั้งหมด
(5) มีสารคารโบไฮเดรทซึ่งอยูในรูปของน้ําตาล และ/หรือน้ําตาลแอลกอฮอล (Sugar
alcohol) ไมเกินรอยละ 30 ของน้ําหนัก ยกเวนอาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนักชนิดเหลว
(6) มีวิตามินชนิดตาง ๆ ตอ 1,000 กิโลแคลอรี่ (4,180 กิโลจูล) ในปริมาณดังตอไปนี้
(ก) วิตามินเอ
ไมนอยกวา 5,000 หนวยสากล หรือเบตา-แคโรทีน
(β-carotine) ในปริมาณที่เทียบเทา
(ข) วิตามินอี
ไมนอยกวา 30 หนวยสากล
(ค) วิตามินซี
ไมนอยกวา 60 มิลลิกรัม
(ง) วิตามินบี 1
ไมนอยกวา 1.5 มิลลิกรัม
(จ) วิตามินบี 2
ไมนอยกวา 1.7 มิลลิกรัม
(ฉ) ไนอะซีน
ไมนอยกวา 20 มิลลิกรัม
(ช) วิตามินบี 6
ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม
(ซ) วิตามินบี 12
ไมนอยกวา 6 ไมโครกรัม
(ฌ) กรดโฟลิก
ไมนอยกวา 0.4 มิลลิกรัม
(ญ) ไบโอติน
ไมนอยกวา 0.3 ไมโครกรัม
(ฎ) กรดแพนโทธีนิก ไมนอยกวา 10 มิลลิกรัม
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(7) มีเกลือแรชนิดตาง ๆ ตอ 1,000 กิโลแคลอรี่ (4,180 กิโลจูล) ในปริมาณดังตอไปนี้
(ก) แคลเซียม
ไมนอยกวา 1 กรัม
(ข) ฟอสฟอรัส
ไมนอยกวา 1 กรัม
(ค) เหล็ก
ไมนอยกวา 18 มิลลิกรัม
(ง) ไอโอดีน
ไมนอยกวา 150 ไมโครกรัม
(จ) แมกนีเซียม
ไมนอยกวา 400 มิลลิกรัม
ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม
(ฉ) ทองแดง
(ช) สังกะสี
ไมนอยกวา 15 มิลลิกรัม
(ซ) โพแทสเซียม
ไมนอยกวา 1.2 กรัม
(ฌ) แมงกานีส
ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม
(ญ) โซเดียม
ไมนอยกวา 1 กรัม
ขอ 5 อาหารตามขอ 2(2)(ก) นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 แลว ตองมี
คุณภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนี้ดวย
(1) มีคุณคาทางโภชนาการครบถวนตามลักษณะของอาหารนั้น
(2) มีพลังงานไมเกินรอยละ 66 2/3 ของอาหารนั้น กอนถูกลดพลังงาน
(3) มีคุณภาพหรือมาตรฐานอื่น ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 6 อาหารตามขอ 2(2)(ข) นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 แลว ตองมี
คุณภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนี้ดวย
(1) มีพลังงานไมเกิน 40 กิโลแคลอรี่ (167.2 กิโลจูล) ตอสวนที่กําหนดใหรับประทาน
(Specified serving)
(2) มีคุณภาพหรือมาตรฐานอื่น ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 7 อาหารตามขอ 2 วรรคสอง นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 แลว ตองมี
คุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดวย
ขอ 8 การใชสีผสมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร และภาชนะบรรจุ ใหปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่องสีผสมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร และภาชนะบรรจุ แลวแตกรณี
ขอ 9 การแสดงฉลากของอาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก ใหปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528) เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.2528 และใหปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ดวย
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ขอ 10 ฉลากของอาหารตามขอ 2(1) ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอความเปนภาษาไทย
แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ขอความวา "อาหารควบคุมหรือลดน้ําหนัก" ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอ ยกวา
3 มิลลิเมตร กํากับชื่ออาหาร เวนแตอาหารที่มีการใชขอความดังกลาวเปนชื่อของอาหารแลว
(2) ขอความวา "กินอาหารนี้โดยมิไดอยูภายใตการดูแลของแพทยผูเชี่ยวชาญดาน
โภชนบําบัดอาจเกิดอันตราย" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง ขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร
(3) ขอความวา "ใชสําหรับผูใหญเทานั้น"
(4) ชนิดและปริมาณของสวนประกอบที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ (non nutritive
ingredient)
(5) คุณคาทางโภชนาการและพลังงานที่ไดรับตอการกิน 1 ครั้ง
(6) ขอความวา "ควรกินวันละไมต่ํากวา 800 กิโลแคลอรี่ (3,344 กิโลจูล)"
(7) วิธีใชและขอแนะนํา หรือขอควรปฏิบัติในการใชอยางถูกตองตามหลักโภชนบําบัด
อยางละเอียด ในกรณีที่ไมสามารถแสดงขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติดังกลาวที่ฉลากได ใหจัดทําเปนคูมือ
หรือเอกสารกํากับไว
ขอ 11 ฉลากของอาหารตามขอ 2(2)(ก) ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอความเปน
ภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) ขอความวา "อาหารลดพลังงาน" ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอยกวา
3 มิลลิเมตร กํากับชื่ออาหาร เวนแตอาหารที่มีการใชขอความดังกลาวเปนชื่อของอาหารแลว
(2) ขอความวา "หามกินแทนอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง
ขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร
(3) ขอความวา "กินอาหารนี้โดยมิไดอยูภายใตการดูแลของแพทยผูเชี่ยวชาญ
ดานโภชนบําบัดอาจเกิดอันตราย" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง ขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร
(4) ขอความวา "ใชสําหรับผูใหญเทานั้น"
(5) ชนิดและปริมาณของสวนประกอบที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ
(6) คุณคาทางโภชนาการของอาหาร
(7) วิธีใชและขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติ ในการใชอยางถูกตองตามหลัก
โภชนบําบัดอยางละเอียด ในกรณีที่ไมสามารถแสดงขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติดังกลาวที่ฉลากได ให
จัดทําเปนคูมือหรือเอกสารกํากับไว
ขอ 12 ฉลากของอาหารตามขอ 2(2)(ข) ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอความเปน
ภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) ขอความวา "อาหารพลังงานต่ํา" ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอยกวา
3 มิลลิเมตร กํากับชื่ออาหาร เวนแตอาหารที่ใชขอความดังกลาวเปนชื่ออาหารแลว

99
(2) ขอความวา "หามกินแทนอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง
ขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร
(3) ขอความวา "กินอาหารนี้โดยมิไดอยูภายใตการดูแลของแพทยผูเชี่ยวชาญ
ดานโภชนบําบัดอาจเกิดอันตราย" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดงขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร
(4) ขอความวา "ใชสําหรับผูใหญเทานั้น"
(5) ชนิดและปริมาณของสวนประกอบที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ
(6) คุณคาทางโภชนาการของอาหาร
(7) วิธีใชและขอแนะนํา หรือขอควรปฏิบัติในการใชอยางถูกตองตามหลักโภชน
บําบัดอยางละเอียด ในกรณีที่ไมสามารถแสดงขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติดังกลาวที่ฉลากได ใหจัดทําเปน
คูมือหรือเอกสารกํากับไว
ขอ 13 ฉลากของอาหารตามขอ 2 วรรคสอง ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอความ
เปนภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) ขอความวา "วัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล" ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอย
กวา 3 มิลลิเมตร กํากับชื่ออาหาร เวนแตกรณีที่ใชขอความดังกลาวเปนชื่อของอาหารแลว
(2) ขอความวา "ใชสําหรับผูใหญเทานั้น"
(3) ชนิดและปริมาณของสวนประกอบที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ
(4) วิธีใชและขอแนะนํา หรือขอควรปฏิบัติในการใชอยางถูกตองตามหลักโภชนบําบัด
อยางละเอียด ในกรณีที่ไมสามารถแสดงขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติดังกลาวที่ฉลากได ใหจัดทําเปนคูมือ
หรือเอกสารกํากับไว
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2532
ชวน หลีกภัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(106 ร.จ.29 ตอนที่ 103 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2532)

100
(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534)
เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2)
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเรื่องคุณภาพหรือมาตรฐานของน้ําบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2) และ (6) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (จ) ของ (2) ในขอ 3 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61
(พ.ศ.2524) เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524 และใหใชความตอไปนี้
แทน
"(จ) แคดเมียม ไมเกิน 0.005 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร"
ขอ 2 ใหยกเลิกความใน (ฌ) และ (ญ) ของ (2) ในขอ 3 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524 และใหใช
ความตอไปนี้แทน
"(ฌ) เหล็ก ไมเกิน 0.3 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร
(ญ) ตะกั่ว ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร"
ขอ 3 ใหเ พิ่ม ความตอ ไปนี้เปน (ท) (ธ) และ (น) ของ (2) ในขอ 3 แหง ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524
"(ท) อะลูมิเนียม ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร
(ธ) เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate) ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร
(น) ไซยาไนด ไมเกิน 0.1 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร"
ขอ 4 ใหผทู ไี่ ดรบั ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหารหรือผูท ไี่ ดรบั อนุญาตใหใชฉลากอาหาร
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่
7 กันยายน พ.ศ.2524 อยูก อ นวันทีป่ ระกาศฉบับนีใ้ ชบงั คับ มายืน่ คําขอแกไขรายการใหมรี ายละเอียดถูกตอง
ตามประกาศฉบับนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาว
แลว ใหใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือฉลากเดิมคงใชไดตอไปจนกวาจะไดรับอนุญาต หรือ
จนกวาผูอนุญาตจะแจงใหทราบถึงการไมอนุญาต
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2534
อุทัย สุดสุข
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูใชอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(107 ร.จ.3041 ตอนที่ 61 (แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2534)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534)
เรื่อง น้ําแข็ง (ฉบับที่ 2)
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่องน้ําแข็ง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(6)(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (จ) ของ (2) ในขอ 3 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78
(พ.ศ.2527) เรื่อง น้ําแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2527 และใหใชความตอไปนี้แทน
"(จ) แคดเมียม ไมเกิน 0.005 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร"
ขอ 2 ใหยกเลิกความใน (ฌ) และ (ญ) ของ (2) ในขอ 3 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ําแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคา พ.ศ.2527 และใหใชความตอไปนี้แทน
"(ฌ) เหล็ก ไมเกิน 0.3 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(ญ) ตะกั่ว ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร"
ขอ 3 ใหเ พิ่ม ความตอ ไปนี้เปน (ธ) (น) และ (บ) ของ (2) ในขอ 3 แหง ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ําแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2527
"(ธ) อะลูมิเนียม ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(น) เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate) ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร
(บ) ไซยาไนด ไมเกิน 0.1 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร"
ขอ 4 ใหผทู ไี่ ดรบั ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหาร หรือผูท ไี่ ดรบั อนุญาตใหใชฉลากอาหาร
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ําแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2527 อยู
กอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ มายื่นคําขอแกไขรายการใหมีรายละเอียดถูกตองตามประกาศฉบับนี้
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือฉลากเดิมคงใชไดตอไปจนกวาจะไดรับอนุญาต หรือจนกวาผูอนุญาตจะแจงให
ทราบถึงการไมอนุญาต
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2534
ไพโรจน นิงสานนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(108 ร.จ.4914 ตอนที่ 94 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2534)

102
(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535)
เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
-----------------------------------------โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรือ่ งอาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7)(9) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 69 (พ.ศ.2525) เรื่อง อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2525
ขอ 2 ใหอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เปนอาหารควบคุมเฉพาะ
ขอ 3 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท หมายความวา
(1) อาหารทีผ่ า นกรรมวิธที ใี่ ชทาํ ลายหรือยับยัง้ การขยายพันธุข องจุลนิ ทรียด ว ยความรอน
ภายหลังหรือกอนการบรรจุหรือปดผนึก ซึ่งเก็บรักษาไวในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่เปนโลหะหรือวัตถุอื่นที่
คงรูป ที่สามารถปองกันมิใหอากาศภายนอกเขาไปในภาชนะบรรจุได และสามารถเก็บรักษาไวไดใน
อุณหภูมิปกติ หรือ
(2) อาหารในภาชนะบรรจุชนิดลามิเนต (laminate) ฉาบ เคลือบ อัด หรือติดดวยโลหะ
หรือสิ่งอื่นใด หรืออาหารในภาชนะบรรจุที่เปนขวดแกวที่ฝามียางหรือวัสดุอื่นผนึก หรืออาหารในภาชนะ
บรรจุอื่นซึ่งสามารถปองกันมิใหความชื้นหรืออากาศผานซึมเขาภายในภาชนะบรรจุไดในภาวะปกติ และ
สามารถเก็บรักษาไวไดในอุณหภูมิปกติ
ขอ 4 อาหารตามขอ 2 ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) ไมมีสี กลิ่น หรือรส ที่ผิดจากสภาพของอาหารนั้น
(2) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(3) ไมมีสารพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(4) ไมมีสารปนเปอน เวนแตดังตอไปนี้
(4.1) อาหารในภาชนะบรรจุที่เปนโลหะ
ดีบุก
ไมเกิน 250 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
สังกะสี ไมเกิน 100 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
ทองแดง ไมเกิน 20 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
ตะกั่ว ไมเกิน 1 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม เวนแตอาหารทีม่ สี าร
ตะกัว่ ปนเปอ นตามธรรมชาติในปริมาณสูง ใหมไี ดตามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
สารหนู ไมเกิน 2 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
ปรอท ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม สําหรับอาหารทะเล
และไมเกิน 0.02 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม สําหรับอาหารอื่น
(4.2) อาหารในภาชนะบรรจุที่ไมเปนโลหะ
ตะกั่ว ไมเกิน 1 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม เวนแตอาหารที่มีสาร
ตะกั่วปนเปอนตามธรรมชาติในปริมาณสูง ใหมีไดตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
สารหนู ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม
ปรอท ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม สําหรับอาหารทะเล
และไมเกิน 0.02 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม สําหรับอาหารอื่น
ขอ 5 อาหารตามขอ 3(1) ที่ผานกรรมวิธีใหความรอนภายหลังการบรรจุหรือปดผนึก นอกจาก
ตองมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตามขอ 4 แลว ตองมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังนีด้ ว ยคือ ไมมวี ตั ถุกนั เสีย
เวนแตวัตถุกันเสียที่ติดมากับวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบของอาหารนั้น
ความในวรรคหนึ่งไมรวมถึงการใชโพแทสเซียมไนไตรท หรือโซเดียมไนไตรท หรือ
โพแทสเซียมไนเตรท หรือโซเดียมไนเตรท ในปริมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา สําหรับเนื้อหมักชนิดเคียวมีทโพรดัก (cured meat product)
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ขอ 6 อาหารตามขอ 3(1) ชนิดทีม่ คี วามเปนกรดต่าํ คือ มีคา ความเปนกรด-ดาง มากกวา 4.6
และคาวอเตอรแอคติวิตี้ (Water activity) มากกวา 0.85 นอกจากตองมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตามขอ 4
และขอ 5 แลว ตองมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังนีด้ ว ย คือ ไมมีจุลินทรียที่สามารถเจริญเติบโตไดใน
ระหวางการเก็บที่อณ
ุ หภูมิปกติ (1)
ขอ 7 อาหารตามขอ 3(1) ชนิดทีม่ คี า ความเปนกรด-ดาง ตัง้ แต 4.6 ลงมา และขอ 3(2) นอก
จากตองมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตามขอ 4 และขอ 5 แลว ตองมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังนีด้ ว ยคือ (1)
(1) ตรวจพบจุลินทรียที่เจริญเติบโตไดที่อุณ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส หรือ
55 องศาเซลเซียส
(1.1) ไมเกิน 1,000 ตออาหาร 1 กรัม สําหรับอาหารตามขอ 3(1)
(1.2) ไมเกิน 10,000 ตออาหาร 1 กรัม สําหรับอาหารตามขอ 3(2)
(2) ตรวจพบยีสตและราไมเกิน 100 ตออาหาร 1 กรัม
(3) ตรวจไมพบบักเตรีชนิดโคลิฟอรม หรือตรวจพบบักเตรีชนิดโคลิฟอรมนอยกวา 3 ตออาหาร 1
กรัม ในกรณีที่ตรวจโดยวิธี เอ็มพีเอ็น (Most Probable Number)
ขอ 7/1 ผูผ ลิตอาหารตามขอ 3(1) ชนิดทีม่ คี วามเปนกรดต่าํ คือ มีคา ความเปนกรด-ดาง มากกวา
4.6 และคาวอเตอรแอคติวติ ี้ (Water activity) มากกวา 0.85 ตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ (2)
(1) ฆาเชือ้ ดวยความรอนทีอ่ ณ
ุ หภูมแิ ละเวลาทีก่ าํ หนด (Scheduled process) โดยให
คา F0 (Sterilizing value) ไมตา่ํ กวา 3 นาที ซึง่ เพียงพอในการทําลายสปอรของ เชือ้ คลอสทริเดียม โบทูลนิ มั่
(Clostridium botulinum) ทั้งนี้อุณหภูมิและเวลาที่กําหนดจะตองมีการศึกษาทดสอบการกระจายความรอน
หรื อ อุ ณ หภู มิ ภ ายในเครื่ อ งฆ า เชื้ อ (Heat distribution) และอัตราการแทรกผา นความร อน (Heat
penetration) ณ สถานที่ผลิตแหงนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาประกาศกําหนด
(2) เติมกรดเพื่อปรับสภาพความเปนกรด-ดางของอาหาร ไมเกิน 4.6
ทั้งนี้วิธีการปรับใหไดสภาพความเปนกรด-ดางสมดุล (Equilibrium pH) และ
กระบวนการฆาเชือ้ ดวยความรอน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร หรือเงือ่ นไขทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนด
ขอ 8 ภาชนะบรรจุอาหารตามขอ 2 ตอง
(1) สะอาด
(2) ไมเคยใชใสอาหารหรือวัตถุอื่นใดมากอน ถาภาชนะบรรจุนั้นเปนโลหะ
(3) ไมมีตะกั่ว สนิมเหล็ก หรือสีอื่นใดติดอยูที่ดานในของภาชนะบรรจุ นอกจากสีของ
แล็กเคอรหรือสีของดีบุก และดานในของภาชนะบรรจุที่ทําดวยแผนเหล็กตองเคลือบดีบุก หรือสารอื่นใดที่
ปองกันมิใหอาหารสัมผัสกับแผนเหล็กไดโดยตรง
(4) ไมรั่วหรือบวม
(5) เปนภาชนะบรรจุทไี่ มมสี ารออกมาปนเปอ นกับอาหารในปริมาณทีอ่ าจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ 9 อาหารตามขอ 2 ตองมีน้ําหนักเนื้ออาหาร (drained weight) ตามที่กําหนดไวในบัญชี
ทายประกาศนี้ เวนแตอาหารประเภทที่ไมอาจแยกเนื้ออาหารได
การตรวจหาน้ําหนัก เนื้อ อาหารใหใ ชวิธีต ามที่กําหนดในหนัง สือ เอ โอ เอ ซี
(Association of Official Analytical Chemists) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับพิมพครั้งที่ 13
ขอ 9/1 การใชวัตถุเจือปนอาหาร ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
วัตถุเจือปนอาหาร (3)
-------------------------------------------------------------(1)

ความใน ขอ 6 และขอ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 144) พ.ศ.2535 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 301) พ.ศ.2549 เรือ่ ง อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท (ฉบับที4่ ) (111 ร.จ. ตอนที่ 111 ง. ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2549)
และใชขอ ความใหมแทนแลว
(2)
ความในขอ 7/1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 144) พ.ศ.2535 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 2 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 301) พ.ศ.2549 เรือ่ ง อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท (ฉบับที4่ ) (111 ร.จ. ตอนที่ 111 ง. ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2549)
(3)
ความในขอ 9/1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 144) พ.ศ.2535 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 3 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 301) พ.ศ.2549 เรือ่ ง อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท (ฉบับที4่ ) (111 ร.จ. ตอนที่ 111 ง. ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2549)
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ขอ 10 การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปด สนิท ใหป ฏิบัติต ามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก (4)
ฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปด สนิท ในกรณีข องฟรุต คอกเทลและฟรุ ต สลัด
ใหไดรับยกเวนการปฏิบัติตามขอ 3(5) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เรื่อง
ฉลาก ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 252)
พ.ศ.2545 เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2545 แตทั้งนี้ใหแสดงเฉพาะสวนประกอบ
ที่สําคัญโดยไมตองแจงปริมาณเปนรอยละของน้ําหนั(5)ก
ขอ 11 ประกาศฉบับนี้ไมใชบังคับกับ
11.1 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่ผลิตเพื่อจําหนายในการสงออก
11.2 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตามขอ 3(2) ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาไดประกาศยกเวนไว
ขอ 12 ใหถือวา ผูที่ไ ดรับ ใบสําคัญ การขึ้นทะเบียนตํารับ อาหาร หรือผูที่ไ ดรับ อนุญาตใหใ ช
ฉลากอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 69 (พ.ศ.2525) เรือ่ ง อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท
ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2525 ที่มีรายละเอียดถูกตองตรงตามประกาศฉบับนี้ เปนผูไดรับใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร หรือไดรับอนุญาตใหใชฉลากอาหารตามประกาศฉบับนี้
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2535
ไพโรจน นิงสานนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(109 ร.จ.9713 ตอนที่ 112 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2535)
บัญชีน้ําหนักเนื้ออาหาร
ประเภทอาหาร

ชนิด

น้ําหนักเนื้ออาหารเปน
รอยละของน้ําหนักสุทธิ
ผลไม
ไมนอยกวา 60
1. ชิ้นหรือแวน
ไมนอยกวา 40
2. ทั้งผล
พืชผัก
ไมนอยกวา 60
1. ชิ้น
2. เมล็ด
ไมนอยกวา 50
3. ฝกหรือหัว
ไมนอยกวา 40
4. ดองเค็มหรือหวาน เชน ซีเซกฉาย กงฉาย ตั้งฉาย
ไมนอยกวา 65
5. เตาหูยี้
ไมนอยกวา 60
6. เตาเจี้ยว
ไมนอยกวา 50
ไมนอยกวา 60
เนื้อสัตว
1. บรรจุในน้ําเกลือ ซอส น้ํามัน หรือสิ่งอื่นที่ไมใชเครื่องปรุง
2. เนือ้ หอยในน้าํ เกลือ ซอส น้าํ มัน หรือสิง่ อืน่ ทีไ่ มใชเครือ่ งปรุง
ไมนอยกวา 50
3. ไสกรอกในน้ําเกลือ
ไมนอยกวา 50
อาหารปรุงสําเร็จ 1. แกงเผ็ดตาง ๆ
ไมนอยกวา 50
ที่ทําใหสุกแลว
2. พะแนงตาง ๆ
ไมนอยกวา 65
3. แกงกะหรี่หรือมัสมั่น
ไมนอยกวา 60
4. ผัดเผ็ดอยางแหง เชน ผัดพริกขิง ผัดเผ็ดปลาหรือกุง
ไมนอยกวา 90
5. กุงเค็มหรือหวาน
ไมนอยกวา 80
6. หมูหวาน
ไมนอยกวา 75
7. ไกหรือหมูพะโล/ไกหรือหมู หรือขาหมูตมเค็ม
ไมนอยกวา 55
อาหารประเภทหรือชนิดตามที่กําหนดไวในบัญชีแตมีลักษณะพิเศษที่มิอาจกําหนดเนื้ออาหารใหเปน
ไปตามที่กําหนดไวในบัญชีได หรืออาหารประเภทอื่นที่มิไดกําหนดไวในบัญชี ใหมีน้ําหนักเนื้ออาหารตามที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
-------------------------------------------------------------(4)

ความในขอ 10 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 144) พ.ศ.2535 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 253) พ.ศ.2545
เรือ่ ง อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท (ฉบับที3่ ) (119 ร.จ. ตอนที่ 54 ง. ลงวันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ.2545) และใชขอ ความใหมแทนแลว
(5)
ความใน ขอ 11 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 144) พ.ศ.2535 ถูกยกเลิก โดยวรรค 3 แหงประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 179) พ.ศ.2540 เรือ่ ง อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท (ฉบับที่ 2) (114 ร.จ. ตอนที่ 102 ง. ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2540) และ
ใชขอความใหมแทนแลว
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 150 (พ.ศ.2536)
เรื่อง ขาวเติมวิตามิน
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรควบคุมคุณภาพมาตรฐานของขาวเติมวิตามิน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหขาวเติมวิตามิน เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 2 ขาวเติมวิตามิน หมายความวา ขาวสารที่เติมวิตามินตามกรรมวิธีที่เหมาะสม
ขอ 3 ขาวเติมวิตามิน ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
3.1 มีวิตามินตามชนิดและปริมาณตอขาวสาร 100 กรัม ดังนี้
3.1.1 วิตามินบี 1 (ไธอะมิน)
ไมนอยกวา 0.4 มิลลิกรัม
3.1.2 วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน)
ไมนอยกวา 0.3 มิลลิกรัม
3.1.3 ไนอาซิน (กรดนิโคตินามิคหรือนิโคตินาไมด) ไมนอยกวา 3.7 มิลลิกรัม
3.2 ความชื้น ไมเกินรอยละ 15 โดยน้ําหนัก
3.3 ไมมสี ารพิษจากจุลนิ ทรียห รือสารเปนพิษอืน่ ในปริมาณทีอ่ าจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ 4 ขาวเติมวิต ามิน จะเติม สารอาหารหรือวิต ามิน อื่นนอกจากที่กําหนดไวในขอ 3.1 ก็ได
ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากอน
ขอ 5 การใชวัต ถุเ จือ ปนอาหารและภาชนะบรรจุอ าหาร ใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหารและเรื่องภาชนะบรรจุอาหาร แลวแตกรณี
ขอ 6 การแสดงฉลากของขาวเติมวิตามิน ใหปฏิบัติดังนี้
6.1 ปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 68 (พ.ศ.2525) เรื่อ ง ฉลาก
ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528)
เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2528 ยกเวนขอ 3
6.2 ตองมีขอ ความเปนภาษาไทยแตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และอยางนอยตอง
มีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
6.2.1 ชื่ออาหาร
6.2.2 เครื่องหมายการไดรับอนุญาตใหใชฉลาก
6.2.3 ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือของสถานที่แบงบรรจุ แลวแตกรณี
6.2.4 ปริมาณสุทธิของอาหารเปนระบบเมตริก
6.2.5 คาพลังงานและปริมาณสารอาหารตอขาวสาร 100 กรัม
(ก) คาพลังงาน
(ข) คารโบไฮเดรต
(ค) โปรตีน
(ง) ไขมัน
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(จ) วิตามิน อยางนอยตองแสดงตามชนิดทีก่ าํ หนดไวใน 3.1 และวิตามินอืน่
ถามีการเติม
(ฉ) เกลือแร ถามีการเติม
6.2.6 คําแนะนําในการใชดว ยขอความวา "ไมควรลางน้าํ เพือ่ ไมใหวติ ามินสูญหาย"
และ "เก็บในที่แหงและไมถูกแสงแดด"
6.2.7 เดือนและปทผี่ ลิต โดยมีขอ ความ "ผลิต" กํากับไวดว ย หรือเดือนและปทผี่ ลิต
โดยมีขอความวา "ผลิต" และ เดือนและปที่แบงบรรจุ โดยมีขอความวา "แบงบรรจุ" กํากับไวดวย กรณีที่เปน
การผลิตโดยการแบงบรรจุ แลวแตกรณี
6.2.8 เดือ นและปที่อ าหารยัง มีคุณ ภาพหรือ มาตรฐานดี โดยมีขอ ความวา
"ควรบริโภคกอน" กํากับไวดวย
ขอ 7 ประกาศฉบับนี้ ไมใชบังคับกับผูผลิตเพื่อจําหนายในการสงออก
ขอ 8 ใหผผู ลิต ผูน าํ เขาขาวเติมวิตามินทีไ่ ดจดั ทําฉลากอยูก อ นวันทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ ยืน่ คําขอ
ใชฉลากภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวให
คงใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะหมด แตตองไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2536
อาทิตย อุไรรัตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(110 ร.จ.18 ตอนที่ 210 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2536)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536)
เรื่อง กําหนดวัตถุที่หามใชในอาหาร
-----------------------------------------โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง วัตถุทหี่ า มใชในอาหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(5) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดวัตถุที่หามใชใน
อาหาร ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2522
1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 93 (พ.ศ.2528) เรื่อง กําหนดวัตถุที่หามใช
ในอาหาร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2528
1.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 106 (พ.ศ.2530) เรื่อง กําหนดวัตถุที่หามใช
ในอาหาร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2530
1.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 123 (พ.ศ.2532) เรื่อง กําหนดวัตถุที่หามใช
ในอาหาร (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2532
ขอ 2 วัตถุดังตอไปนี้ เปนวัตถุที่หามใชในอาหาร
2.1 น้ํามันพืชที่ผานกรรมวิธีเติมโบรมีน (Brominated vegetable oil)
2.2 กรดซาลิซิลิค (Salicylic acid)
2.3 กรดบอรริค (Boric acid)
2.4 บอรแรกซ (Borax)
2.5 แคลเซียมไอโอเดท หรือโพแทสเซียมไอโอเดท (Calcium iodate and Potassium
iodate) ยกเวนการใชเพื่อปรับสภาวะโภชนาการเกี่ยวกับการขาดสารไอโอดีนตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.6 ไนโตรฟูราโซน (Nitrofurazone)
2.7 โพแทสเซียมคลอเรท (Potassium chlorate)
2.8 ฟอรมาลดีไฮด (Formaldehyde) สารละลายฟอรมาลดีไฮด (Formaldehyde
Solution) และพาราฟอรมาลดีไฮด (Paraformaldehyde)
2.9 คูมาริน (Coumarin) หรือ 1,2-เบนโซไพโรต (1,2-Benzopyrone) หรือ 5,6-เบนโซแอลฟา-ไพโรน (5,6-Benzo-∝-pyrone) หรือ ซิส-ออรโธ-คูมาริค แอซิด แอนไฮไดรด (cis-o-coumaric
acid anhydride) หรือ ออรโธ-ไฮดรอกซีซินนามิค แอซิด แลคโตน (O-Hydroxycinnamic acid, lactone)
2.10 ไดไฮโดรคูมาริน (Dihydrocoumarin) หรือเบนโซไดไฮโดรไพโรน (Benzodihydropyrone)
หรือ 3,4-ไดไฮโดรคูมาริน (3,4-Dihydrocoumarin) หรือไฮโดรคูมาริน (Hydrocoumarin)
2.11 เมทธิลแอลกอฮอล (Methyl alcohol) หรือเมทานอล (Methanol) ยกเวนการใช
เปนสารชวยในการผลิตอาหาร (Food processing aids) เพื่อการสงออก (1)
2.12 ไดเอทธิลีน ไกลคอล (Diethylene Glycol) หรือ ไดไฮดรอกซีไ ดเอทธิล-อีเธอ
(Dihydroxydiethyl ether) หรือไดไกลคอล (diglycol) หรือ 2,2’-ออกซีบิส-เอทานอล (2,2’-oxybis-ethanol)
หรือ 2,2’-ออกซีไดเอทานอล (2,2’-Oxydiethanol)
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2536
อาทิตย อุไรรัตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิ
จจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 111 ตอนพิเศษ 9 ง. ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ.2537)
-------------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536) ถูกยกเลิก โดย ขอ1 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 247) พ.ศ.2544 เรื่อง กําหนดวัตถุที่หามใชในอาหารฉบับที่ 2 (118 ร.จ. ตอนที่ 121 ง.(ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ)
ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2544) และใชขอความใหมแทนแลว

108
(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 153 (พ.ศ.2537)
เรื่อง เกลือบริโภค
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีไอโอดีน (Iodine) ในเกลือบริโภคที่ใชปรุงหรือแตงรสอาหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4) และ (10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหเกลือบริโภคเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 2 เกลือบริโภค หมายความวา เกลือแกงที่ใชปรุงหรือแตงรสอาหารซึ่งบรรจุอยูในภาชนะที่
พรอมจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค
ขอ 3 เกลือบริโภคตองมีปริมาณไอโอดีนไมนอยกวา 30 มิลลิกรัม ตอเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม
ขอ 4 การแสดงฉลากของเกลือบริโภค ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528) เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.2528 แตตองมีขอความเปนภาษาไทย โดยจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และอยางนอยตองมี
ขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
4.1 ชื่ออาหาร
4.2 ชื่อและที่ตั้งของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุเพื่อจําหนาย แลวแตกรณี
4.3 เดือนและปที่ผลิต โดยมีขอความวา "ผลิต" กํากับไวดวย
4.4 เดือนและปที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีขอความวา "ควรบริโภคกอน"
กํากับไวดวย
4.5 น้ําหนักสุทธิเปนระบบเมตริก
4.6 ขอความวา "ควรเก็บในที่รมและแหง"
ขอ 5 ประกาศฉบับนี้ไมใชบังคับกับเกลือบริโภคที่มีวัตถุประสงคผลิตเพื่อสงออกไปจําหนาย
นอกราชอาณาจักร และเกลือบริโภคที่มีวัตถุประสงคที่จะนําไปใชในทางอุตสาหกรรมอาหาร
ขอ 6 ใหผูที่ไดจัดทําฉลากไวกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ ใหคงใชฉลากเดิมไปพลางกอน
จนกวาจะหมด แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2537
เตือนใจ นุอุปละ
รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 111 ตอนพิเศษ 15 ง. ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2537)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 156 (พ.ศ.2537)
เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหย กเลิก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 85 (พ.ศ.2528) เรื่อ ง นมดัด แปลง
สําหรับทารก ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2528 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 87 (พ.ศ.2528)
เรื่อง อาหารเสริมสําหรับเด็ก ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2528
ขอ 2 ใหน มดัด แปลงสําหรับ ทารกและนมดัด แปลงสูตรตอ เนื่อ งสําหรับ ทารกและเด็ก เล็ก
เปนอาหารควบคุมเฉพาะ
ขอ 3 นมดัดแปลงสําหรับ ทารกและนมดัด แปลงสูต รตอ เนื่อ งสําหรับ ทารกและเด็ก เล็ก
หมายความวา อาหารทีผ่ ลิตขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงสวนประกอบของนมโค ใหมอี งคประกอบของสารอาหาร
ใหเหมาะสมและเพียงพอกับที่จะใชเลี้ยงทารกและเด็ก แบงออกได ดังนี้
3.1 นมดัดแปลงสําหรับทารก หมายความวา นมดัดแปลงที่มีจุดมุงหมายใชเลี้ยงทารก
ตั้งแตแรกเกิดจนถึง 12 เดือน แทนหรือทดแทนนมแม
3.2 นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก หมายความวา นมดัดแปลงที่มี
จุดมุงหมายใชเลี้ยงทารกที่มีอายุตั้งแต 6 เดือนถึง 12 เดือน หรือเด็กที่มีอายุตั้งแต 1 ปถึง 3 ป
ขอ 4 นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ตองมี
คุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
4.1 มีสวนประกอบของนมโคไมนอยกวารอยละ 60 ของน้ําหนัก โดยไมรวมน้ํา
4.2 มีกลิ่นรสตามลักษณะเฉพาะของนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กนั้น
4.3 มีค วามชื้น ไมเ กิน รอ ยละ 5 ของน้ําหนัก สําหรับ นมดัด แปลงสําหรับ ทารกและ
นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดผงหรือแหง
4.4 มีลักษณะรวนเปนผงหรือแหง ไมเกาะเปนกอน สําหรับนมดัดแปลงสําหรับทารก
และนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดผงหรือแหง และเมื่อไดผสมตามคําแนะนําที่
แสดงไวในฉลากแลวตองมีลกั ษณะไมรวมตัวเปนกอน ไมลอยเปนฝา และเนือ้ อาหารตองไมหยาบ เหมาะสม
ที่จะนําไปใชเลี้ยงทารกหรือเด็กได โดยสามารถผานหัวนมชนิดยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะหที่ใชกันตาม
ปกติ
4.5 ไมเปลีย่ นแปลงไปจากลักษณะเดิมทีท่ าํ ขึน้ สําหรับนมดัดแปลงสําหรับทารกและ
นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กที่ใชกรรมวิธีตามขอ 7
4.6 ไมมีฮอรโมนหรือสารปฏิชีวนะ
4.7 ไมใชน้ําตาล น้ําผึ้ง หรือวัตถุที่ใหความหวานอื่นใด ยกเวน (1)
(ก) การเติมน้าํ ตาลแลคโตสหรือการเติมคารโบไฮเดรตอืน่ ทีม่ ใิ ชนา้ํ ตาลทีม่ คี วามหวาน
เทียบเทาหรือนอยกวาน้ําตาลแลคโตส
(ข) นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็กที่
มีความประสงคจะใหใชเลีย้ งทารกหรือเด็กเล็กซึง่ มีระบบการยอยอาหารผิดปกติ หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ
หรือแพสารอาหารบางชนิด ทัง้ นีต้ ามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
-------------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 4 (4.7) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 156) พ.ศ.2537 ถูกยกเลิก ขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 286) พ.ศ.2547 เรือ่ ง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2) (122 ร.จ. ตอนที่ 9 ง.(ฉบับ
พิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2548) และใชขอ ความใหมแทนโดย
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4.8 ไมมีวัตถุกันเสีย
4.9 ไมใสสี ไมแตงกลิ่นรส หรือไมใชวัตถุปรุงแตงรสอาหาร ทั้งนี้เวนแตนมดัดแปลงสูตร
ตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็ก อาจมีการแตงกลิน่ รสตามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
4.10 ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
4.11 ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอื่น ในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ
4.12 ตรวจไมพบบักเตรีชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) ในนมดัดแปลงสําหรับทารก
และนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก 0.1 กรัม หรือ 0.1 มิลลิลิตร
4.13 ตรวจไมพบบักเตรีในนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับ
ทารกและเด็กเล็กที่ใชกรรมวิธีสเตอริไลส 0.1 มิลลิลิตร
4.14 ตรวจไมพบบักเตรีในนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับ
ทารกและเด็กเล็กที่ใชกรรมวิธียูเอชที 0.1 มิลลิลิตร
4.15 ตรวจพบบักเตรีไมเกิน 10,000 ในนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดผงหรือแหง 1 กรัม
4.16 ตรวจพบบักเตรีตามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สําหรับนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กที่ใชกรรมวิธีอื่น
ขอ 5 นมดัดแปลงสําหรับทารกตาม 3.1 นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 4 แลว
ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังตอไปนี้ดวย คือ
5.1 มีพ ลัง งานไมนอ ยกวา 272 กิโ ลจูล (65 กิโ ลแคลอรี่) และไมเ กิน 293 กิโ ลจูล
(70 กิโลแคลอรี่) ในจํานวนหรือในอัตราสวนผสมเพื่อใชเลี้ยงทารกตามที่ระบุในฉลากจํานวน 100 มิลลิลิตร
เวนแตนมดัดแปลงสําหรับทารกที่มีความประสงคและเหมาะสมที่จะใชเลี้ยงทารกที่มีน้ําหนักตัวเมื่อคลอด
ต่ํากวาหนึ่งพันแปดรอยกรัม ใหมีไดตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5.2 มีสารโปรตีน สารคารโบไฮเดรต สารไขมัน วิตามิน และแรธาตุตาง ๆ ในจํานวนที่
ใหพลังงาน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี่) ดังตอไปนี้
5.2.1 สารโปรตีนที่รางกายใชประโยชนไดหมด (Reference Protein) ไมนอยกวา
1.8 กรัมของเคซีน และปริมาณโปรตีนทั้งหมดจะตองไมเกิน 4.0 กรัม การเติมกรดอมิโนที่จําเปนตอรางกาย
(Essential amino acid) เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพของโปรตีน อาจทําไดในปริมาณเทาทีจ่ าํ เปนตามวัตถุประสงค
ดังกลาว และตองเปนกรดอมิโนแบบแอล (L-form amino acid) ทัง้ นีจ้ ะตองไดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากอน
5.2.2 สารคารโบไฮเดรต ตองเปนน้ําตาลแลคโตส (Lactose) ไมนอยกวารอยละ
50 ของน้ําหนัก ของสารคารโบไฮเดรตทั้งหมด
5.2.3 สารไขมันไมนอ ยกวา 3.3 กรัมและไมเกิน 6.0 กรัม และมีกรดไขมันชนิด
ไลโนลีอิกไมนอยกวา 300 มิลลิกรัม ในจํานวนสารไขมันทั้งหมด ถามีกรดไขมันชนิดที่มีคารบอนในโมเลกุล
เกิน 20 อะตอม ใหมีไดไมเกินรอยละ 1 ของพลังงาน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี)
5.2.4 วิตามินตาง ๆ ในปริมาณ ดังตอไปนี้
(ก) วิต ามิน เอ ไมนอ ยกวา 75 ไมโครกรัม และไมเ กิน 150 ไมโครกรัม
โดยคํานวณเปนเรตินอล
(ข) วิตามินดี ไมนอยกวา 40 หนวยสากล และไมเกิน 80 หนวยสากล
(ค) วิตามินเค 1 ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม
(ง) วิต ามิน อี (อัล ฟา-โทโคเฟอรอล) ไมนอ ยกวา 0.7 หนว ยสากล และ
ตองมีวิตามินอีไมนอยกวา 0.7 หนวยสากล ตอกรดไลโนลีอิก 1 กรัม
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(จ) วิตามินบี 1 (ไธอะมีน) ไมนอยกวา 40 ไมโครกรัม
(ฉ) วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) ไมนอยกวา 60 ไมโครกรัม
(ช) ไนอาซิน (นิโคตินาไมด หรือกรดนิโคตินิก) ไมนอยกวา 250 ไมโครกรัม
(ซ) วิตามินบี 6 ไมนอยกวา 35 ไมโครกรัม และไมนอยกวา 15 ไมโครกรัม
ตอโปรตีน 1 กรัม ในกรณีที่มีโปรตีนในสูตรนมดัดแปลงสําหรับทารกเกินกวา 1.8 กรัมตอ 418 กิโลจูล (100
กิโลแคลอรี่)
(ฌ) กรดโฟลิก ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม
(ญ) กรดแพนโทธีนิก ไมนอยกวา 300 ไมโครกรัม
(ฎ) วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามิน) ไมนอยกวา 0.15 ไมโครกรัม
(ฐ) ไบโอติน ไมนอยกวา 1.5 ไมโครกรัม
(ณ) โคลีน ไมนอยกวา 7 มิลลิกรัม
(ด) วิตามินซี (กรดแอลแอสคอรบิค) ไมนอยกวา 8 มิลลิกรัม
5.2.5 แรธาตุตาง ๆ ในปริมาณ ดังตอไปนี้
(ก) โซเดียม ไมนอยกวา 20 มิลลิกรัม และไมเกิน 60 มิลลิกรัม
(ข) โพแทสเซียม ไมนอยกวา 80 มิลลิกรัม และไมเกิน 200 มิลลิกรัม
(ค) คลอไรด ไมนอยกวา 55 มิลลิกรัม และไมเกิน 150 มิลลิกรัม
(ง) แคลเซียม ไมนอยกวา 50 มิลลิกรัม
(จ) ฟอสฟอรัส ไมนอ ยกวา 25 มิล ลิก รัม อัต ราสว นของแคลเซีย มตอ
ฟอสฟอรัสตองไมนอยกวา 1.2 และไมเกิน 2.0
(ฉ) แมกนีเซียม ไมนอยกวา 6 มิลลิกรัม
(ช) เหล็ก ไมนอยกวา 0.15 มิลลิกรัม และไมเกิน 3.0 มิลลิกรัม
(ซ) ไอโอดีน ไมนอยกวา 5 ไมโครกรัม และไมเกิน 75 ไมโครกรัม
(ฌ) ทองแดง ไมนอยกวา 60 ไมโครกรัม
(ญ ) สังกะสี ไมนอยกวา 0.5 มิลลิกรัม
(ฎ) แมงกานีส ไมนอยกวา 5 ไมโครกรัม
ในกรณีทนี่ มดัดแปลงสําหรับทารกนัน้ มีความประสงคจะใหใชเลีย้ งทารกซึง่ มีระบบการยอย
อาหารผิดปกติ หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ หรือแพสารอาหารบางชนิดไดนั้น ใหมีชนิดและปริมาณของ
สารอาหาร ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และใหแสดงวัตถุประสงค
นั้นไวในฉลากดวย
ขอ 6 นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กตาม 3.2 นอกจากตองมีคุณภาพหรือ
มาตรฐานตามขอ 4 แลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังตอไปนี้ดวย คือ
6.1 มีพ ลัง งานไมนอ ยกวา 251 กิโ ลจูล (60 กิโ ลแคลอรี่) และไมเ กิน 356 กิโ ลจูล
(85 กิโลแคลอรี่) ในจํานวนหรือในอัตราสวนผสมเพื่อใชเลี้ยงทารกหรือเด็กตามที่ระบุในฉลากจํานวน 100
มิลลิลิตร
6.2 มีสารโปรตีน สารไขมัน วิตามิน และแรธาตุตา ง ๆ ในจํานวนทีใ่ หพลังงาน 418 กิโลจูล
(100 กิโลแคลอรี่) ดังตอไปนี้
6.2.1 สารโปรตีน ที่รา งกายใชประโยชนไดห มดไมนอ ยกวา 3.0 กรัม ของเคซีน
และปริมาณโปรตีนทั้งหมดจะตองไมเกิน 5.5 กรัม
การเติ ม กรดอมิ โ นที่ จําเป น ต อ ร า งกายเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของโปรตีน
อาจทําไดในปริมาณเทาทีจ่ าํ เปนตามวัตถุประสงคดงั กลาว และตองเปนกรดอมิโนแบบแอล ทัง้ นีจ้ ะตองไดรบั
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากอน
6.2.2 สารไขมันไมนอ ยกวา 3.0 กรัม และไมเกิน 6.0 กรัม และมีกรดไขมันชนิด
ไลโนลีอิกไมนอยกวา 300 มิลลิกรัม ในจํานวนสารไขมันทั้งหมดถามีกรดไขมันชนิดที่มีคารบอนในโมเลกุล
เกิน 20 อะตอม ใหมีไดไมเกินรอยละ 1 ของพลังงาน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี่)
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6.2.3 วิตามินตาง ๆ ในปริมาณ ดังตอไปนี้
(ก) วิต ามิน เอ ไมนอ ยกวา 75 ไมโครกรัม และไมเ กิน 225 ไมโครกรัม
โดยคํานวณเปนเรตินอล
(ข) วิตามินดี ไมนอยกวา 40 หนวยสากล และไมเกิน 120 หนวยสากล
(ค) วิต ามิน อี (อัล ฟา-โทโคเฟอรอล) ไมนอ ยกวา 0.7 หนว ยสากล และ
ตองมีวิตามินอีไมนอยกวา 0.7 หนวยสากล ตอกรดไลโนลีอิก 1 กรัม
(ง) วิตามินเค 1 ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม
(จ) วิตามินบี 1 (ไธอะมีน) ไมนอยกวา 40 ไมโครกรัม
(ฉ) วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) ไมนอยกวา 60 ไมโครกรัม
(ช) ไนอาซิน (นิโคตินาไมด หรือกรดนิโคตินิก) ไมนอยกวา 250 ไมโครกรัม
(ซ) วิตามินบี 6 ไมนอยกวา 45 ไมโครกรัม และไมนอยกวา 15 ไมโครกรัม
ตอโปรตีน 1 กรัม ในกรณีที่มีโปรตีนในสูตรนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กเกินกวา 3.0
กรัม ตอ 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี่)
(ฌ) กรดโฟลิก ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม
(ญ) กรดแพนโทธีนิก ไมนอยกวา 300 ไมโครกรัม
(ฎ) วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามิน) ไมนอยกวา 0.15 ไมโครกรัม
(ฐ) ไบโอติน ไมนอยกวา 1.5 ไมโครกรัม
(ณ) วิตามินซี (กรดแอลแอสคอรบิค) ไมนอยกวา 8 มิลลิกรัม
6.2.4 แรธาตุตาง ๆ ในปริมาณ ดังตอไปนี้
(ก) โซเดียม ไมนอยกวา 20 มิลลิกรัม และไมเกิน 85 มิลลิกรัม
(ข) โพแทสเซียม ไมนอยกวา 80 มิลลิกรัม
(ค) คลอไรด ไมนอยกวา 55 มิลลิกรัม
(ง) แคลเซียม ไมนอยกวา 90 มิลลิกรัม
(จ) ฟอสฟอรัส ไมนอยกวา 60 มิลลิกรัม ทั้งนี้อัตราสวนของแคลเซียมตอ
ฟอสฟอรัสตองไมนอยกวา 1.0 และไมเกิน 2.0
(ฉ) แมกนีเซียม ไมนอยกวา 6 มิลลิกรัม
(ช) เหล็ก ไมนอยกวา 1 มิลลิกรัม และไมเกิน 2 มิลลิกรัม
(ซ) ไอโอดีน ไมนอยกวา 5 ไมโครกรัม
(ฌ) สังกะสี ไมนอยกวา 0.5 มิลลิกรัม
ในกรณีทนี่ มดัดแปลงสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็กนัน้ มีความประสงค
จะให ใ ช เ ลี้ ย งทารกหรื อ เด็ ก ซึ่ ง มี ร ะบบการย อ ยอาหารผิ ด ปกติ หรื อ มี ก ารดู ด ซึ ม อาหารผิ ด ปกติ
หรือแพสารอาหารบางชนิดไดนั้น ใหมีชนิดและปริมาณของสารอาหารตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และใหแสดงวัตถุประสงคนั้นไวในฉลากดวย
ขอ 7 นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดเหลว
ตองทําใหเปนเนื้อเดียวกันและใชกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนแลวแตกรณี ดังตอไปนี้
(1) สเตอริไลส
(2) ยูเอชที
(3) กรรมวิธีอื่นที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ขอ 8 นมดัดแปลงสําหรับ ทารกและนมดัด แปลงสูต รตอ เนื่อ งสําหรับ ทารกและเด็ก เล็ก
ตองไมใชกรรมวิธีการฉายรังสีหรือไมมีสวนประกอบที่ผานการฉายรังสี
ขอ 9 การผลิตนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ถาจําเปนตองใชวัตถุเจือปนอาหารนอกจากวัตถุกันเสีย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
ขอ 10 ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก ตองเปนภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่สามารถรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารนั้นไวได
และใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ ดวย
ขอ 11 การแสดงฉลากของนมดัดแปลงสําหรับ ทารกและนมดัดแปลงสูต รตอเนื่องสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก ใหปฏิบัติ ดังนี้
11.1 ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เรื่อง ฉลาก
ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528)
เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2528 ยกเวนขอ 3
11.2 ตองมีขอความเปนภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และอยางนอย
ตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
11.2.1 ชื่ออาหาร
11.2.2 เลขทะเบียนตํารับอาหารหรือเครื่องหมายการไดรับอนุญาตใหใชฉลาก
แลวแตกรณี
11.2.3 ชื่อและที่ตั้งของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุเพื่อจําหนาย แลวแตกรณี
อาหารที่ผลิตในประเทศอาจแสดงสํานักงานใหญของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได ในกรณีที่เปนอาหาร
นําเขาใหแสดงประเทศผูผลิตดวย
11.2.4 ปริมาณของอาหารเปนระบบเมตริก
(ก) อาหารที่เปนผงหรือแหง ใหแสดงน้ําหนักสุทธิ
(ข) อาหารที่เปนของเหลว ใหแสดงปริมาตรสุทธิ
(ค) อาหารที่มีลัก ษณะครึ่งแข็งครึ่งเหลว อาจแสดงเปนน้ําหนัก สุท ธิ
หรือปริมาตรสุทธิก็ได
11.2.5 สวนประกอบที่สําคัญของอาหารเปนรอยละของน้ําหนักโดยเรียงลําดับ
ปริมาณจากมากไปหานอย และตองแสดงคาพลังงานและปริมาณสารอาหารดังตอไปนี้ ตออาหาร 100 กรัม
(หรือ 100 มิลลิลติ ร) และตอนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ที่พรอมบริโภค 100 มิลลิลิตร
(ก) คาพลังงาน เปนกิโลแคลอรีหรือกิโลจูล
(ข) โปรตีน เปนกรัม
(ค) คารโบไฮเดรต เปนกรัม
(ง) ไขมัน เปนกรัม
(จ) กรดไลโนลีอิก เปนมิลลิกรัม
(ฉ) วิตามินตามชนิดและหนวยที่กําหนดไวในขอ 5.2.4 หรือ 6.2.3
แลวแตกรณี
(ช) เกลือแรตามชนิดและหนวยที่กําหนดไวในขอ 5.2.5 หรือ 6.2.4
แลวแตกรณี
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11.2.6 วัน เดือ นและปที่ผ ลิต โดยมีขอ ความวา "ผลิต " กํากับ ไวดว ย หรือ
วันเดือนและปที่ผลิต โดยมีขอความวา "ผลิต" และ วันเดือนและปที่แบงบรรจุ โดยมีขอความวา "แบงบรรจุ"
กํากับไวดวยกรณีที่เปนการผลิตโดยการแบงบรรจุ แลวแตกรณี
11.2.7 วันเดือนและปที่หมดอายุ โดยมีขอความวา "หมดอายุ" กํากับไวดวย
11.2.8 คําแนะนําในการเก็บรักษา โดยเฉพาะภายหลังการเปดใช
11.2.9 วิธีเตรียม (ถามี)
11.2.10 นมดัดแปลงสําหรับทารก ตองมีขอความ ดังตอไปนี้ (2)
(ก) ขอความวา “สิ่งสําคัญที่ควรทราบ
- นมแมเปนอาหารที่ดีที่สุด สําหรับทารก เพราะมีคุณคาทาง
โภชนาการครบถวน
- นมดัดแปลงสําหรับทารก ควรใชตามคําแนะนําของแพทย
พยาบาล หรือนักโภชนาการ
- การเตรียมหรือใชสวนผสมไมถูกตองจะเปนอันตรายตอทารก”
ทั้งนี้ การแสดงขอความทั้ง 3 ขอความใหเรียงกันลงมา โดยอยูในกรอบ
เดียวกัน สีของตัวอักษรตัดกับสีพนื้ ของกรอบ เฉพาะขอความแรกใหแสดงดวยตัวอักษรหนาทึบ เห็นไดชัดเจน
(ข) ขอความแสดงวิธีใชหรือตารางแนะนําการเลี้ยงประจําวัน
(ค) ขอความวา “ไมควรเติมน้าํ ตาล น้าํ ผึง้ หรือวัตถุใหความหวานใด ๆ อีก
เพราะอาจทําใหทารกและเด็กเล็กฟนผุและเปนโรคอวนได” ดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ที่
อานไดชัดเจนในบริเวณเดียวกับขอความคําเตือนอื่น ๆ (3)
11.2.11 นมดัด แปลงสูต รตอ เนื่อ งสําหรับ ทารกและเด็ก เล็ก ตอ งมีขอ ความ
ดังตอไปนี้
(ก) ขอความวา "อยาใชเลี้ยงทารกอายุต่ํากวา 6 เดือน" ดวยตัวอักษร
เสนทึบสีแดง ขนาดความสูงไมนอ ยกวา 5 มิลลิเมตร ในกรอบสีเ่ หลีย่ มพืน้ สีขาว สีของกรอบตัดกับพืน้ ของฉลาก
(ข) ขอ ความวา "แตง กลิ่น ธรรมชาติ" "แตง กลิ่น เลีย นธรรมชาติ"
"แตงกลิ่นสังเคราะห" "แตงรสธรรมชาติ" หรือ "แตงรสเลียนธรรมชาติ" ถามีการใช แลวแตกรณี
(ค) ขอความวา “ไมควรเติมน้าํ ตาล น้าํ ผึง้ หรือวัตถุใหความหวานใด ๆ อีก
เพราะอาจทําใหทารกและเด็กเล็กฟนผุและเปนโรคอวนได” ดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ที่
อานไดชัดเจนในบริเวณเดียวกับขอความคําเตือนอื่น ๆ (4)
11.2.12 ขอความที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
-------------------------------------------------------------(2)

ความในขอ 11(11.2.10)(ก) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 156) พ.ศ.2537 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 307) พ.ศ.2550 เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(ฉบับที่ 3) (124 ร.จ. ตอนที่ 188 ง.(ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2550) และใชขอความใหมแทนแลว
(3)
ความใน ขอ 11(11.2.10)(ค) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 156) พ.ศ.2537 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 2 ของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 286) พ.ศ.2547 เรือ่ ง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2)
(122 ร.จ. ตอนที่ 9 ง.(ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2548)
(4)
ความใน ขอ 11(11.2.11)(ค) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 156) พ.ศ.2537 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 2 ของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 286) พ.ศ.2547 เรือ่ ง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2)
(122 ร.จ. ตอนที่ 9 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2548)
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ประกาศฉบับนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญ การขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ซึ่งออกใหตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 85 (พ.ศ.2528) เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารก ลงวันที่ 10 มกราคม
พ.ศ.2528 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 87 (พ.ศ.2528) เรื่อง อาหารเสริมสําหรับเด็ก ลงวันที่
10 มกราคม พ.ศ.2528 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับอาหารเสริมสําหรับเด็กชนิดครบถวน ใหผูที่ไดรับใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกลาว มาดําเนินการแกไขตํารับ
อาหารใหมีรายละเอียดถูกตองตามประกาศฉบับนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ประกาศฉบับนี้
ใชบังคับ และเมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลวใหคงใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะไดรับอนุญาต หรือถึง
วันที่ผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาตใหใชฉลากนั้นตอไป
ในการอนุญาตใหใชฉลากใหมตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฎวาฉลากเดิมที่ไดจัดทําไวใชกอนวันที่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ใชบังคับยังเหลืออยู และไมถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับนี้ ผูอนุญาตจะอนุญาตใหใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะหมดก็ได ทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งป นับแตวัน
ที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537
อาทิตย อุไรรัตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 111 ตอนพิเศษ 54 ง. ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2537)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537)
เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารทารก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหย กเลิก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 86 (พ.ศ.2528) เรื่อ ง อาหารทารก
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2528
ขอ 2 ใหอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็กเปนอาหารควบคุมเฉพาะ
ขอ 3 อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับ ทารกและเด็กเล็ก หมายความวา อาหาร
นอกเหนือจากนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กที่ผลิตขึ้นใหมี
สวนประกอบของสารอาหารใหเหมาะสมและเพียงพอกับที่จะใชเลี้ยงทารกและเด็ก แบงออกได ดังนี้
3.1 อาหารทารก หมายความวา อาหารที่มีจุด มุง หมายใชเ ลี้ย งทารกตั้ง แตแ รกเกิด
จนถึง 12 เดือน แทนหรือทดแทนนมแม
3.2 อาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก หมายความวา อาหารที่มีจุดมุงหมาย
ใชเลี้ยงทารกที่มีอายุตั้งแต 6 เดือนจนถึง 12 เดือน หรือเด็กที่มีอายุตั้งแต 1 ปจนถึง 3 ป
ขอ 4 อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็ก ตองมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐาน
ดังตอไปนี้
4.1 มีกลิน่ รสตามลักษณะเฉพาะของอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนือ่ ง สําหรับทารก
และเด็กเล็กนั้น
4.2 มีความชืน้ ไมเกินรอยละ 5 ของน้าํ หนัก สําหรับอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนือ่ ง
สําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดผงหรือแหง
4.3 มีลักษณะรวนเปนผงหรือแหงไมเกาะเปนกอน สําหรับอาหารทารกและอาหารสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดผงหรือแหง และเมื่อไดผสมตามคําแนะนําที่แสดงไวในฉลากแลว
ตองมีลักษณะไมรวมตัวเปนกอน ไมลอยเปนฝา และเนื้ออาหารตองไมหยาบ เหมาะสมที่จะนําไปใชเลี้ยง
ทารกหรือเด็กได โดยสามารถผานหัวนมชนิดยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะหที่ใชกันตามปกติ
4.4 ไมเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมที่ทําขึ้น สําหรับอาหารทารกและอาหารสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กที่ใชกรรมวิธีตามขอ 7
4.5 ไมมีฮอรโมนหรือสารปฏิชีวนะ
4.6 ไมใชน้ําตาล น้ําผึ้ง หรือวัตถุที่ใหความหวานอื่นใด ยกเวน (1)
(ก) การเติมน้าํ ตาลแลคโตสหรือการเติมคารโบไฮเดรตอืน่ ทีม่ ใิ ชนา้ํ ตาล ทีม่ คี วามหวาน
เทียบเทาหรือนอยกวาน้ําตาลแลคโตส
(ข) อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็กทีม่ คี วามประสงค
จะใหใชเลีย้ งทารกหรือเด็กเล็กซึง่ มีระบบการยอยอาหารผิดปกติ หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ หรือแพสาร
อาหารบางชนิด ทั้งนี้ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
-------------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 4(4.6) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 157) พ.ศ.2537 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547 เรือ่ ง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3) (122 ร.จ. ตอนที่ 9 ง.(ฉบับพิเศษ
แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2548) และใชขอความใหมแทนแลว
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4.7 ไมมีวัตถุกันเสีย
4.8 ไมใสสี ไมแตงกลิน่ รส หรือไมใชวตั ถุปรุงแตงรสอาหาร ทัง้ นีเ้ วนแตอาหารสูตรตอเนือ่ ง
สําหรับทารกและเด็กเล็ก อาจมีการแตงกลิ่นรสตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
4.9 ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
4.10 ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอื่น ในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ
4.11 ตรวจไมพบบักเตรีชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) ในอาหารทารกและอาหารสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก 0.1 กรัม หรือ 0.1 มิลลิลิตร
4.12 ตรวจไมพบบักเตรีในอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ที่ใชกรรมวิธีสเตอริไลส 0.1 มิลลิลิตร
4.13 ตรวจไมพบบักเตรีในอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ที่ใชกรรมวิธี ยู เอช ที 0.1 มิลลิลิตร
4.14 ตรวจพบบัก เตรีไ มเ กิน 10,000 ในอาหารทารกและอาหารสูต รตอ เนื่อ งสําหรับ
ทารกและเด็กเล็กชนิดผงหรือแหง 1 กรัม
4.15 ตรวจพบบักเตรีตามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สําหรับอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กที่ใชกรรมวิธีอื่น
ขอ 5 อาหารทารกตาม 3.1 นอกจากตองมีคุณ ภาพหรือ มาตรฐานตามขอ 4 แลว ตอ งมี
คุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังตอไปนี้ดวย คือ
5.1 มีพ ลัง งานไมนอ ยกวา 272 กิโ ลจูล (65 กิโ ลแคลอรี่) และไมเ กิน 293 กิโลจูล
(70 กิโลแคลอรี่) ในจํานวนหรือในอัตราสวนผสมเพื่อใชเลี้ยงทารก ตามที่ระบุในฉลากจํานวน 100 มิลลิลิตร
เวนแตอาหารทารกที่มีความประสงคและเหมาะสมที่จะใชเลี้ยงทารกที่มีน้ําหนักตัวเมื่อคลอดต่ํากวาหนึ่งพัน
แปดรอยกรัม ใหมีไดตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5.2 มีสารโปรตีน สารไขมัน วิต ามิน และแรธ าตุตา ง ๆ ในจํานวนที่ใหพ ลัง งาน 418
กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี่) ดังตอไปนี้
5.2.1 สารโปรตีน ตอง (2)
(ก) มีสารโปรตีน ทีม่ คี ณ
ุ คา ทางโภชนาการของสารโปรตีนเทีย บเทาเคซีน
ในปริมาณไมนอยกวา 1.8 กรัม และมีปริมาณสารโปรตีนทั้งหมดไมเกิน 4.0 กรัม
(ข) หากใชโปรตีนทีม่ คี ณ
ุ คาทางโภชนาการของสารโปรตีนไมเทียบเทาเคซีน
สารโปรตีนนั้นตองมีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีน โดยมีอัตราสวนของสารโปรตีนที่จะนํามาใช
ประโยชนได (Protein Efficiency Ratio, PER) ไมนอยกวารอยละ 85 ของเคซีน หรือมีคุณคาทาง
โภชนาการของสารโปรตีนซึ่งวัดโดยวิธีการอื่นตามความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แตทั้งนี้การใชสารโปรตีนดังกลาวตองปรับคุณภาพของสารโปรตีนนั้นใหมีคุณคาทางโภชนาการของสาร
โปรตีนเทียบเทาเคซีนดวย
การเติมกรดอมิโนทีจ่ าํ เปนตอรางกาย (Essential amino acid) เพือ่ ปรับปรุง
คุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนตองเปนกรดอมิโนแบบแอล (L-form amino acid) ตามทีไ่ ดรบั ความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเติมในปริมาณเทาทีจ่ าํ เปนตามวัตถุประสงคดงั กลาว
-------------------------------------------------------------(2)

ความในขอ 5(5.2.1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 157) พ.ศ.2537 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 171) พ.ศ.2539 เรือ่ ง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2) (113 ร.จ. ตอนที่ 16 ง.(ฉบับพิเศษ
แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ.2539) และใชขอ ความใหมแทนแลว
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5.2.2 สารไขมันไมนอ ยกวา 3.3 กรัม และไมเกิน 6.0 กรัม และมีกรดไขมันชนิด
ไลโนลีอิกไมนอยกวา 300 มิลลิกรัม ในจํานวนสารไขมันทั้งหมดถามีกรดไขมันชนิดที่มีคารบอนในโมเลกุล
เกิน 20 อะตอม ใหมีไดไมเกินรอยละ 1 ของพลังงาน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี)
5.2.3 วิตามินตาง ๆ ในปริมาณ ดังตอไปนี้
(ก) วิต ามิน เอ ไมนอ ยกวา 75 ไมโครกรัม และไมเ กิน 150 ไมโครกรัม
โดยคํานวณเปนเรตินอล
(ข) วิตามินดี ไมนอยกวา 40 หนวยสากล และไมเกิน 80 หนวยสากล
(ค) วิตามินเค 1 ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม
(ง) วิตามิน อี (อัล ฟา-โทโคเฟอรอล) ไมนอ ยกวา 0.7 หนว ยสากล และ
ตองมีวิตามินอีไมนอยกวา 0.7 หนวยสากล ตอกรดไลโนลีอิก 1 กรัม
(จ) วิตามินบี 1 (ไธอะมีน) ไมนอยกวา 40 ไมโครกรัม
(ฉ) วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) ไมนอยกวา 60 ไมโครกรัม
(ช) ไนอาซิน (นิโคตินาไมด หรือกรดนิโคตินิก) ไมนอยกวา 250 ไมโครกรัม
(ซ) วิตามินบี 6 ไมนอยกวา 35 ไมโครกรัม และไมนอยกวา 15 ไมโครกรัม
ตอโปรตีน 1 กรัม ในกรณีที่มีโปรตีนในสูตรอาหารทารกเกินกวา 1.8 กรัมตอ 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี่)
(ฌ) กรดโฟลิก ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม
(ญ) กรดแพนโทธีนิก ไมนอยกวา 300 ไมโครกรัม
(ฎ) วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามิน) ไมนอยกวา 0.15 ไมโครกรัม
(ฐ) ไบโอติน ไมนอยกวา 1.5 ไมโครกรัม
(ณ) โคลีน ไมนอยกวา 7 มิลลิกรัม
(ด) วิตามินซี (กรดแอลแอสคอรบคิ ) ไมนอยกวา 8 มิลลิกรัม
5.2.4 แรธาตุตาง ๆ ในปริมาณ ดังตอไปนี้
(ก) โซเดียม ไมนอยกวา 20 มิลลิกรัม และไมเกิน 60 มิลลิกรัม
(ข) โพแทสเซียม ไมนอยกวา 80 มิลลิกรัม และไมเกิน 200 มิลลิกรัม
(ค) คลอไรด ไมนอยกวา 55 มิลลิกรัม และไมเกิน 150 มิลลิกรัม
(ง) แคลเซียม ไมนอยกวา 50 มิลลิกรัม
(จ) ฟอสฟอรัส ไมนอ ยกวา 25 มิล ลิก รัม อัต ราสว นของแคลเซีย ม
ตอฟอสฟอรัสตองไมนอยกวา 1.2 และไมเกิน 2.0
(ฉ) แมกนีเซียม ไมนอยกวา 6 มิลลิกรัม
(ช) เหล็ก ไมนอยกวา 0.15 มิลลิกรัม และไมเกิน 3.0 มิลลิกรัม
(ซ) ไอโอดีน ไมนอยกวา 5 ไมโครกรัม และไมเกิน 75 ไมโครกรัม
(ฌ) ทองแดง ไมนอยกวา 60 ไมโครกรัม
(ญ ) สังกะสี ไมนอยกวา 0.5 มิลลิกรัม
(ฎ) แมงกานีส ไมนอยกวา 5 ไมโครกรัม
ในกรณีที่อาหารทารกนั้นมีความประสงคจะใหใชเลี้ยงทารกซึ่งมีระบบการยอยอาหาร
ผิดปกติ หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ หรือแพสารอาหารบางชนิดไดนั้น ใหมีชนิดและปริมาณของ
สารอาหารตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และใหแสดงวัตถุประสงค
นั้นไวในฉลากดวย
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ขอ 6 อาหารสูต รตอ เนื่อ งสําหรับ ทารกและเด็ก เล็ก ตาม 3.2 นอกจากตอ งมีคุณ ภาพหรือ
มาตรฐานตามขอ 4 แลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังตอไปนี้ดวย คือ
6.1 มีพ ลัง งานไมนอ ยกวา 251 กิโ ลจูล (60 กิโ ลแคลอรี่) และไมเ กิน 356 กิโ ลจูล
(85 กิโลแคลอรี่) ในจํานวนหรือในอัตราสวนผสมเพื่อใชเลี้ยงทารกหรือเด็กตามที่ระบุในฉลาก จํานวน 100
มิลลิลิตร
6.2 มีสารโปรตีน สารไขมัน วิตามิน และแรธาตุตา ง ๆ ในจํานวนที่ใหพ ลัง งาน 418
กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี่) ดังตอไปนี้
6.2.1 สารโปรตีน ตอง (3)
(ก) มีสารโปรตีน ทีม่ คี ณ
ุ คา ทางโภชนาการของสารโปรตีนเทียบเทา เคซีน
ในปริมาณไมนอยกวา 3.0 กรัม และมีปริมาณสารโปรตีนทั้งหมดไมเกิน 5.5 กรัม
(ข) หากใชสารโปรตีนทีม่ คี ณ
ุ คาทางโภชนาการของสารโปรตีนไมเทียบเทาเคซีน
สารโปรตีนนั้นตองมีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนโดยมีอัตราสวนของสารโปรตีนที่จะนํามาใช
ประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 85 ของเคซีน หรือมีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนซึ่งวัดโดยวิธีการอื่น
ตามความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แตทั้งนี้การใชสารโปรตีนดังกลาวตองปรับ
คุณภาพของสารโปรตีนนั้นใหมีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนเทียบเทาเคซีนดวย
การเติมกรดอมิโนที่จําเปนตอรางกายเพื่อปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการ
ของสารโปรตีนตองเปนกรดอมิโนแบบแอลตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และเติมในปริมาณเทาที่จําเปนตามวัตถุประสงคดังกลาว
6.2.2 สารไขมันไมนอ ยกวา 3.0 กรัม และไมเกิน 6.0 กรัม และมีกรดไขมัน ชนิด
ไลโนลีอิกไมนอยกวา 300 มิลลิกรัม ในจํานวนสารไขมันทั้งหมดถามีกรดไขมันชนิดที่มีคารบอนในโมเลกุล
เกิน 20 อะตอม ใหมีไดไมเกินรอยละ 1 ของพลังงาน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี่)
6.2.3 วิตามินตาง ๆ ในปริมาณ ดังตอไปนี้
(ก) วิต ามิน เอ ไมนอ ยกวา 75 ไมโครกรัม และไมเ กิน 225 ไมโครกรัม
โดยคํานวณเปนเรตินอล
(ข) วิตามินดี ไมนอยกวา 40 หนวยสากล และไมเกิน 120 หนวยสากล
(ค) วิต ามิน อี (อัล ฟา-โทโคเฟอรอล) ไมนอ ยกวา 0.7 หนว ยสากล และ
ตองมีวิตามินอีไมนอยกวา 0.7 หนวยสากล ตอกรดไลโนลีอิก 1 กรัม
(ง) วิตามินเค 1 ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม
(จ) วิตามินบี 1 (ไธอะมีน) ไมนอยกวา 40 ไมโครกรัม
(ฉ) วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) ไมนอยกวา 60 ไมโครกรัม
(ช) ไนอาซิน (นิโคตินาไมด หรือกรดนิโคตินิก) ไมนอยกวา 250 ไมโครกรัม
(ซ) วิตามินบี 6 ไมนอยกวา 45 ไมโครกรัม และไมนอยกวา 15 ไมโครกรัม
ตอโปรตีน 1 กรัม ในกรณีที่มีโปรตีนในสูตรอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กเกินกวา 3.0 กรัม
ตอ 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี่)
(ฌ) กรดโฟลิก ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม
(ญ) กรดแพนโทธีนิก ไมนอยกวา 300 ไมโครกรัม
(ฎ) วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามิน) ไมนอยกวา 0.15 ไมโครกรัม
(ฐ) ไบโอติน ไมนอยกวา 1.5 ไมโครกรัม
(ณ) วิตามินซี (กรดแอลแอสคอรบิค) ไมนอยกวา 8 มิลลิกรัม
-------------------------------------------------------------(3)

ความในขอ 6(6.2.1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 157) พ.ศ.2537 ถูกยกเลิก โดยขอ 2 ของประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 171) พ.ศ.2539 เรือ่ ง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2) (113 ร.จ. ตอนที่ 16 ง.(ฉบับ
พิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ.2539) และใชขอ ความใหมแทนแลว
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ไมเกิน 2.0

6.2.4 แรธาตุตาง ๆ ในปริมาณ ดังตอไปนี้
(ก) โซเดียม ไมนอยกวา 20 มิลลิกรัม และไมเกิน 85 มิลลิกรัม
(ข) โพแทสเซียม ไมนอยกวา 80 มิลลิกรัม
(ค) คลอไรด ไมนอยกวา 55 มิลลิกรัม
(ง) แคลเซียม ไมนอยกวา 90 มิลลิกรัม
(จ) ฟอสฟอรัส ไมนอยกวา 60 มิลลิกรัม
ทั้งนี้อัต ราสวนของแคลเซียมตอฟอสฟอรัสตองไมนอยกวา 1.0 และ

(ฉ) แมกนีเซียม ไมนอยกวา 6 มิลลิกรัม
(ช) เหล็ก ไมนอยกวา 1 มิลลิกรัม และไมเกิน 2 มิลลิกรัม
(ช) ไอโอดีน ไมนอยกวา 5 ไมโครกรัม
(ฌ) สังกะสี ไมนอยกวา 0.5 มิลลิกรัม
ในกรณีที่อาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กนั้นมีความประสงคจะใหใชเลี้ยง
ทารกหรือเด็กซึ่งมีระบบการยอยอาหารผิดปกติ หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ หรือแพสารอาหารบางชนิด
ไดนั้น ใหมีชนิดและปริมาณของสารอาหารตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และใหแสดงวัตถุประสงคนั้นไวในฉลากดวย
ขอ 7 อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดเหลว ตองทําใหเปน
เนื้อเดียวกันและใชกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนแลวแตกรณี ดังตอไปนี้
(1) สเตอริไลส
(2) ยู เอช ที
(3) กรรมวิธีอื่นที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 8 อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับ ทารกและเด็กเล็ก ตองไมใชก รรมวิธีก าร
ฉายรังสี หรือไมมีสวนประกอบที่ผานการฉายรังสี
ขอ 9 การผลิตอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ถาจําเปนตองใช
วัตถุเจือปนอาหารนอกจากวัตถุกนั เสีย ตองปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง วัตถุเจือปน
อาหาร
ขอ 10 ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ตองเปนภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่สามารถรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารนั้นไวได และใหปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ ดวย
ขอ 11 การแสดงฉลากของอาหารทารกและอาหารสูตรตอ เนื่อ งสําหรับ ทารกและเด็ก เล็ก
ใหปฏิบัติดังนี้
11.1 ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เรื่อง ฉลาก
ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528)
เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2528 ยกเวนขอ 3
11.2 ตองมีขอความเปนภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และอยางนอย
ตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
11.2.1 ชื่ออาหาร
11.2.2 เลขทะเบียนตํารับอาหารหรือเครื่องหมายการไดรับอนุญาตใหใชฉลาก
แลวแตกรณี
11.2.3 ชื่อและที่ตั้งของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุเพื่อจําหนาย แลวแตกรณี
อาหารที่ผลิตในประเทศอาจแสดงสํานักงานใหญของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได ในกรณีที่เปนอาหาร
นําเขาใหแสดงประเทศผูผลิตดวย

121

หรือปริมาตรสุทธิก็ได

11.2.4 ปริมาณของอาหารเปนระบบเมตริก
(ก) อาหารที่เปนผงหรือแหง ใหแสดงน้ําหนักสุทธิ
(ข) อาหารที่เปนของเหลว ใหแสดงปริมาตรสุทธิ
(ค) อาหารที่มีลัก ษณะครึ่งแข็งครึ่งเหลว อาจแสดงเปนน้ําหนัก สุท ธิ

11.2.5 สวนประกอบที่สําคัญของอาหารเปนรอยละของน้ําหนักโดยเรียงลําดับ
ปริมาณจากมากไปหานอย และตองแสดงคาพลังงานและปริมาณสารอาหารดังตอไปนี้ ตออาหาร 100 กรัม
(หรือ 100 มิลลิลิตร) และตออาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กที่พรอมบริโภค
100 มิลลิลิตร
(ก) คาพลังงาน เปนกิโลแคลอรีหรือกิโลจูล
(ข) โปรตีน เปนกรัม
(ค) คารโบไฮเดรต เปนกรัม
(ง) ไขมัน เปนกรัม
(จ) กรดไลโนลีอิก เปนมิลลิกรัม
(ฉ) วิตามินตามชนิดและหนวยที่กําหนดไวในขอ 5.2.3 หรือ 6.2.3
แลวแตกรณี
(ช) เกลือแรตามชนิดและหนวยที่กําหนดไวในขอ 5.2.4 หรือ 6.2.4
แลวแตกรณี
11.2.6 วัน เดือ นและปที่ผ ลิต โดยมีขอ ความวา "ผลิต " กํากับ ไวดว ย หรือ
วันเดือนและปที่ผลิต โดยมีขอความวา "ผลิต" และ วันเดือนและปที่แบงบรรจุ โดยมีขอความวา "แบงบรรจุ"
กํากับไวดวย กรณีที่เปนการผลิตโดยการแบงบรรจุ แลวแตกรณี
11.2.7 วันเดือนและปที่หมดอายุ โดยมีขอความวา "หมดอายุ" กํากับไวดวย
11.2.8 คําแนะนําในการเก็บรักษา โดยเฉพาะภายหลังการเปดใช
11.2.9 วิธีเตรียม (ถามี)
11.2.10 อาหารทารก ตองมีขอความ ดังตอไปนี้
(ก) ขอความวา “สิ่งสําคัญที่ควรทราบ (4)
- นมแมเปน อาหารที่ดีที่สุด สําหรับ ทารก เพราะมีคุณ คา
ทางโภชนาการครบถวน
- อาหารทารก ควรใชตามคําแนะนําของแพทย พยาบาล หรือ
นักโภชนาการ
- การเตรียมหรือใชสวนผสมไมถูกตองจะเปนอันตรายตอทารก”
ทัง้ นี้ การแสดงขอความทัง้ 3 ขอความ ใหเรียงกันลงมา โดยอยูใ นกรอบ
เดียวกัน สีของตัวอักษรตัดกับสีพนื้ ของกรอบ เฉพาะขอความแรกใหแสดงดวยตัวอักษรหนาทึบ เห็นไดชดั เจน
(ข) ขอความแสดงวิธีใชหรือตารางแนะนําการเลี้ยงประจําวัน
(ค) ขอความวา “ไมควรเติมน้าํ ตาล น้าํ ผึง้ หรือวัตถุใหความหวานใด ๆ อีก
เพราะอาจทําใหทารกและเด็กเล็กฟนผุและเปนโรคอวนได” ดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ที่
อานไดชัดเจนในบริเวณเดียวกับขอความคําเตือนอืน่ ๆ (5)
-------------------------------------------------------------(4)

ความในขอ 11(11.2.10)(ก) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 157) พ.ศ.2537 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 308) พ.ศ.2550 เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 4) (124 ร.จ. ตอนที่ 188 ง.
(ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2550) และใชขอความใหมแทนแลว
(5)
ความในขอ11(11.2.10)(ค) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 157) พ.ศ.2537 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 2 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547 เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3) (122 ร.จ. ตอนที่
9 ง.(ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2548)
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11.2.11 อาหารสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็ก ตองมีขอ ความ ดังตอไปนี้
(ก) ขอความวา "อยาใชเลี้ยงทารกอายุต่ํากวา 6 เดือน" ดวยตัวอักษร
เสนทึบสีแดง ขนาดความสูงไมนอ ยกวา 5 มิลลิเมตร ในกรอบสีเ่ หลีย่ มพืน้ สีขาว สีของกรอบตัดกับพืน้ ของฉลาก
(ข) ขอ ความวา "แตง กลิ่น ธรรมชาติ" "แตง กลิ่น เลีย นธรรมชาติ"
"แตงกลิ่นสังเคราะห" "แตงรสธรรมชาติ" หรือ "แตงรสเลียนธรรมชาติ" ถามีการใช แลวแตกรณี
(ค) ขอความวา “ไมควรเติมน้าํ ตาล น้าํ ผึง้ หรือวัตถุใหความหวานใด ๆ อีก
เพราะอาจทําใหทารกและเด็กเล็กฟนผุและเปนโรคอวนได” ดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ที่
อานไดชัดเจนในบริเวณเดียวกับขอความคําเตือนอืน่ ๆ(6)
11.2.12 ขอความที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
ประกาศฉบับนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหารซึง่ ออกใหตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 86 (พ.ศ.2528) เรื่อง อาหารทารก ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2528 และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 87 (พ.ศ.2528) เรื่อง อาหารเสริมสําหรับเด็ก ลงวันที่ 10 มกราคม
พ.ศ.2528 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับอาหารเสริมสําหรับเด็กชนิดครบถวน ใหผูที่ไดรับใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดัง กลาวมาดําเนินการแกไขตํารับอาหารใหมี
รายละเอียดถูกตองตามประกาศฉบับนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ และ
เมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลวใหคงใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะไดรับอนุญาต หรือถึงวันที่ผูอนุญาต
ไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาตใหใชฉลากนั้นตอไป
ในการอนุญาตใหใชฉลากใหมตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฎวาฉลากเดิมที่ไดจัดทําไวใชกอนวันที่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ใชบังคับยังเหลืออยู และไมถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับนี้ ผูอนุญาตจะอนุญาตใหใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะหมดก็ได ทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งป นับแตวัน
ที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537
อาทิตย อุไรรัตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 111 ตอนพิเศษ 54 ง. ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2537)

-------------------------------------------------------------(6)

ความในขอ11(11.2.11)(ค) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 157) พ.ศ.2537 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 2 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547 เรือ่ ง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3) (122 ร.จ. ตอนที่ 9 ง.(ฉบับ
พิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2548)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 158 (พ.ศ.2537)
เรื่อง อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารเสริมสําหรับเด็ก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กเปนอาหารควบคุมเฉพาะ
ขอ 2 อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก หมายความวา อาหารที่ใชเสริมคุณคาอาหารและ
สรางความคุนเคยในการกินอาหารทั่วไปใหแกทารกตั้งแต 6 เดือน ถึง 12 เดือน หรือเด็กที่มีอายุตั้งแต 1 ป
ถึง 3 ป มี 6 ชนิด คือ
2.1 แปง ไดแก อาหารที่ทําจากธัญญพืชเปนหลัก
2.2 ผัก ไดแก อาหารที่ทําจากพืชผักเปนหลัก
2.3 ถั่ว ไดแก อาหารที่ทําจากถั่วเปนหลัก
2.4 ผลไม ไดแก อาหารที่ทําจากผลไมเปนหลัก
2.5 เนื้อสัตว ไดแก อาหารที่ทําจากเนื้อสัตวทุกชนิด ตับ ไข เปนหลัก
2.6 ผสม ไดแก อาหารตาม 2.1 ถึง 2.5 รวมกันตั้งแตสองชนิดขึ้นไป
ขอ 3 อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
3.1 มีกลิ่นรสตามลักษณะเฉพาะของอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
3.2 มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
3.2.1 รวนเปนผง หรือแหง ไมเกาะเปนกอน สําหรับอาหารเสริมสําหรับทารกและ
เด็กเล็กชนิดแหง และเมื่อไดผสมตามคําแนะนําที่แสดงไวในฉลากแลว ตองมีลักษณะนุมเหมาะสําหรับการ
ปอนดวยชอน
3.2.2 เปนเนือ้ เดียวกันหรือมีชนิ้ เล็ก ๆ ผสมอยูด ว ย เหมาะสําหรับการปอนดวยชอน
สําหรับอาหารเสริมสําหรับเด็กเล็กชนิดเหลว
3.2.3 ลักษณะอื่นตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
3.3 มีช นิด และปริม าณสารอาหาร ตามที่ไ ดรับ ความเห็น ชอบจากสํานัก งานคณะ
กรรมการอาหารและยา
3.4 มีความชื้น ดังตอไปนี้
3.4.1 ไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก สําหรับอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ชนิดแหงที่ไมตองผานการหุงตมกอนรับประทาน
3.4.2 ไมเกินรอยละ 8 ของน้ําหนัก สําหรับอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ชนิดแหงที่ตองผานการหุงตมกอนรับประทาน
3.5 ไมมีฮอรโมน หรือสารปฏิชีวนะ
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3.6
3.7
3.8
3.9

ไมใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล
ไมมีวัตถุกันเสีย
ไมใสสี ไมใชวัตถุปรุงแตงรสอาหาร
ไมแตง กลิ่น รส ทั้ง นี้เ วน แตจ ะไดรับ ความเห็น ชอบจากสํานัก งานคณะกรรมการ

อาหารและยา
3.10 ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
3.11 ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอื่น ในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ
3.12 ตรวจไมพ บบัก เตรีชนิด อี. โคไล (Escherichia coli) ในอาหาร 0.1 กรัม หรือ
0.1 มิลลิลิตร
3.13 ตรวจไมพบบักเตรีในอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กที่ใชกรรมวิธีสเตอริไลส
0.1 มิลลิลิตร
3.14 ตรวจไมพบบักเตรีในอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดเหลวที่ใชกรรมวิธี
ยู เอช ที 0.1 มิลลิลิตร
3.15 ตรวจพบบักเตรีไดไมเกิน 50,000 ในอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดแหง
ทีไ่ มตอ งผานการหุงตมกอนรับประทาน 1 กรัม และไมเกิน 100,000 ในอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ชนิดแหงที่ตองผานการหุงตมกอนรับประทาน 1 กรัม
3.16 ตรวจพบบักเตรีตามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สําหรับอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดเหลวที่ใชกรรมวิธีอื่น
3.17 มีโซเดียมไดไมเกิน 200 มิลลิกรัม ในอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 100 กรัม
โดยคํานวณจากน้ําหนักอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กในลักษณะพรอมที่จะบริโภคได
ขอ 4 อาหารเสริมสําหรับ ทารกและเด็กเล็กชนิดเหลวตองใชกรรมวิธีฆา เชื้อดวยความรอน
แลวแตกรณี ดังตอไปนี้
4.1 สเตอริไลส
4.2 ยู เอช ที
4.3 กรรมวิธีอื่นตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 5 อาหารเสริม สําหรับ ทารกและเด็ก เล็ก ตอ งไมใชกรรมวิธีฉ ายรัง สีอ าหาร หรือ ไมมี
สวนประกอบที่ผานการฉายรังสี
ขอ 6 การผลิต อาหารเสริม สําหรับ ทารกและเด็ก เล็ก ถา จําเปน ตอ งใชวัต ถุเ จือ ปนอาหาร
นอกจากวัตถุกันเสีย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
ขอ 7 ภาชนะบรรจุทใี่ ชบรรจุอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ตองเปนภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท
ที่สามารถรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารนั้นไวได และใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ ดวย
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ขอ 8 การแสดงฉลากอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ใหปฏิบัติดังนี้
8.1 ปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 68 (พ.ศ.2525) เรื่อ ง ฉลาก
ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528)
เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2528 ยกเวนขอ 3
8.2 ตองมีขอความเปนภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และอยางนอย
ตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
8.2.1 ชื่ออาหาร
8.2.2 เลขทะเบียนตํารับ อาหาร หรือเครื่องหมายการไดรับ อนุญ าตใหใชฉ ลาก
แลวแตกรณี
8.2.3 ชื่อและที่ตั้งของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุเพื่อจําหนาย แลวแตกรณี อาหาร
ที่ผลิตในประเทศอาจแสดงสํานักงานใหญของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได ในกรณีที่เปนอาหารนําเขา
ใหแสดงประเทศผูผลิตดวย
8.2.4 ปริมาณอาหารเปนระบบเมตริก
(ก) อาหารที่เปนผงหรือแหง ใหแสดงน้ําหนักสุทธิ
(ข) อาหารที่เปนของเหลว ใหแสดงปริมาตรสุทธิ
(ค) อาหารที่มีลัก ษณะครึ่งแข็งครึ่งเหลว อาจแสดงเปนน้ําหนัก สุท ธิ หรือ
ปริมาตรสุทธิก็ได
8.2.5 สวนประกอบทีส่ าํ คัญ ของอาหารเปนรอยละของน้าํ หนัก โดยเรียงลําดับ
ปริมาณจากมากไปหานอย และตองแสดงคาพลังงาน และปริมาณสารอาหารดังตอไปนี้ ตอ อาหาร 100 กรัม
(หรือ 100 มิลลิลิตร) และตอปริมาณอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กที่แนะนําใหบริโภค 1 ครั้ง
(ก) คาพลังงาน เปนกิโลแคลอรีหรือกิโลจูล
(ข) โปรตีน เปนกรัม
(ค) คารโบไฮเดรต เปนกรัม
(ง) ไขมัน เปนกรัม
(จ) วิตามิน ถามีการเติม
(ฉ) เกลือแร ถามีการเติม
8.2.6 วันเดือนและปที่ผลิต โดยมีขอความวา "ผลิต" กํากับไวดวย หรือ วันเดือน
และปที่ผลิต โดยมีขอความวา "ผลิต" และ วันเดือนและปที่แบงบรรจุ โดยมีคําวา "แบงบรรจุ" กํากับไวดวย
กรณีที่เปนการผลิตโดยการแบงบรรจุ แลวแตกรณี
8.2.7 วันเดือนและปที่หมดอายุ โดยมีขอความวา "หมดอายุ" กํากับไวดวย
8.2.8 คําแนะนําในการเก็บรักษา โดยเฉพาะภายหลังการเปดใช
8.2.9 วิธีเตรียม (ถามี)
8.2.10 ขอ ความวา "แตง กลิ่น ธรรมชาติ" "แตง กลิ่น เลีย นธรรมชาติ" "แตง กลิ่น
สังเคราะห" "แตงรสธรรมชาติ" หรือ "แตงรสเลียนธรรมชาติ" ถามีการใช แลวแตกรณี
8.2.11 ขอความวา "อยาใชเลี้ยงทารกอายุต่ํากวา 6 เดือน" ดวยตัวอักษรเสนทึบ
สีแดง ขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร ในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นสีขาว สีของกรอบตัดกับพื้นของฉลาก
8.2.12 ขอความที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
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ประกาศฉบับนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารซึ่งออกให
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 87 (พ.ศ.2528) เรือ่ ง อาหารเสริมสําหรับเด็ก ลงวันที่ 10 มกราคม
พ.ศ.2528 เฉพาะในสวนทีเ่ กีย่ วกับอาหารเสริมสําหรับเด็กเฉพาะอยาง และใหผทู ไี่ ดรบั ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียน
ตํารั บ อาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ดั ง กล า ว มาดําเนิ น การแก ไ ขตํารั บ อาหารใหมี
รายละเอียดถูกตองตามประกาศฉบับนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และ
เมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลวใหคงใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะไดรับอนุญาต หรือถึงวันที่ผูอนุญาต
ไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาตใหใชฉลากนั้นตอไป
ในการอนุญาตใหใชฉลากใหมตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฎวาฉลากเดิมที่ไดจัดทําไวใช
กอนวันที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ใชบังคับยังเหลืออยู และไมถูกตองตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับนี้ ผูอนุญาตจะอนุญาตใหใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะหมดก็ได ทั้งนี้ตองไมเกิน
หนึ่งป นับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537
อาทิตย อุไรรัตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 111 ตอนพิเศษ 54 ง. ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2537)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 167) พ.ศ.2538
เรื่อง การขยายระยะเวลาการใชฉลากนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลง
สูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรขยายเวลาการใชฉลากเดิมที่ยังเหลืออยูของนมดัดแปลงสําหรับทารก
และนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ออกไปอีกระยะหนึ่ง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ใหขยายระยะเวลาการใชฉลากเดิมในสวนที่เกี่ยวกับการผอนผันใหผูที่ไดรับใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหารที่ออกใหตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 85 (พ.ศ.2528) เรื่อง นมดัดแปลง
สําหรับทารก ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2528 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 87 (พ.ศ.2528)
เรื่อง อาหารเสริมสําหรับเด็ก ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2528 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับอาหารเสริมสําหรับ
เด็กชนิดครบถวน และไดดําเนินการแกไขตํารับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 156 (พ.ศ.
2537) เรื่อ ง นมดัด แปลงสําหรับ ทารกและนมดัด แปลงสูต รตอ เนื่อ งสําหรับ ทารกและเด็ก เล็ก ลงวัน ที่
14 สิงหาคม พ.ศ.2537 ออกไปอีก ทั้งนี้ตองไมเกินวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2539
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2538
เสนาะ เทียนทอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 113 ตอนที่ 11 ง. วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2539)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 168) พ.ศ.2538
เรื่อง การขยายระยะเวลาการใชฉลากอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรขยายเวลาการใชฉลากเดิมที่ยังเหลืออยูของอาหารทารกและอาหารสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ออกไปอีกระยะหนึ่ง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ใหขยายระยะเวลาการใชฉลากเดิมในสวนที่เกี่ยวกับการผอนผันใหผูที่ไดรับใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหารที่ออกใหตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 86 (พ.ศ.2528) เรื่อง อาหารทารก
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2528 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 87 (พ.ศ.2528)เรื่อง อาหารเสริม
สําหรับเด็ก ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2528 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับอาหารเสริมสําหรับเด็กชนิดครบถวน
และไดดําเนิน การแกไ ขตํารับ อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 157 (พ.ศ.2537) เรื่อง
อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2537 ออกไปอีก
ทั้งนี้ตองไมเกินวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2539
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2538
เสนาะ เทียนทอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 113 ตอนที่ 11 ง. วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2539)

129
(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 169) พ.ศ.2538
เรื่อง การขยายระยะเวลาการใชฉลากอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรขยายเวลาการใชฉลากเดิมที่ยังเหลืออยูของอาหารเสริมสําหรับทารก
และเด็กเล็ก ออกไปอีกระยะหนึ่ง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ใหขยายระยะเวลาการใชฉลากเดิมในสวนที่เกี่ยวของกับการผอนผันใหผูที่ไดรับใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนตํารับอาหารที่ออกใหตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 87 (พ.ศ.2528) เรื่อง อาหาร
เสริมสําหรับเด็ก ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2528 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับอาหารเสริมสําหรับเด็กเฉพาะ
อยาง และไดดําเนินการแกไขตํารับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 158 (พ.ศ.2537) เรื่อง
อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2537 ออกไปอีก ทั้งนี้ตองไมเกินวันที่
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2539
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2538
เสนาะ เทียนทอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 113 ตอนที่ 11 ง. วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2539)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 171) พ.ศ.2539
เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2)
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับสารโปรตีนที่ใชในอาหารทารกและอาหาร
สูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ใหชัดเจนขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความใน 5.2.1 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537)
เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537 และให
ใชความตอไปนี้แทน
"5.2.1 สารโปรตีน ตอง
(ก) มีส ารโปรตีน ที่มีคุณ คา ทางโภชนาการของสารโปรตีน เทีย บเทา เคซีน
ในปริมาณไมนอยกวา 1.8 กรัม และมีปริมาณสารโปรตีนทั้งหมดไมเกิน 4.0 กรัม
(ข) หากใชโปรตีน ที่มีคุณ คา ทางโภชนาการของสารโปรตีน ไมเ ทีย บเทา เคซีน
สารโปรตีนนั้นตองมีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีน โดยมีอัตราสวนของสารโปรตีนที่จะนํามาใช
ประโยชนได (Protein Efficiency Ratio, PER) ไมนอยกวารอยละ 85 ของเคซีน หรือมีคุณคาทาง
โภชนาการของสารโปรตีนซึ่งวัดโดยวิธีการอื่นตามความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แตทั้งนี้การใชสารโปรตีนดังกลาวตองปรับคุณภาพของสารโปรตีนนั้นใหมีคุณคาทางโภชนาการของสาร
โปรตีนเทียบเทาเคซีนดวย
การเติมกรดอมิโนที่จําเปนตอรางกาย (Essential amino acid) เพื่อปรับปรุง
คุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนตองเปนกรดอมิโนแบบแอล (L-form amino acid) ตามที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเติมในปริมาณเทาที่จําเปนตามวัตถุประสงค
ดังกลาว”
ขอ 2 ใหยกเลิกความใน 6.2.1 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537)
เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537 และใหใช
ความตอไปนี้แทน
"6.2.1 สารโปรตีน ตอง
(ก) มีส ารโปรตีน ที่มีคุณ คา ทางโภชนาการของสารโปรตีน เทีย บเทา เคซีน
ในปริมาณไมนอยกวา 3.0 กรัม และมีปริมาณสารโปรตีนทั้งหมดไมเกิน 5.5 กรัม
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(ข) หากใชสารโปรตีนที่มีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนไมเทียบเทาเคซีน
สารโปรตีนนั้นตองมีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนโดยมีอัตราสวนของสารโปรตีนที่จะนํามาใช
ประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 85 ของเคซีน หรือมีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนซึ่งวัดโดยวิธีการอื่น
ตามความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แตทั้งนี้การใชสารโปรตีนดังกลาวตองปรับ
คุณภาพของสารโปรตีนนั้นใหมีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนเทียบเทาเคซีนดวย
การเติมกรดอมิโนที่จําเปนตอรางกายเพื่อปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการของสาร
โปรตีนตองเปนกรดอมิโนแบบแอลตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และเติมในปริมาณเทาที่จําเปนตามวัตถุประสงคดังกลาว"
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2539
เสนาะ เทียนทอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 113 ตอนที่ 16 ง. วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ.2539)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 174 (พ.ศ.2539)
เรื่อง กําหนดอาหารที่หามนําเขาหรือจําหนาย
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรหามนําเขาหรือจําหนายซึ่งอาหารที่พนกําหนดหมดอายุหรือที่ควรบริโภค
ตามที่กําหนดไวบนฉลาก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(8) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ใหอาหารดังตอไปนี้ ที่พนกําหนดหมดอายุหรือที่พนกําหนดที่ควรบริโภคตามที่แสดงไวใน
ฉลาก เปนอาหารที่หามนําเขาหรือจําหนาย
1. อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
2. อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
3. นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
4. นมเปรี้ยว
5. นมโคที่ผา นกรรมวิธีพ าสเจอไรซ เชน นมสดพาสเจอไรซ นมแปลงไขมัน พาสเจอไรซ
นมคืนรูปพาสเจอไรซ นมปรุงแตงพาสเจอไรซ และผลิตภัณฑของนมพาสเจอไรซ เปนตน
6. อาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2539
เสนาะ เทียนทอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 113 ตอนที่ 103 ง. ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2539)
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 179) พ.ศ.2540)
เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2)
-----------------------------------------โดยที่เปนการสงเสริมการสงออกเพื่อจําหนายซึ่งอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7)(9) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ใหยกเลิกความในขอ 11 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535) เรื่อง อาหาร
ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 11 ประกาศฉบับนี้ไมใชบังคับกับ
11.1 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่ผลิตเพื่อจําหนายในการสงออก
11.2 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตามขอ 3(2) ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาไดประกาศยกเวนไว”
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2540
สมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนที่ 102 ง. ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2540)

