
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 196) พ.ศ. 2543 

เร่ือง   ชา 

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

 

                 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ชา  

                 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระ

ราช บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบญัญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ

จํากัดสิทธแิละ เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 

ของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี ้

                 ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 58 (พ.ศ.2524) เร่ือง ชา  ลงวันที่ 

29 พฤษภาคม พ.ศ.2524 

                 ขอ 2  ใหชาเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 

                 ขอ 3  ชาตามขอ 2 แบงออกเปน 3 ชนิด ดังตอไปนี้ 

                          (1)  ชา หมายความวา ใบ ยอด และกาน ที่ยงัออนอยูของตนชาในสกลุ 

Camellia ที่ทําใหแหงแลว 

                          (2)  ชาผงสําเรจ็รูป (instant tea) หมายความวา ผลิตภณัฑที่ไดจากการนํา

ของเหลว ซึ่งสกัดมาจากชาและนํามาทําใหเปนผงกระจายตัวไดงายเพื่อใชเปนเครื่องดื่มไดทันท ี 

                          (3)  ชาปรุงสําเร็จ หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากชาตาม (1) หรือ (2) มาปรุง

แตงรสในลักษณะพรอมบริโภคและบรรจุในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ไมวาผลิตภัณฑดังกลาวจะเปน

ชนิดเหลวหรอืแหงใหถือวาเปนชา ซึ่งตองปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ดวย 

                 ขอ 4  ชาตามขอ 3(1) ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี ้

                          (1)  มีความชื้นไมเกินรอยละ 8 ของน้ําหนัก 

                          (2)  มีเถาทั้งหมด (total ash) ไมนอยกวารอยละ 4 และไมเกินรอยละ 8 ของ

น้ําหนักชาแหง 

                          (3)  มีเถาที่ละลายน้ําได (water soluble ash) ไมนอยกวารอยละ 45 ของเถา

ทั้งหมด 



                          (4)  มีสารที่สกัดไดดวยน้ํารอน (hot water extract) ไมนอยกวารอยละ 32 ของ

น้ําหนักชาแหง 

                          (5)  มีกาเฟอีน (caffeine) ไมนอยกวารอยละ 1.5 ของน้ําหนัก 

                          (6)  ไมใสส ี

                          ในกรณีที่ชามีวัตถุอ่ืนผสมอยูเพื่อแตงกลิ่น วัตถุที่นํามาผสมตองไมเปนอันตราย

ตอรางกาย และตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

                 ขอ 5  ชาตามขอ 3(2) ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี ้

                          (1)  มีความชื้นไมเกินรอยละ 6 ของน้ําหนัก 

                          (2)  มีเถาทั้งหมดไมเกินรอยละ 20 ของน้ําหนักชาผงสําเร็จรูปแหง 

                          (3)  มีกาเฟอีน (caffeine) ไมนอยกวารอยละ 4.0 ของน้ําหนัก เวนแตชาผง

สําเร็จรูปทีส่กัดเอากาเฟอีนออกแลว ใหมีกาเฟอีนไดในปริมาณที่ไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

                          (4)  ไมใสส ี

                          ในกรณีชาผงสําเรจ็รูปมีวัตถุอ่ืนผสมอยูเพือ่แตงกลิ่นหรือรส วัตถทุี่นํามาผสมตอง

ไมเปนอันตรายตอรางกาย และตองไดรับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา 

                 ขอ 6  ชาตามขอ 3(3) ชนิดเหลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี ้

                          (1)  มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของชา 

                          (2)  ไมมีตะกอน เวนแตตะกอนอันมีตามธรรมชาติของสวนประกอบ 

                          (3)  น้ําที่ใชผลิตตองเปนน้ําที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขวาดวยเรื่องน้ําบริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปดสนทิ 

                          (4)  ตรวจพบแบคทเีรียชนิดโคลฟิอรมนอยกวา 2.2 ตอชาปรุงสําเร็จ 100 

มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็มพีเอน็ (Most Probable Number) 

                          (5)  ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) 

                          (6)  ไมมีจุลินทรียทีท่ําใหเกิดโรค 

                          (7)  ไมมีสารเปนพษิจากจลุินทรียหรือสารเปนพิษอ่ืนในปริมาณที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

                          (8)  ไมมียีสตและเชือ้รา 

                          (9)  ตรวจพบสารปนเปอนไดไมเกินที่กําหนด ดังตอไปนี้ 



                                (9.1)  สารหน ู  ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเรจ็ชนิดเหลว 1 กิโลกรัม 

                                (9.2)  ตะกั่ว     ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเรจ็ชนิดเหลว 1 กิโลกรัม 

                                (9.3)  ทองแดง  ไมเกิน 5 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว 1 กิโลกรัม 

                                (9.4)  สังกะส ี ไมเกิน 5 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว 1 กิโลกรัม 

                                (9.5)  เหล็ก ไมเกิน 15 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว 1 กิโลกรัม 

                                (9.6)  ดีบุก ไมเกิน 250 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเรจ็ชนิดเหลว 1 กิโลกรัม 

                                (9.7)  ซัลเฟอรไดออกไซด   ไมเกิน 10 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว 1 

กิโลกรัม 

                        (10)  ใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลหรือใชรวมกับน้ําตาลนอกจากการใช

น้ําตาลได โดยใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลไดตามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช 

โอ, โคเด็กซ (Joint FAO/WHO, Codex) ที่วาดวยเรื่อง วัตถุเจอืปนอาหาร และฉบับที่ไดแกไข

เพิ่มเติม 

                                ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหสาํนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 

                        (11)  ใหใชวัตถุกันเสยีได ดังตอไปนี ้

                                (11.1)  ซัลเฟอรไดออกไซด  ไมเกิน 70 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสาํเรจ็ชนิดเหลว 

1 กิโลกรัม 

                                (11.2)  กรดเบนโซอิกหรือกรดซอรบิก หรือเกลือของกรดทั้งสองนี ้โดย

คํานวณเปนตัวกรดไดไมเกิน 200 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว 1 กิโลกรัม 

                                การใชวัตถุกันเสียใหใชไดเพียงชนิดหนึง่ชนิดใดตามปริมาณที่กําหนดใน 

(11.1) หรือ (11.2) ถาใชเกินหนึง่ชนดิตองมีปริมาณของชนิดที่ใชรวมกันไมเกินปริมาณของวัตถุกัน

เสียชนิดที่กาํหนดใหใชนอยที่สุด 

                                เมื่อจําเปนตองใชวัตถุกันเสยีแตกตางไปจากที่กําหนดไวดังกลาวขางตน 

ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

                        (12)  ในกรณีชาปรุงสําเร็จมีวัตถอ่ืุนผสมอยูเพื่อแตงกลิ่นหรือรส วัตถุที่นํามาผสม 

ตองไมเปนอันตรายตอรางกาย และตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา 

               ขอ 7  ชาปรุงสําเร็จชนิดแหง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้ 

                        (1)  มีความชื้นไมเกนิรอยละ 6 ของน้ําหนัก 



                        (2)  เมื่อละลายหรือผสมน้ําตามที่กําหนดไวในฉลาก ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน

ตามขอ 6 

              ขอ 8  ผูผลิตหรอืผูนําเขาเพือ่จําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา

ดวยเรื่อง วิธกีารผลิต เครือ่งมือเครื่องใชในการผลติ และการเกบ็รักษาอาหาร 

              ขอ 9  การใชภาชนะบรรจุชา ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง

ภาชนะบรรจ ุ 

            ขอ 10  การแสดงฉลากของชา ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง 

ฉลาก 

            ขอ 11  ใหใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่58 (พ.ศ.2524) เร่ือง ชา ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2524 

ซึ่งออกใหกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

            ขอ 12  ใหผูผลติ ผูนําเขาชาที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับ

เลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหไดรับ

การผอนผันการปฏิบัติตามขอ 8 ภายในสองป นบัแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลาก

เดิมที่เหลืออยูตอไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  

            ขอ 13  ประกาศนี้ ใหใชบังคบัเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 

 

                                                                              ประกาศ ณ วันที ่ 19  กันยายน  พ.ศ.2543 

 

 

                                                                                                   กร  ทัพพะรังส ี

                                                                                   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ราชกิจจานุเบกษาฉบบัประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวนัที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544) 
 


