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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สารบัญ (ตอ)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
หนา
ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน
86
87
ฉบับที่ 100 (พ.ศ.2529) เรื่อง การแสดงฉลากของวุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่
ฉบับที่ 102 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี
89
90
ฉบับที่ 113 (พ.ศ.2531) เรื่อง โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต
91
ฉบับที่ 116 (พ.ศ.2531) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี (ฉบับที่ 2)
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
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

ค

สารบัญ (ตอ)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
(ฉบับที่ 201) พ.ศ.2543 เรื่อง ซอสบางชนิด
(ฉบับที่ 202) พ.ศ.2543 เรื่อง ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง
(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
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)
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สารบัญ (ตอ)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
เรื่อง น้ํามันมะพราว
(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)
(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)
(ฉบับที่ 275) พ.ศ.2546 เรื่อง สุรา (ฉบับที่ 2)

หนา

290
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296
297
299
300
301
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303
304
306
307
308
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311
312
313
315
317
318
319
332
336
339
340
341
342
343
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สารบัญ (ตอ)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
(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
(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
(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)
(ฉบับที่ 308) พ.ศ.2550 เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 4)
(ฉบับที่ 309) พ.ศ.2550 เรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (ฉบับที่ 2)

หนา
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สารบัญ (ตอ)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
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 313) พ.ศ.2552 เรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(ฉบับที่ 314) พ.ศ.2552 เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร
(ฉบับที่ 315) พ.ศ.2552 เรื่อง สุรา
(ฉบับที่ 316) พ.ศ.2553 เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 6)
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับอาหาร

หนา

439
441
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453
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456

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
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“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

3
(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
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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

35

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
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(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
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(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
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(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
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(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

51
(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

52
(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)

54
(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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อันดับ

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
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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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อันดับ
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

66
(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
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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
เครื่องดื่ม เปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณ ภาพหรือ มาตรฐาน เงื่อ นไข วิธีก ารผลิต 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) ปริมาณสารทัง้ หมด (Total Solid) ไมเกิน 500.0 มิลลิกรัม ตอน้าํ บริโภค 1 ลิตร
(ข) ความกระดางทั้งหมด โดยคํานวณเปน แคลเซี่ย มคารบ อเนต 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 ตอน้าํ บริโภค 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
-------------------------------------------------------------(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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(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
(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 1.5 มิลลิกรัม ตอน้าํ บริโภค 1 ลิตร
(ท) อะลูมิเนียม ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร (4)
(ธ) เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate) ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอน้าํ บริโภค 1 ลิตร (4)
(น) ไซยาไนด ไมเกิน 0.1 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร (4)
(3) คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย
(ก) ตรวจพบบัก เตรีช นิด โคลิฟ อรม นอ ยกวา 2.2 ตอ น้ําบริโ ภค 100 มิลลิลิต ร
โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
(ข) ตรวจไมพบบักเตรีชนิด อี.โคไล
(ค) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
ขอ 4 ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุน้ําบริโ ภค ใหปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา ดวย
เรื่อง ภาชนะบรรจุ และจะตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ดวย
(1) เปนภาชนะบรรจุที่ตองมีฝาหรือจุกปด เมื่อใชบรรจุจะตองปดผนึกหรือผนึกโดยรอบ
ระหวางฝาหรือจุกกับขวดหรือภาชนะบรรจุ
(2) เปนภาชนะบรรจุที่ปดผนึกซึ่งไมใชภาชนะบรรจุตาม (1)
สิ่งที่ปดผนึกหรือสวนที่ปดผนึกของภาชนะบรรจุตาม (1) และ (2) ตองมีลักษณะที่เมื่อ
เปดใชทําใหสิ่งที่ปดผนึกหรือสวนที่ปดผนึกหรือภาชนะบรรจุนั้นเสียไป
ขอ 5 การแสดงฉลากของน้ําบริโ ภคในภาชนะบรรจุที่ปด สนิท ใหป ฏิบัติต ามประกาศ
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 กําหนดน้ําบริโภคและเครื่องดื่มเปนอาหารควบ
คุมเฉพาะ และกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เงื่อนไข วิธีการผลิต และฉลาก ลงวันที่ 13 กันยายน 2522
ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2523) เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2522) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2523 และใหผูที่ไดรับใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว มาดําเนินการแกไขตํารับอาหารใหมี
รายละเอียดถูกตองตามประกาศฉบับนี้ 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
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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
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(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 ผลิตภัณฑทผี่ ลิตขึน้ จากการนําเมล็ดโกโกกะเทาะเปลือก
(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) ช็อกโกแลตชนิด ไมห วาน หมายความวา ช็อ กโกแลตที่ไ มใ สน้ําตาลและมี
คุณภาพหรือมาตรฐานตาม (1) ของตารางในขอ 4
(ข) ช็อกโกแลต หมายความวา ช็อกโกแลตทีใ่ สนา้ํ ตาลและมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐาน
ตาม (2) ของตารางในขอ 4
(ค) คูเวอรเจอรช็อกโกแลต หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาลและมีคุณภาพ
หรือมาตรฐานตาม (3) ของตารางในขอ 4 เหมาะสําหรับใชเคลือบอาหาร
(ง) ช็อกโกแลตชนิดหวาน หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาลและมีคุณ ภาพ
หรือมาตรฐานตาม (4) ของตารางในขอ 4
(จ) ช็อ กโกแลตนม หมายความวา ช็อ กโกแลตที่ใ สน้ําตาล ธาตุน้ํานม และมี
คุณภาพหรือมาตรฐานตาม (5) ของตารางในขอ 4
(ฉ) คูเวอรเจอรช็อกโกแลตนม หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล ธาตุน้ํานม
และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (6) ของตารางในขอ 4 เหมาะสําหรับใชเคลือบอาหาร
(ช) ช็อ กโกแลตนมที่มีป ริม าณนมสูง หมายความวา ช็อ กโกแลตที่ใ สน้ําตาล
ธาตุน้ํานม และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (7) ของตารางในขอ 4
(ซ) ช็อกโกแลตนมขาดมันเนย หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล ธาตุน้ํานม
ขาดมันเนย และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (8) ของตารางในขอ 4
(ฌ) คูเวอรเจอรชอ็ กโกแลตนมขาดมันเนย หมายความวา ช็อกโกแลตทีใ่ สนา้ํ ตาล ธาตุ
น้าํ นมขาดมันเนย และมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตาม (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
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(ฐ) ช็อกโกแลตนมชนิดเสน หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล ธาตุน้ํานม
และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (13) ของตารางในขอ 4
(ฑ) ช็อกโกแลตนมชนิดเกล็ด หมายความวา ช็อกโกแลตที่ใสน้ําตาล ธาตุน้ํานม
และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (14) ของตารางในขอ 4
ทั้ ง นี้ ให ห มายความรวมถึงช็อกโกแลตที่ใชไขมัน อื่นแทนไขมันโกโกบางสวน
ตามปริมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดวย
(2) ช็อกโกแลตปรุงแตง หมายความวา ช็อกโกแลตตาม (1)(ก) ถึง (ญ) ที่ปรุงแตงดวย
กลิ่นรสที่กําหนดใหใชไดในขอ 10 ในปริมาณเพียงพอที่จะใหกลิ่นรสเฉพาะนั้น ๆ
(3) ช็อกโกแลตผสม (composite chocolate) หมายความวา ผลิตภัณ ฑช็อ กโกแลต
ตาม (1)(ก) ถึง (ญ) หรือ (2) ทีม่ สี ว นประกอบอืน่ ทีไ่ มเปนอันตรายตอสุขภาพผสมอยูด ว ย สารทีเ่ ปนสวนผสมนี้
จะตองไมเปนแปงและไขมัน เวนแตแปงและไขมันนั้นจะเปนสวนผสมของสวนประกอบที่ใชเติมลงไป
(4) ช็อกโกแลตใสไส (filled chocolate) หมายความวา ผลิตภัณฑซงึ่ หุม ดวยช็อกโกแลต
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) ไมมสี ารเปนพิษจากจุลนิ ทรียห รือสารเปนพิษอืน่ ในปริมาณทีอ่ าจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(4) ตรวจไมพบเชื้อราในอาหาร 1 กรัม สําหรับช็อกโกแลตตามขอ 2
(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

77

ขอ 4 ช็อกโกแลตตามขอ 2(1) นอกจากตองมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 แลว ตองมีคณ
ุ ภาพ
หรือมาตรฐานเฉพาะตามตารางดังตอไปนี้ดวย

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
ธาตุน้ํานมไมรวม
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) ช็อกโกแลตที่ป รุง แตง ดว ยกลิ่น รสอื่น ๆ ตอ งมีสิ่ง ที่ใ ชป รุง แตง กลิ่น รสในปริม าณ
เพียงพอที่จะใหกลิ่นรสเฉพาะนั้น ๆ ได
ขอ 6 ช็อกโกแลตผสมตามขอ 2(3) นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 และตาม
(1) ถึง (10) ของตารางในขอ 4 แลวแตกรณีแลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะ ดังตอไปนี้
(1) มีชอ็ กโกแลตตามขอ 2(1)(ก) ถึง (ญ) เปนสวนผสมไมนอ ยกวารอยละ 60 ของน้าํ หนัก
(2) มีสวนผสมอื่นที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ แตไมรวมถึงแปงและไขมัน
(3) การเติมสวนผสมอื่นใหเติมไดในปริมาณ ดังตอไปนี้
(ก) ไมเกินรอยละ 40 ของน้าํ หนัก กรณีสว นผสมทีเ่ ติมลงไปนัน้ ไมรวมเปน เนือ้
เดียวกันกับช็อกโกแลต
(ข) ไมเกินรอยละ 30 ของน้าํ หนัก กรณีสว นผสมทีเ่ ติมลงไปนัน้ รวมเปนเนือ้ เดียวกัน
กับช็อกโกแลต
(ค) ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรณี
สวนผสมที่เติมลงไปนั้นมีทั้งที่รวมเปนเนื้อเดียวกัน และไมรวมเปนเนื้อเดียวกันกับช็อกโกแลต
ขอ 7 ช็อกโกแลตใสไ สต ามขอ 2(4) นอกจากตอ งมีคุณ ภาพหรือ มาตรฐานตามขอ 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 ของน้ําหนัก
(2) ไสที่ถูกหุมดวยช็อกโกแลต จะตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ขอ 8 ช็อกโกแลตขาวตามขอ 2(5) นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 แลว ตองมี
คุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังตอไปนี้ดวย
(1) มีไขมันโกโกไมนอยกวารอยละ 20 ของน้ําหนัก คํานวณในสภาพที่ปราศจากน้ํา
(2) มีมันเนยไมนอยกวารอยละ 3.5 ของน้ําหนัก คํานวณในสภาพที่ปราศจากน้ํา
(3) มีธาตุน้ํานมไมรวมมันเนยไมนอยกวารอยละ 10.5 ของน้ําหนัก คํานวณในสภาพที่
ปราศจากน้ํา
(4) มีน้ําตาลไมเกินรอยละ 55 ของน้ําหนัก
ขอ 9 ช็อกโกแลตตามขอ 2(1) ขอ 2(2) และขอ 2(5) อาจใสสวนผสมอื่นได ดังนี้
(1) เครื่องเทศหรือเกลือในปริมาณเล็กนอย
(2) องคป ระกอบอยา งใดอยา งหนึ่ง หรือหลายอยางของนมผงธรรมดา ในปริม าณ
ไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก คํานวณในสภาพที่ปราศจากน้ํา เฉพาะ
(ก) ช็อกโกแลตตามขอ 2(1)(ก)(ข)(ค)(ง)(ฎ) และ (ฏ)
(ข) ช็อกโกแลตตามขอ 2(5)
ขอ 10 ช็อกโกแลตตามขอ 2 อาจใชวัตถุเจือ ปนอาหารไดตามชนิดและปริมาณที่กําหนดไว
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
ปริมาณเล็กนอยเพือ่ ปรับกลิน่ รส สําหรับช็อกโกแลตตามขอ 2
(1) ขอ 2(2) และขอ 2(5)
”
”
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ขอ 11 ภาชนะบรรจุทใี่ ชบรรจุชอ็ กโกแลตตามขอ 2 ใหปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
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 ฉลากของช็อ กโกแลตตามขอ 2 ที่จําหนา ยโดยตรงตอ ผูบ ริโ ภค ตอ งมีขอ ความเปน
ภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ เวนแต
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะยกเวนใหไมตองระบุขอความใดขอความหนึ่ง
(1) ชื่อของช็อกโกแลต
(2) ชื่อและที่ตั้งของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุเพื่อจําหนาย แลวแตกรณี ช็อกโกแลตที่
ผลิตในประเทศอาจแสดงสํานักงานแหงใหญของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได ในกรณีที่นําเขาใหแสดง
ประเทศผูผลิตดวย
(3) ปริมาณสุทธิของช็อกโกแลต เปนระบบเมตริก
(ก) ช็อกโกแลตที่เปนผงหรือแหงหรือกอน ใหแสดงน้ําหนักสุทธิ
(ข) ช็อกโกแลตที่เปนของเหลว ใหแสดงปริมาตรสุทธิ
(ค) ช็อกโกแลตที่มีลัก ษณะครึ่ง แข็ง ครึ่งเหลว อาจแสดงเปน น้ําหนัก สุท ธิห รือ
ปริมาตรสุทธิก็ได
(4) สวนประกอบที่สําคัญเปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณ และใหเรียงตามลําดับ
ปริมาณจากมากไปนอย
(5) เดือนและปที่ผลิต หรือ วันเดือนและปที่หมดอายุการใช โดยมีขอความวา “ผลิต”
หรือ “หมดอายุ” แลวแตกรณีกํากับไวดวย
(6) คําแนะนําการเก็บรักษา ถามี
(7) วิธีปรุงเพื่อรับประทาน 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 ผลิต ภัณ ฑต ามขอ 2(1) หากใชชื่อ ทางการคา ใหมีขอ ความกํากับ ชื่อ แลว แตก รณี
ดังตอไปนี้
(1) “ช็อกโกแลตชนิดไมหวาน” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ก)
(2) “ช็อกโกแลต” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ข)
(3) “คูเวอรเจอรชอ็ กโกแลต” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ 2(1)(ค) และในกรณีทคี่ เู วอรเจอร
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 ผลิต ภัณ ฑต ามขอ 2(2) หากใชชื่อ ทางการคา ใหมีขอ ความกํากับ ชื่อ แลวแตก รณี
ดังตอไปนี้
(1) “ช็อ กโกแลตรส ……” (ความที่เ วน ไวใ หร ะบุชื่อ กลิ่น รสที่ใ ชป รุง แตง ) สําหรับ
ช็อกโกแลตที่มีการใชสารแตงกลิ่นรสตามธรรมชาติ
(2) “ช็อกโกแลตกลิ่น ……” (ความที่เวนไวใหระบุชื่อ กลิ่น รสที่ใชป รุงแตง) สําหรับ
ช็อกโกแลตที่มีการใชสารแตงกลิ่นรสสังเคราะห
ขอ 17 ผลิตภัณฑตามขอ 2(3) หากใชชื่อทางการคา ใหมีขอความ “ช็อกโกแลตผสม” กํากับ
ชื่อ และมีขอความแสดงชนิดและปริมาณของสวนประกอบที่เปนสวนผสมไวใตชื่อดังกลาวดวย
ขอ 18 ผลิตภัณ ฑต ามขอ 2(4) หากใชชื่อ ทางการคา ใหมีขอ ความ “ช็อกโกแลตไส …..”
(ความที่เวนไวใหระบุชนิดของไส) กํากับชื่อดวย
ขอ 19 ผลิตภัณฑตามขอ 2(5) หากใชชอื่ ทางการคา ใหมขี อ ความ “ช็อกโกแลตขาว” กํากับชือ่ ดวย
ขอ 20 ผลิตภัณ ฑตามขอ 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 การแสดงสีของพืน้ ฉลากและสีของขอความในฉลาก ตองใชสที ตี่ ดั กัน ซึง่ ทําใหขอ ความ
ที่ระบุอานไดชัดเจน ขนาดของตัวอักษรหรือบริเวณพื้นที่ในฉลากที่ระบุขอความนั้น ตองมีขนาดตัวอักษร
สัมพันธกับขนาดของพื้นที่ฉลาก
ขอ 24 การผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนา ย หรือที่จําหนา ยช็อกโกแลต ผลิตภัณ ฑที่มี
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ช็อกโกแลตเปนสวนผสม หากช็อกโกแลตนั้นไมมีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตามที่ไดกําหนดไวใน
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)
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(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 มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี
----------------------------------------------ดวยปรากฏวาไดเกิดวินาศภัยขึ้นที่โรงงานไฟฟาปรมาณู ณ เมืองเชอรโนบิล ประเทศสหภาพ
โซเวียต เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2529 ทําใหมีฝุนกัมมันตรังสีแพรกระจายในชั้นบรรยากาศ ซึ่งอาจกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพของประชาชนทั้งโดยตรงและทางออม เนื่องจากการปนเปอนตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นเพื่อ
คุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค อันเนื่องมาจากการปนเปอนของฝุนกัมมันตรังสี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และ 6(3) แหงพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหอาหารทีม่ ฝี นุ กัมมันตรังสีปนเปอ นทีผ่ ลิตเพือ่ จําหนาย นําเขาเพือ่ จําหนาย หรือทีจ่ าํ หนาย
เปนอาหารที่กําหนดมาตรฐาน
ขอ 2 อาหารตามขอ 1 ตองมีมาตรฐาน โดยตรวจพบกัมมันตภาพรังสีในรูปของซีเซียม-137
(Cs-137) ไมเกินระดับปริมาณ ดังตอไปนี้
(1) นมสด 7 เบคเคอเรล ตอลิตร (Bq/L)
(2) นมผง ผลิตภัณฑนม และอาหารทีใ่ ชสาํ หรับทารก 21 เบคเคอเรล ตอกิโลกรัม (Bq/Kg)
(3) ธัญพืชและอาหารประเภทอื่น 6 เบคเคอเรล ตอกิโลกรัม (Bq/Kg)
ขอ 3 เพือ่ ประโยชนในการควบคุมอาหารตามขอ 1 เฉพาะทีม่ กี ารนําเขามาในราชอาณาจักรให
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 ของประกาศกระทรวงสา

ธารณสุข 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 มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี (ฉบับที่ 2)
-----------------------------------------โดยที่สมควรแกไขการปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองความปลอดภัยเกี่ยวกับการระบุระดับ
ปริมาณกัมมันตภาพรังสีใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหย กเลิก ความในขอ 3 แหง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 102 (พ.ศ.2529)
เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2529 และใหใชความตอไปนี้แทน
"ขอ 3 เพือ่ ประโยชนในการควบคุมอาหารตามขอ 1 เฉพาะทีม่ กี ารนําเขามาในราชอาณาจักร
ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจประกาศกําหนดประเภทและชนิดของอาหาร ซึ่งผูนําเขา
มาในราชอาณาจักรแตละครั้ง จะตองมีหนังสือรับรองความปลอดภัยระบุระดับปริมาณกัมมันตภาพรังสี
ในรูปซีเซียม-137 (Cs-137) ของอาหารนั้น โดย
(1) ทางราชการของประเทศที่เปนแหลงกําเนิดออกให หรือ
(2) สถาบันเอกชนที่ทางราชการของประเทศที่เ ปน แหลงกําเนิดใหออก 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

94
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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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 121 (พ.ศ.2532)
เรื่อง อาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก
-----------------------------------------โดยทีเ่ ปนการสมควรควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสําหรับผูท ตี่ อ งการควบคุมน้าํ หนัก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหอาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก 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) ไมมียีสตและเชื้อรา
(5) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(6) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอื่น ในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ
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ขอ 4 อาหารตามขอ 2(1) เมื่ออยูในสภาพพรอมบริโภค นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามขอ 3 แลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนี้ดวย
(1) มีพลังงานระหวาง 200-400 กิโลแคลอรี (836-1672 กิโลจูล) ตอการรับประทาน 1 มือ้
(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 อาจทําไดในปริมาณเทาทีจ่ าํ เปนตามวัตถุประสงคดงั กลาวและตองเปนกรดอมิโนแบบแอล
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
ไมนอยกวา 6 ไมโครกรัม
(ซ) วิตามินบี 12
(ฌ) กรดโฟลิก
ไมนอยกวา 0.4 มิลลิกรัม
(ญ) ไบโอติน
ไมนอยกวา 0.3 ไมโครกรัม
(ฎ) กรดแพนโทธีนิก ไมนอยกวา 10 มิลลิกรัม
(7) มีเกลือแรชนิดตาง ๆ ตอ 1,000 กิโลแคลอรี่ (4,180 กิโลจูล) ในปริมาณดังตอไปนี้
(ก) แคลเซียม
ไมนอยกวา 1 กรัม
(ข) ฟอสฟอรัส
ไมนอยกวา 1 กรัม
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(ค) เหล็ก
ไมนอยกวา 18 มิลลิกรัม
(ง) ไอโอดีน
ไมนอยกวา 150 ไมโครกรัม
(จ) แมกนีเซียม
ไมนอยกวา 400 มิลลิกรัม
(ฉ) ทองแดง
ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม
(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
ขอ 10 ฉลากของอาหารตามขอ 2(1) ทีจ่ าํ หนายโดยตรงตอผูบ ริโภค ตองมีขอ ความเปนภาษาไทย
แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ขอความวา "อาหารควบคุมหรือลดน้าํ หนัก" ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอ ยกวา
3 มิลลิเมตร กํากับชื่ออาหาร เวนแตอาหารที่มีการใชขอความดังกลาวเปนชื่อของอาหารแลว
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(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) วิธใี ชและขอแนะนํา หรือขอควรปฏิบตั ใิ นการใชอยางถูกตองตามหลักโภชนบําบัด
อยางละเอียด ในกรณีที่ไมสามารถแสดงขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติดังกลาวที่ฉลากได ใหจัดทําเปนคูมือ
หรือเอกสารกํากับไว
ขอ 11 ฉลากของอาหารตามขอ 2(2)(ก) ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอความเปน
ภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอ ความแสดงรายละเอียด 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 ใหจัด
ทําเปนคูมือหรือเอกสารกํากับไว
ขอ 12 ฉลากของอาหารตามขอ 2(2)(ข) ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอความเปน
ภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) ขอความวา "อาหารพลังงานต่ํา" ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอยกวา
3 มิลลิเมตร กํากับชื่ออาหาร เวนแตอาหารที่ใชขอความดังกลาวเปนชื่ออาหารแลว
(2) ขอความวา "หามกินแทนอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง
ขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร
(3) ขอความวา "กินอาหารนี้โดยมิไดอยูภายใตการดูแลของแพทยผูเชี่ยวชาญ
ดานโภชนบําบัดอาจเกิดอันตราย" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดงขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร
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(4) ขอความวา "ใชสําหรับผูใหญเทานั้น"
(5) ชนิดและปริมาณของสวนประกอบที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ
(6) คุณคาทางโภชนาการของอาหาร
(7) วิธีใชและขอแนะนํา หรือขอควรปฏิบัติในการใชอยางถูกตองตามหลัก
โภชนบําบัดอยางละเอียด ในกรณีที่ไมสามารถแสดงขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติดังกลาวที่ฉลากได ใหจัด
ทําเปนคูมือหรือเอกสารกํากับไว
ขอ 13 ฉลากของอาหารตามขอ 2 วรรคสอง ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอ ความ
เปนภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) ขอความวา "วัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล" ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอย
กวา 3 มิลลิเมตร กํากับชื่ออาหาร เวนแตกรณีที่ใชขอความดังกลาวเปนชื่อของอาหารแลว
(2) ขอความวา "ใชสําหรับผูใหญเทานั้น"
(3) ชนิดและปริมาณของสวนประกอบที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ
(4) วิธใี ชและขอแนะนํา หรือขอควรปฏิบตั ใิ นการใชอยางถูกตองตามหลักโภชนบําบัด
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)
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(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
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(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 เดือนและปทอี่ าหารยังมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีขอ ความวา "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

119
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
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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)

128
(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)
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(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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(สําเนา)
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)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 182 ) พ.ศ.2541
เรื่อง ฉลากโภชนาการ
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีการแสดงฉลากโภชนาการ เพื่อใหขอมูลและความรูดาน
คุณคาทางโภชนาการของอาหารแกประชาชน อันเปนการคุมครองผูบริโภคทางดานอาหารและโภชนาการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหอาหารดังตอไปนี้ เปนอาหารที่ตองแสดงฉลากโภชนาการ
1.1 อาหารที่มีการกลาวอางทางโภชนาการ
1.2 อาหารที่มีการใชคุณคาในการสงเสริมการขาย
1.3 อาหารที่ระบุกลุมผูบริโภคในการสงเสริมการขาย
1.4 อาหารอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
ขอ 2 ในประกาศนี้
“อาหารที่มีการกลาวอางทางโภชนาการ” หมายถึง อาหารที่แสดงขอมูลทางโภชนาการ
บนฉลากเกีย่ วกับชนิดหรือปริมาณสารอาหาร ปริมาณสารอาหารโดยเปรียบเทียบ หรือหนาทีข่ องสารอาหาร
แตทงั้ นีไ้ มรวมถึงอาหารทีม่ กี ารกลาวอางทางโภชนาการเพือ่ ปฏิบตั ใิ หเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่องนั้น ๆ
“อาหารที่มีการใชคุณคาในการสงเสริมการขาย” หมายถึง อาหารที่มีการนําขอมูลเกี่ยว
กับคุณประโยชนหรือหนาที่ของตัวผลิตภัณฑ สวนประกอบหรือสารอาหารอยางหนึ่งอยางใดของผลิตภัณฑ
ที่มีตอรางกายหรือสุขภาพ มาใชเพื่อประโยชนในการสงเสริมการขาย
“อาหารที่ระบุกลุมผูบริโภคในการสงเสริมการขาย” หมายถึง อาหารที่มุงจะใช
กับกลุม ผูบริโภคเฉพาะกลุม เชน กลุมวัยเรียน กลุมผูบริหาร กลุมผูสูงอายุ เปนตน แตทั้งนี้ไมรวมถึงอาหาร
ที่มีการระบุกลุมผูบริโภคเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้น ๆ
“สารอาหาร” หมายถึง สารอาหารที่กําหนดไวในบัญชีหมายเลข 3 แนบทาย
ประกาศฉบับนี้ และใหหมายความรวมถึงพลังงานที่ไดจากสารอาหารดวย
ขอ 3 การแสดงฉลากอาหารตามขอ 1 ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เรื่องฉลาก และตองแสดงฉลากโภชนาการ โดยปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ดวย
ขอ 4 การแสดงฉลากโภชนาการจะตองแสดงขอความเปนภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศ
ดวยก็ได โดยจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้ ดังนี้
4.1 บัญชีหมายเลข 1 : รูปแบบและเงื่อนไขของการแสดงกรอบขอมูลโภชนาการ
4.2 บัญชีหมายเลข 2 : วิธีก ารกําหนดปริม าณอาหารหนึ่ง หนว ยบริโภคกับ จํานวน
หนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ
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4.3 บัญชีหมายเลข 3 : สารอาหารที่แนะนําใหบ ริโ ภคประจําวัน สําหรับ คนไทยอายุ
ตั้งแตหกปขึ้นไป
4.4 บัญชีหมายเลข 4 : หลักเกณฑในการกลาวอางทางโภชนาการบนฉลากอาหาร
ขอ 5 ประกาศฉบับนี้ไมใชบังคับกับ
5.1 นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก และ
อาหารอื่นซึ่งไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดในสวนที่เกี่ยวกับการแสดงสารอาหารบนฉลาก
ไวแลวโดยเฉพาะ
5.2 อาหารที่มไิ ดจําหนา ยโดยตรงตอผูบริโ ภคหรืออาหารที่มิไดผ ลิตหรือนําสั่ง เขามา
เพื่อจําหนายในประเทศ
5.3 อาหารทีบ่ รรจุในภาชนะบรรจุยอ ย ซึง่ มุง หมายจะจําหนายรวมกันในภาชนะบรรจุใหญ
ขอ 6 ประกาศฉบับนี้
6.1 ใหใ ชบัง คับ เมื่อ พน กําหนดหนึ่ง รอ ยแปดสิบ วัน นับ แตวัน ประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษาเปนตนไป
6.2 ใหผูผลิต ผูนําเขา ซึ่งอาหารที่ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร อาหารที่
ไดรับอนุญาตใหใชฉลากอาหาร อาหารที่ไดรับแจงรายละเอียด หรืออาหารที่จะตองแสดงฉลากโภชนาการ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยื่นขออนุญาตใชฉลากอาหารตาม
ประกาศฉบับนี้ แลวแตกรณี ใหถูกตองภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ และ
เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหคงใชฉลากนั้นไปพลางกอนไดจนกวาจะไดรับอนุญาต หรือถึงวันที่ผูอนุญาต
ไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาตใหใชฉลากนั้นตอไป
ในการอนุญาตใหใชฉลากใหมตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฏวาฉลากเดิมที่ไดจัดทําไวใช
กอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับเหลืออยู และไมถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้
ผูอนุญาตจะอนุญาตใหใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะหมดก็ไดแตตองไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่
ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2541
รักเกียรติ สุขธนะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เลม 115 ตอนที่ 47 ง. ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2541)
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1.

บัญชีหมายเลข 1
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541
รูปแบบและเงื่อนไขของการแสดงกรอบขอมูลโภชนาการ
รูปแบบของกรอบขอมูลโภชนาการ ตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ สําหรับรูปแบบ
ที่นอกเหนือจากนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1.1 การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็ม
(1) การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็มรูปแบบมาตรฐาน
ขอมูลโภชนาการ
สวนที่ 1
หนึ่งหนวยบริโภค :……………..(………...)

จํานวนหนวยบริโภคตอ ……… : ……...
คุณคาทางโภชนาการตอหนึง่ หนวยบริโภค
พลังงานทั้งหมด …… กิโลแคลอรี (พลังงานจากไขมัน ….. กิโลแคลอรี)
รอยละของปริมาณที่แนะนําตอวัน *
ไขมันทั้งหมด ….. ก.
…..%
ไขมันอิ่มตัว ….. ก.
…..%
ชวงที่ 2
โคเลสเตอรอล ….. มก.
…..%
โปรตีน ….. ก.
คารโบไฮเดรตทั้งหมด ….. ก.
…..%
ใยอาหาร ….. ก.
…..%
น้ําตาล ….. ก.
โซเดียม ….. มก.
…..%
รอยละของปริมาณที่แนะนําตอวัน *
วิตามินเอ
…..%
วิตามินบี 1
…..%
ชวงที่ 3 วิตามินบี 2
…..%
แคลเซียม
…..%
เหล็ก
…..%
* รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต
6 ปขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
ความตองการพลังงานของแตละบุคคลแตกตางกัน ผูที่ตองการพลังงานวันละ 2,000
กิโลแคลอรี ควรไดรับสารอาหารตาง ๆ ดังนี้
ไขมันทั้งหมด
นอยกวา 65 ก.
สวนที่ 3
ไขมันอิ่มตัว
นอยกวา 20 ก.
โคเลสเตอรอล
นอยกวา 300 มก.
คารโบไฮเดรตทั้งหมด
300 ก.
ใยอาหาร
25 ก.
โซเดียม
นอยกวา 2,400 มก.
พลังงาน (กิโลแคลอรี) ตอกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4 ; คารโบไฮเดรต = 4

สวนที่ 2
ชวงที่ 1

หมายเหตุ 1. ใหเติมขอมูลในชองวาง “…………” ใหสมบูรณตามรูปแบบของกรอบ
2. ในกรณีที่อาหารดังกลาวไมมีการกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง หรือไมมลี กั ษณะ
การบริโภคใกลเคียงกับอาหารที่มีการกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง ใหยกเวนการแสดงปริมาณ
อาหารหนึ่ง หน วยบริโภคและจํา นวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ และให แสดงข อ ความ “คุ ณคา ทาง
โภชนาการตอ 100 ก.” หรือ “คุณคาทางโภชนาการตอ 100 มล.” แทนขอความ “คุณคาทางโภชนาการตอ
หนึ่งหนวยบริโภค
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(2) การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็มรูปแบบขวาง สําหรับฉลากที่มีพื้นที่แนวตั้งจํากัดและมีพื้นที่ตั้งแต 250 ตารางเซนติเมตร ขึ้นไป
ขอมูลโภชนาการ
หนึ่งหนวยบริโภค : ………….(……...)
จํานวนหนวยบริโภคตอ ………. : ………
พลังงานทั้งหมด ……… กิโลแคลอรี
(พลังงานจากไขมัน ….. กิโลแคลอรี)

คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค รอยละของปริมาณที่แนะนําตอวัน *
ไขมันทั้งหมด ….. ก.
…..%
ไขมันอิ่มตัว ….. ก.
…..%
โคเลสเตอรอล ….. มก.
…..%
โปรตีน ….. ก.
คารโบไฮเดรตทั้งหมด ….. ก.
…..%
ใยอาหาร ….. ก.
…..%
น้ําตาล ….. ก.
โซเดียม ….. มก.
…..%
รอยละของปริมาณที่แนะนําตอวัน *
วิตามินเอ …..%
แคลเซียม …..%

วิตามินบี 1 ….. %
เหล็ก …..%

วิตามินบี 2 …..%

* รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภค
ตอวันสําหรับคนไทยอายุตงั้ แต 6 ปขนึ้ ไป(Thai RDI)
โดยคิดจากความตองการพลังงาน
วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
ความตองการพลังงานของแตละบุคคลตางกันผูที่
ตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ควรได
รับสารอาหารตาง ๆ ดังนี้
ไขมันทั้งหมด
นอยกวา 65 ก.
ไขมันอิ่มตัว
นอยกวา 20 ก.
โคเลสเตอรอล
นอยกวา 300 มก.
คารโบไฮเดรตทั้งหมด
300 ก.
ใยอาหาร
25 ก.
โซเดียม
นอยกวา 2,400 มก.
พลังงาน (กิโลแคลอรี) ตอกรัม : ไขมัน = 9 ;
โปรตีน =4 ; คารโบไฮเดรต =4

หมายเหตุ 1. ใหเติมขอมูลในชองวาง “…………” ใหสมบูรณตามรูปแบบของกรอบ
2. ในกรณีที่อาหารดังกลาวไมมีการกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง หรือไมมีลักษณะการบริโภคใกลเคียงกับอาหารที่มีการกําหนดปริมาณ
หนึ่งหนวยบริโภคอางอิง ใหยกเวนการแสดงปริมาณอาหารหนึ่งหนวยบริโภคและจํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ และใหแสดงขอความ
“คุณคาทางโภชนาการตอ 100 ก.” หรือ “คุณคาทางโภชนาการตอ 100 มล.” แทนขอความ “คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค”
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(3) การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็มรูปแบบขวาง สําหรับฉลากที่มีพื้นที่แนวตั้งจํากัดและมีพื้นที่นอยกวา 250 ตารางเซนติเมตร
ขอมูลโภชนาการ
หนึ่งหนวยบริโภค : ………….(……...)
จํานวนหนวยบริโภคตอ ………. : …….
พลังงานทั้งหมด ……… กิโลแคลอรี
(พลังงานจากไขมัน ….. กิโลแคลอรี)
* รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวัน
สําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจาก
ความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค รอยละของปริมาณที่แนะนําตอวัน *
ไขมันทั้งหมด ….. ก.
ไขมันอิ่มตัว ….. ก.
โคเลสเตอรอล ….. มก.
โปรตีน ….. ก.
คารโบไฮเดรตทั้งหมด ….. ก.
ใยอาหาร ….. ก.
น้ําตาล ….. ก.
โซเดียม ….. มก.

วิตามินเอ …..%
แคลเซียม …..%
หมายเหตุ

รอยละของปริมาณที่แนะนําตอวัน *
วิตามินบี 1 ….. %
เหล็ก …..%

…..%
…..%
…..%
…..%
…..%
…..%

วิตามินบี 2 …..%

1. ใหเติมขอมูลในชองวาง “…………” ใหสมบูรณตามรูปแบบของกรอบ
2. ในกรณีที่อาหารดังกลาวไมมีการกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง หรือไมมีลักษณะการบริโภคใกลเคียงกับอาหารที่มีการกําหนดปริมาณ
หนึ่งหนวยบริโภคอางอิง ใหยกเวนการแสดงปริมาณอาหารหนึ่งหนวยบริโภคและจํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ และใหแสดงขอความ
“คุณคาทางโภชนาการตอ 100 ก.” หรือ “คุณคาทางโภชนาการตอ 100 มล.” แทนขอความ “คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค

139

(4) การแสดงกรอบขอ มูล โภชนาการแบบเต็ม รูป แบบขอ ความตอ เนื่อ งสําหรับ ฉลากที่มีพื้ที่นอ ยกวา
80 ตารางเซนติเมตร
ขอมูลโภชนาการ หนึ่งหนวยบริโภค : ….. (……); จํานวนหนวยบริโภคตอ ….. : ..…. คุณคาทาง
โภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค : พลังงานทั้งหมด ……. กิโลแคลอรี; พลังงานจากไขมัน ……. กิโล
แคลอรี; ไขมันทั้งหมด … ก. (…..%)*; ไขมันอิ่มตัว ……. ก. (…..%)*; โคเลสเตอรอล ……. มก.
(…..%)*; โปรตีน ……. ก.; คารโบไฮเดรตทั้งหมด … ก. (…..%)*; ใยอาหาร ……. ก. (…..%)*; น้ําตาล
……. ก.; โซเดียม ……. มก. (…..%)*; วิตามินเอ (…..%)*; วิตามินบี 1 (…..%)*; วิตามินบี 2
(…..%)*; แคลเซียม (…..%)*; เหล็ก (…..%)* *รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวัน
สําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
หมายเหตุ 1. ใหเติมขอมูลในชองวาง “…………” ใหสมบูรณตามรูปแบบของกรอบ
2. ในกรณีที่อาหารดังกลาวไมมีการกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง หรือไมมีลักษณะ
การบริโภคใกลเคียงกับอาหารที่มีการกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง ใหยกเวนการแสดงปริมาณ
อาหารหนึ่งหนวยบริโภคและจํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ และใหแสดงขอความ “คุณคาทาง
โภชนาการตอ 100 ก.” หรือ “คุณคาทางโภชนาการตอ 100 มล.” แทนขอความ “คุณคาทางโภชนาการตอ
หนึ่งหนวยบริโภค”
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1.2 การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบยอ
ใหเลือกแสดงไดเมื่อสารอาหารที่กําหนดในกรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็มสวนที่ 2 จํานวน
ตัง้ แต 8 รายการขึน้ ไป จาก 15 รายการ มีปริมาณทีน่ อ ยมากไมมคี วามสําคัญจนถือวาเปนศูนยตามหลักเกณฑ
ในขอ 2.5 ของบัญชีนี้ ทั้งนี้หากปริมาณสารอาหารใดที่กําหนดใหแสดงในกรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็ม
แตไมกําหนดใหแสดงในกรอบขอมูลโภชนาการแบบยอ มีคาที่มีนัยสําคัญก็ตองแสดงไวในกรอบขอมูล
โภชนาการแบบยอดวย
(1) การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบยอรูปแบบมาตรฐาน
ขอมูลโภชนาการ
หนึ่งหนวยบริโภค : ………….(…………)
จํานวนหนวยบริโภคตอ ……… : ………

คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค
พลังงานทั้งหมด …….. กิโลแคลอรี

ไขมันทั้งหมด ….. ก.
โปรตีน .…. ก.
คารโบไฮเดรตทั้งหมด ….. ก.
น้ําตาล ...….. ก.
โซเดียม ….. มก.

รอยละของปริมาณที่แนะนําตอวัน *
………. %
………. %
………. %

* รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป
(Thai RDI) โดยคิดจากความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

หมายเหตุ

1. ใหเติมขอมูลในชองวาง “…………” ใหสมบูรณตามรูปแบบของกรอบ
2. ในกรณีทอี่ าหารดังกลาวไมมกี ารกําหนดปริมาณหนึง่ หนวยบริโภคอางอิง หรือไมมลี กั ษณะการ
ลักษณะการบริโภคใกลเคียงกับอาหารที่มีการกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง ใหยกเวนการแสดง
ปริมาณอาหารหนึ่งหนวยบริโภคและจํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ และใหแสดงขอความ “คุณคา
ทางโภชนาการตอ 100 ก.” หรือ “คุณคาทางโภชนาการตอ 100 มล.” แทนขอความ “คุณคาทางโภชนาการ
ตอหนึ่งหนวยบริโภค”
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(2) การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบยอรูปแบบขวาง สําหรับฉลากที่มีพื้นที่แนวตั้งจํากัด
ขอมูลโภชนาการ
หนึ่งหนวยบริโภค : ………….(……...)
จํานวนหนวยบริโภคตอ ………. : …….
พลังงานทั้งหมด ……… กิโลแคลอรี
* รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวัน
สําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจาก
ความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
หมายเหตุ

คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค
ไขมันทั้งหมด ….. ก.
โปรตีน ….. ก.
คารโบไฮเดรตทั้งหมด ….. ก.
น้ําตาล ….. ก.
โซเดียม ….. มก.

รอยละของปริมาณที่แนะนําตอวัน*
…..%
…..%
…..%

1. ใหเติมขอมูลในชองวาง “…………” ใหสมบูรณตามรูปแบบของกรอบ
2. ในกรณีที่อาหารดังกลาวไมมีการกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง หรือไมมีลักษณะการบริโภคใกลเคียงกับอาหารที่มีการกําหนดปริมาณ
หนึ่งหนวยบริโภคอางอิง ใหยกเวนการแสดงปริมาณอาหารหนึ่งหนวยบริโภคและจํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ และใหแสดงขอความ
“คุณคาทางโภชนาการตอ 100 ก.” หรือ “คุณคาทางโภชนาการตอ 100 มล.” แทนขอความ “คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค”
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(3) การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบยอรูปแบบขอความตอเนื่อง สําหรับฉลากที่มีพื้นที่
นอยกวา 80 ตารางเซนติเมตร
ขอมูลโภชนาการ หนึ่งหนวยบริโภค : ….. (…….); จํานวนหนวยบริโภคตอ …… : ….. คุณคาทาง
โภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค : พลังงานทั้งหมด ……. กิโลแคลอรี; ไขมันทั้งหมด ……. ก.
(…..%)*; โปรตีน ……. ก.; คารโบไฮเดรตทั้งหมด ……. ก. (…..%)*; น้ําตาล ……. ก.; โซเดียม …….
มก. (…..%)* * รอยละของปริมาณสารอาหารที่ แนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ป
ขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
หมายเหตุ 1. ใหเติมขอมูลในชองวาง “…………” ใหสมบูรณตามรูปแบบของกรอบ
2. ในกรณีที่อาหารดังกลาวไมมีการกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง หรือไมมีลักษณะการบริโภคใกลเคียงกับอาหาร
ที่มีการกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง ใหยกเวนการแสดงปริมาณอาหารหนึ่งหนวยบริโภคและจํานวนหนวยบริโภค
ตอภาชนะบรรจุ และใหแสดงขอความ “คุณคาทางโภชนาการตอ 100 ก.” หรือ “คุณคาทางโภชนาการตอ 100 มล.”
แทนขอความ “คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค”
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1.3 การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบควบคู

(1)

ในกรณีที่ผ ลิต ภัณ ฑ ที่จําห นา ยตอ งผสมกับ สว นประกอบอื่ น และ/หรือ นําไปผา นกรรมวิธีตามที่ระบุ
บนฉลากกอนบริโภค หากตองการแสดงกรอบขอมูลโภชนาการของผลิตภัณฑที่อยูในสภาพตามที่จําหนาย และในสภาพ
หลังเตรียมตามคําแนะนําบนฉลากใหแสดงตามรูปแบบกรอบขอมูลโภชนาการแบบควบคูนี้ แตหากตองการแสดงเฉพาะ
กรอบขอมูลโภชนาการของผลิตภัณฑที่อยูในสภาพตามที่จําหนายใหแสดงตามรูปแบบที่กําหนดในขอ 1.1
กรอบขอมูลโภชนาการแบบควบคู
ขอมูลโภชนาการ

หนึ่งหนวยบริโภค : …….(……...)
จํานวนหนวยบริโภคตอ ……. : ………
คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑหลังเตรียม
พลังงานทั้งหมด
กิโลแคลอรี
……..
……..
(พลังงานจากไขมัน กิโลแคลอรี)
……..
……..
คุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑ
รอยละของปริมาณที่แนะนําตอวัน*
ไขมันทั้งหมด …….. ก.
……..%
……..%
ไขมันอิ่มตัว …….. ก.
……..%
……..%
โคเลสเตอรอล ….. มก.
……..%
……..%
โปรตีน …….. ก.
คารโบไฮเดรตทั้งหมด …….. ก.
……..%
……..%
ใยอาหาร …….. ก.
……..%
……..%
น้ําตาล …….. ก.
โซเดียม …….. มก.
……..%
……..%
วิตามินเอ
……..%
……..%
วิตามินบี 1
……..%
……..%
วิตามินบี 2
……..%
……..%
แคลเซียม
……..%
……..%
เหล็ก
……..%
……..%
* รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai RDI)
โดยคิดจากความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
ความตองการพลังงานของแตละบุคคลแตกตางกัน ผูที่ตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
ควรไดรับสารอาหารตาง ๆ ดังนี้
ไขมันทั้งหมด
นอยกวา 65 ก.
ไขมันอิ่มตัว
นอยกวา 20 ก.
โคเลสเตอรอล
นอยกวา 300 มก.
คารโบไฮเดรตทั้งหมด
300 ก.
ใยอาหาร
25 ก.
โซเดียม
นอยกวา 2,400 มก.
พลังงาน (กิโลแคลอรี) ตอกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4 ; คารโบไฮเดรต = 4
หมายเหตุ 1. ใหเติมขอมูลในชองวาง “…………” ใหสมบูรณตามรูปแบบของกรอบ
2. ในกรณีทอี่ าหารดังกลาวไมมกี ารกําหนดปริมาณหนึง่ หนวยบริโภคอางอิง หรือไมมลี กั ษณะการบริโภคใกลเคียง
กับอาหารที่มีการกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง ใหยกเวนการแสดงปริมาณอาหารหนึ่งหนวยบริโภคและจํานวน
หนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ และใหแสดงขอความ “คุณคาทางโภชนาการตอ 100 ก.” หรือ “คุณคาทางโภชนาการตอ 100
มล.” แทนขอความ “คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค”
3. คําวา “ผลิตภัณฑ” และ “ผลิตภัณฑหลังเตรียม” ใหระบุเปนชื่อชนิดของอาหารตามขอเท็จจริง เชน “แปงเคก
ผสม”
และ
“เคก” ตามลําดับ เปนตน
-------------------------------------------------------------------------------------(1)

ความใน 1.3 ของขอ 1 ในบัญ ชีห มายเลข 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541 ถูกยกเลิก
โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 219) พ.ศ.2544 เรื่อง ฉลากโภชนาการ(ฉบับที่ 2) และใชความใหมแทนแลว (118 ร.จ. ตอนที่ 70 ง.
(ฉบับพิเศษ แผนราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544)
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2. เงื่อนไขการแสดงกรอบขอมูลโภชนาการ
2.1 ตองแสดงตามรูปแบบที่กําหนด การแสดงสีของพื้นกรอบขอมูลใหใชสีเดียวกันและสีของขอความ
ในกรอบขอมูลตองใชสีที่ตัดกันกับสีของพื้นกรอบ ซึ่งทําใหขอความที่ระบุอานไดชัดเจน ตัวอักษร
ตองใชสีเดียวกันและตองมีขนาดสัมพันธกับพื้นที่ของกรอบ
2.2 ตองแสดงขอมูลพลังงานหรือสารอาหารทุกรายการตามที่กําหนดใหแสดงในกรอบขอมูลโภชนาการ
แตละแบบ แมวาพลังงานหรือสารอาหารนั้น ๆ จะมีปริมาณที่นอ ยมากไมมีความสําคัญจนถือวา
เปนศูนยตามหลักเกณฑในเงื่อนไขการแสดงกรอบขอมูลโภชนาการขอ 2.5
2.3 การแสดงขอมูลสารอาหารอืน่ นอกเหนือจากทีก่ าํ หนดใหโดยทีส่ ารอาหารนัน้ มีอยูใ นบัญชีหมายเลข 3
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ตองแสดงสารอาหารนั้นในกรอบขอมูลโภชนาการ
สวนที่ 2 ชวงที่ 1 ถึง 3 และจะตองแสดงตามลําดับกอนหลังดังตอไปนี้ สําหรับสารอาหารที่ไมมีอยู
ในบัญชีหมายเลข 3 ดังกลาว ใหแสดงชนิดและปริมาณสารอาหารนั้นนอกกรอบขอมูลโภชนาการ
เทานั้น
สวนที่ 2
ชวงที่ 1
พลังงานทั้งหมด*
พลังงานจากไขมัน*
พลังงานจากไขมันอิ่มตัว
ชวงที่ 2
ไขมันทั้งหมด*
ไขมันอิ่มตัว*
ไขมันไมอิ่มตัวตําแหนงเดียว
ไขมันไมอิ่มตัวหลายตําแหนง
โคเลสเตอรอล*
โปรตีน*
คารโบไฮเดรตทั้งหมด*
ใยอาหาร*
ใยอาหารที่ละลายน้ําได
ใยอาหารที่ไมละลายน้ํา
น้ําตาล*
น้ําตาลแอลกอฮอล
คารโบไฮเดรตสวนอื่น
โซเดียม*
โพแทสเซียม
ชวงที่ 3
วิตามินเอ*
วิตามินบี 1*
วิตามินบี 2*
แคลเซียม*
เหล็ก*
วิตามินและแรธาตุตัวอื่นที่มีอยูในบัญชีสารอาหารที่แนะนําให
บริโภคประจําวัน สําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป
(Thai RDI) ใหแสดงปริมาณเปนรอยละของ Thai RDI
โดยเรียงตามลําดับปริมาณจากมากไปนอย
หมายเหตุ * เปนขอมูลโภชนาการที่บังคับใหแสดงในกรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็ม
2.4 หากผลิตภัณฑมีการเติมสารอาหารลงในอาหาร หรือมีการกลาวอางถึงสารอาหารใดบนฉลาก
โดยสารอาหารนั้นมิไดบังคับใหแสดงในกรอบขอมูลโภชนาการ ตองแสดงสารอาหารนั้นตาม
เงื่อนไขการแสดงกรอบขอมูลโภชนาการขอ 2.3 ดวย
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2.5 หลักเกณฑการปดตัวเลขของการแสดงคาปริมาณสารอาหารบนฉลากโภชนาการ
พลังงานและสารอาหาร
หนวย
ผลการ การแสดงคาปริมาณสารอาหาร*
ผลการคํานวณเปน
วิเคราะห
รอยละของปริมาณ
ที่แนะนําตอวัน**
พลังงาน,
กิโลแคลอรี
<5
แสดงคาเปน 0
พลังงานจากไขมัน
< 50
แสดงคาขึ้นลงขั้นละ 5
> 50
แสดงคาขึ้นลงขั้นละ 10
ไขมันทั้งหมด,
กรัม
< 0.5
แสดงคาเปน 0
ไขมันอิ่มตัว
<5
แสดงคาขึ้นลงขั้นละ 0.5
>5
แสดงคาขึ้นลงขั้นละ 1
โคเลสเตอรอล
มิลลิกรัม
<2
แสดงคาเปน 0
คาที่ไดทุกระดับ
2-5
แสดงคา “นอยกวา 5”
>5
แสดงคาขึ้นลงขั้นละ 5
โปรตีน
แสดงคาเปน 0
กรัม
< 0.5
คารโบไฮเดรตทั้งหมด,
แสดงคา “นอยกวา 1”
<1
>1
ใยอาหาร, น้ําตาล
แสดงคาขึ้นลงขั้นละ 1
โซเดียม
มิลลิกรัม
<5
แสดงคาเปน 0
5-140
แสดงคาขึ้นลงขั้นละ 5
> 140
แสดงคาขึ้นลงขั้นละ 10
วิตามิน, เกลือแร
(ไมตองแสดง)
<2
(ยกเวนโซเดียม)
< 10
> 10-50
> 50

การแสดงคาปริมาณสารอาหาร
เปนรอยละของปริมาณ
ที่แนะนําตอวัน**

ปริมาณที่นอยมากไมมี
ความสําคัญจนถือวา
เปนศูนย
< 5 กิโลแคลอรี
< 0.5 กรัม

ปดเปนจํานวนเต็ม
ใหใกลเคียงมากที่สุด

< 2 มิลลิกรัม
< 1 กรัม
(เฉพาะน้ําตาล < 0.5 กรัม)
< 5 มิลลิกรัม

แสดงคาเปน 0 หรือ “นอยกวา 2”
แสดงคาขึ้นลงขั้นละ 2
แสดงคาขึ้นลงขั้นละ 5
แสดงคาขึ้นลงขั้นละ 10

< รอยละ 2 ของปริมาณที่
แนะนําตอวัน

หมายเหตุ * แสดงตอปริมาณอาหารหนึง่ หนวยบริโภคทีแ่ สดงบนฉลาก ถาไมมกี ารกําหนดปริมาณหนึง่ หนวยบริโภคอางอิง หรือไมมลี กั ษณะการบริโภคใกลเคียงกับอาหารทีม่ กี ารกําหนดปริมาณหนึง่ หนวยบริโภคอางอิงไวแลวใหแสดงตอ
100 ก. หรือตอ 100 มล.
** ปริมาณที่แนะนําตอวัน หมายถึง สารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai Recommended Daily Intakes-Thai RDI)
“>” หมายถึง “มากกวา” “<” หมายถึง “นอยกวา” “<” หมายถึง “นอยกวาหรือเทากับ” “>” หมายถึง “มากกวาหรือเทากับ”

เอกสารอางอิง
1. Codex Alimentarius. 1993. Codex Guidelines on Nutrition Labelling CAC/GL 2-1985 (Rev.1-1993)
2. U.S. Food and Drug Administration. 1995. Code of Federal Regulations 21 CFR part 101 : Food Labeling.
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เอกสารอางอิง
1. Codex Alimentarius. 1993. Codex Guidelines on Nutrition Labelling CAC/GL
2-1985 (Rev.1-1993)
2. U.S. Food and Drug Administration. 1995. Code of Federal Regulations 21 CFR
part 101 : Food Labeling.
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บัญชีหมายเลข 2
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541
วิธีการกําหนดปริมาณอาหารหนึ่งหนวยบริโภคกับจํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ
1. หนึ่งหนวยบริโภค หมายถึง ปริมาณอาหารที่คนไทยปกติทั่วไปรับประทานไดหมดใน
1 ครั้ง ปริมาณอาหารหนึ่งหนวยบริโภคที่ระบุในฉลากโภชนาการเปนปริมาณอาหารที่ผูผลิตแนะนําให
ผูบริโภครับประทานผลิตภัณฑนั้น ๆ ในแตละครั้ง หรือเรียกวา “กินครั้งละ” นั่นเอง
ปริมาณอาหารหนึ่ งหนวยบริโภคนี้กําหนดไดจากปริมาณ “หนึ่งหนวยบริโภคอางอิง”
ซึ่งเปนคาปริมาณอาหารโดยน้ําหนักหรือปริมาตรของการรับประทานแตละครั้งที่ประมวลไดจากการสํารวจ
พฤติกรรมการบริโภคและขอมูลจากผูผลิตเปนเกณฑ ทั้งนี้ปริมาณอาหารหนึ่งหนวยบริโภคดังกลาวอาจไม
เทากับปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงก็ได แตจะตองเปนคาที่ใกลเคียงตามหลักเกณฑที่กําหนด
2. จํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ หมายถึง จํานวนครั้งของการบริโภคอาหารนั้นที่มี
อยูในหนึ่งหนวยภาชนะบรรจุ
3. ตารางปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงของผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ เพื่อประโยชน
ในการแสดง “หนึง่ หนวยบริโภค” ในฉลากโภชนาการ จึงกําหนดปริมาณหนึง่ หนวยบริโภคอางอิงของผลิตภัณฑ
อาหารตาง ๆ โดยจัดเปน 7 กลุม ตามลักษณะของผลิตภัณฑหรือลักษณะการบริโภคผลิตภัณฑ ไดแก
3.1 กลุมนมและผลิตภัณฑ (Dairy products)
3.2 กลุมเครื่องดื่ม (พรอมดื่ม) (Beverages)
3.3 กลุมอาหารขบเคี้ยวและขนมหวาน (Snack food and desserts)
3.4 กลุมอาหารกึ่งสําเร็จรูป (Semi- processed foods)
3.5 กลุมผลิตภัณฑขนมอบ (Bakery products)
3.6 กลุมธัญพืชและผลิตภัณฑ (Cereals and grain products)
3.7 กลุมอื่น ๆ (Miscellaneous)
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3.1 กลุมนมและผลิตภัณฑ (Dairy products)
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชนิดอาหาร
นมและผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม
นมขนไมหวาน (นมขนจืด) (condensed, evaporated, undiluted)
นมขนหวาน (sweetened, condensed)
โยเกิรตชนิดครึ่งแข็งครึ่งเหลว
โยเกิรตชนิดพรอมดื่ม
โยเกิรตแชแข็ง
ครีมและครีมเทียม (เหลว)
ครีมและครีมเทียม (ผง)
ครีมเปรี้ยว
ครีมพรองมันเนย (half & half)
ครีมชีสและชีสสเปรด
เนยแข็งชนิดคอตเตจ
เนยแข็งชนิดริคอตตาและคอตเตจชนิดแหง
เนยแข็งชนิดพารมีซาน โรมาโน
เนยแข็งชนิดอื่น

หนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
200
มล.
15
มล.
20
ก.
150
ก.
150
มล.
80
ก.
15
มล.
3
ก.
30
ก.
30
มล.
30
ก.
110
ก.
55
ก.
5
ก.
30
ก.

3.2 กลุมเครื่องดื่ม (พรอมดื่ม) (Beverages)
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.

ชนิดอาหาร
น้ําผลไม
เครื่องดื่มจากพืช ผัก และธัญพืช รวมทั้งนมถั่วเหลือง
เครื่องดื่มที่มีหรือไมมีกาซผสมอยู (รวมทั้งน้ําบริโภคและน้ําแร)
ชา กาแฟ และเครื่องดื่มอื่น ๆ

หนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
200 มล.
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3.3 กลุมอาหารขบเคี้ยวและขนมหวาน (Snack food and desserts)
ลําดับที่
ชนิดอาหาร
1.
ขาวเกรียบ ขาวโพดคั่ว มันฝรั่งทอด ขนมกรอบ กลวยฉาบ
และ extruded snack ตาง ๆ
2.
ถั่วและนัต (เชน ถั่วอบเกลือ เมล็ดมะมวงหิมพานตอบเกลือ)
3.
ช็อกโกแลตและขนมโกโก
4.
คัสตารด พุดดิ้ง
5.
ขนมหวานไทย เชน สังขยา วุน ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด
6.
วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่
7.
ไอศกรีมนม ไอศกรีมดัดแปลง ไอศกรีมผสม รวมทั้งสวนเคลือบ
และกรวย
8.
ไอศกรีมหวานเย็น น้ําผลไมแชแข็ง
9.
ไอศกรีมซันเดย
10. ลูกอม ลูกกวาด ทอฟฟ อมยิ้ม มารชแมลโลว
11. หมากฝรั่ง
12. ขนมที่ทําจากธัญพืช ถั่ว นัต และน้ําตาลเปนหลัก (Grain-based
bars) ทั้งชนิดที่มีและไมมีไสหรือเคลือบ เชน Granola bars,
rice cereal bars กระยาสารท ถั่วตัด ขาวพอง ขาวแตน
นางเล็ด

หนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
30
ก.
30
40
140
80
20
80

ก.
ก.
ก.
ก.
ก.
ก.

80
80
6
3
40

ก.
ก.
ก.
ก.
ก.

3.4 กลุมอาหารกึ่งสําเร็จรูป (Semi-processed food)
ลําดับที่
ชนิดอาหาร
1.
บะหมี่ เสนหมี่ วุนเสน กวยเตีย๋ ว กวยจั๊บ
2.
ขาวตม โจก

หนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
50
ก.
50
ก.
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3.5 กลุมผลิตภัณฑขนมอบ (Bakery products)
ลําดับที่
ชนิดอาหาร
1.
ขนมปง (Bread)
2.
บราวนี
3.
คุกกี้
4.
เคก
- ชนิดหนัก เชน ชีสเคก เคกผลไม ซึ่งมีสวนผสมของผลไม นัต
ตั้งแต 35% ขึ้นไป
- คัพเคก เอแคลร ครีมพัฟ ชิฟฟอน สปนจเคกที่มีหรือไมมีไอซิ่ง
หรือไส
5.
เคกกาแฟ โดนัต และมัฟฟน
6.
ขนมปงกรอบ แครกเกอร เวเฟอร บิสกิต
7.
แครกเกอรที่เปนกรวยไอศกรีม
8.
แพนเคก
9.
วอฟเฟล
10. พาย เพสตรี้ ทั้งชนิดที่มีและไมมีไส
3.6 กลุมธัญพืชและผลิตภัณฑ (Cereals and grain products)
ลําดับที่
ชนิดอาหาร
1.
อาหารเชาจากธัญพืช (Breakfast cereal) (พรอมบริโภค)
- ที่มีน้ําหนักนอยกวา 20 กรัมตอ 1 ถวย
- ที่มีน้ําหนักระหวาง 20 กรัมถึงนอยกวา 43 กรัมตอ 1 ถวย
- ที่มีน้ําหนักตั้งแต 43 กรัมขึ้นไปตอ 1 ถวย
2.
รําขาว (Bran) หรือจมูกขาวสาลี (Wheat germ)
3.
แปงสาลี แปงขาวเจา แปงขาวเหนียว แปงทาวยายมอม และ
Cornmeal
4.
แปงขาวโพด แปงมันสําปะหลัง แปงมันฝรั่ง
5.
พาสตา (มะกะโรนี สปาเกตตี และอื่น ๆ)
6.

ขาวเจา ขาวบารเลย

หนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
50
ก.
30
ก.
30
ก.
80

ก.

55

ก.

55
30
15
110
85
55

ก.
ก.
ก.
ก.
ก.
ก.

หนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
15
30
55
15
30

ก.
ก.
ก.
ก.
ก.

10
ก.
55
ก. (ดิบ)
140
ก. (ตมสุก)
25 ก. (ทอดกรอบ)
50
ก. (ดิบ)
130
ก. (สุก)
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3.7 กลุมอื่น ๆ (Miscellaneous)
ลําดับที่
ชนิดอาหาร
1.
อาหารที่บรรจุกระปอง ขวดแกวที่ปดสนิท ซองอลูมิเนียมฟอยล
retort pouch

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

- เนื้อสัตว ปลา หอย ในน้ํา น้ํามัน น้ําเกลือ (ไมรวมของเหลว)
- เนือ้ สัตว ปลา หอย ในซอส เชน ซารดีนในซอสมะเขือเทศ
- เนือ้ สัตว ปลา หอย ทอดแลวบรรจุแบบแหง เชน ปลาเกล็ดขาว
ทอดกรอบ
- เนื้อสัตว ปลา หอย ทอดแลวบรรจุกับของเหลว เชน หอยลาย
ผัดพริก ปลาดุกอุยสามรส
- ปลาแอนโชวี
- ผัก (ไมรวมของเหลว) เชน ถั่วฝกยาวในน้ําเกลือ ขาวโพดออน
ในน้ําเกลือ
- ผักหรือถั่วในซอส
- ผลไม (รวมของเหลว)
- ซุปพรอมบริโภคและแกงตาง ๆ
- ซุปสกัด
- น้ํากะทิพรอมบริโภค
เบคอน
ไสกรอกที่มีอัตราสวนความชื้น : โปรตีน นอยกวา 2 : 1 เชน
กุนเชียง เปปเปอโรนี รวมทั้งเนื้อสวรรค หมูสวรรค
ไสกรอกชนิดอื่น ๆ และหมูยอ
เนื้อสัตวแหง เชน หมูหยอง เนื้อทุบ
เนื้อสัตวดอง รมควัน
ผักแชอิ่มหรือดอง (ไมรวมของเหลว)
ผลไมแชอิ่มหรือดอง (ไมรวมของเหลว)
ผลไมแหงและผลไมกวน
เนย มาการีน น้ํามัน และไขมันบริโภค
มายองเนส แซนดวิชสเปรด สังขยาทาขนมปง เนยถั่ว น้ําพริกเผา
น้ําสลัดชนิดตาง ๆ
ซอสสําหรับจิ้ม เชน ซอสมัสตารด

หนึ่งหนวยบริโภคอางอิง

55
85
25

ก.
ก.
ก.

85

ก.

15
130

ก.
ก.

130
140
200
40
80
15

ก.
ก.
ก.
มล.
มล.
ก.

40

ก.

55
20
55
20
30
30
1
15
30
1

ก.
ก.
ก.
ก.
ก.
ก.
ชต.
ก.
ก.
ชต.
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ลําดับที่
ชนิดอาหาร
14. ซอสที่ใชกับอาหารเฉพาะอยาง (entrée sauce)
- ซอสสปาเกตตี
- ซอสพิซซา
- น้ําจิ้มสุกี้
- น้ําจิ้มไก น้ําจิ้มสะเตะ หนาตั้ง น้ําปลาหวาน
15. เครื่องปรุงรส
- น้ําสมสายชู น้ําปลา น้ําเกลือปรุงอาหาร
- ซอสมะเขือเทศ ซีอิ๊ว ซอสพริก ซอสมะละกอ ซอสแปง
ซีอิ๊วหวาน เตาเจี้ยว
- ซอสเปรี้ยว
- น้ําพริกคลุกขาว เชน น้ําพริกตาแดง น้ําพริกสวรรค
16. น้ําผึ้ง แยม เยลลี่
17. น้ําเชื่อม เชน เมเปลไซรัปและผลิตภัณฑราดหนาขนมตาง ๆ
18. น้ําตาล
19. เกลือ (รวมทั้งวัตถุทดแทนเกลือ เกลือปรุงรส)

หนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
125
30
30
50

ก.
ก.
ก.
ก.

1
1

ชต.
ชต.

1
1
1
30
4
1

ชช.
ชต.
ชต.
มล.
ก.
ก.

4. วิธีการกําหนดปริมาณอาหารหนึ่งหนวยบริโภคและจํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ
4.1 วิธีการกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภค
(1) ใชหนวยวัดทั่วไป ไดแก ถวย แกว ชต. (ชอนโตะ) ชช. (ชอนชา) ตามความเหมาะสม
ของอาหาร แลวกํากับดวยน้ําหนักหรือปริมาตรในระบบเมตริกไวในวงเล็บดวย เชน “หนึ่งหนวยบริโภค :
1 ขวด (250 มล.)” เวนแตถาไมสามารถใชหนวย ถวย แกว ชต. ชช. จึงจะใชหนวย แผน ถาด ขวด ชิ้น ผล
ลูก หัว หรืออื่น ๆ แลวแตกรณี หรือเศษสวนแทนได เชน ขนมปงชนิดแผนใช “หนึ่งหนวยบริโภค : 2 แผน
(46 กรัม)” อยางไรก็ตามถาไมสามารถระบุตามปริมาณดังกลาวขางตนได หรือผลิตภัณฑที่โดยธรรมชาติมี
ขนาดแตกตางกัน เชน ปลาทั้งตัว ใหแจงน้ําหนักโดยการประมาณขนาดของผลิตภัณฑใหใกลเคียงกับ
ปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงที่สุด เชน “หนึ่งหนวยบริโภค : ประมาณ 1/2 ตัว (80 กรัมรวมซอส)”
(2) ถาอาหารในภาชนะบรรจุนั้นสามารถบริโภคไดหมดใน 1 ครั้ง ใหใชปริมาณทั้งหมด
เชน “หนึ่งหนวยบริโภค : 1 กลอง (200 กรัม)”
(3) อาหารทีเ่ ปนหนวยใหญและจะตองแบงรับประทานเปนชิน้ ๆ (เชน เคกพิซซานมเปรีย้ ว
ขนาด 1,000 มล.) ปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคใหระบุเปนเศษสวนของอาหาร โดยใชคาเศษสวนที่มีน้ําหนัก
หรือปริมาตรใกลเคียงกับปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงที่สุด เศษสวนที่อนุญาตใหใช คือ 1/2 1/3 1/4
1/5 1/6 1/8 ตัวอยางเชน เคก “หนึ่งหนวยบริโภค : 1/8 อัน (60 กรัม)”
(4) อาหารที่แยกเปนชิ้นแตบรรจุรวมกันในภาชนะบรรจุใหญ เชน ขนมปงแผนหรือลูกอม
โดยแตละชิ้นจะมีภาชนะบรรจุแยกจากกันหรือไมก็ตาม ปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคที่แสดงบนฉลากของ
ภาชนะบรรจุใหญใหกาํ หนดดังนี้
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- ถาผลิตภัณฑ 1 ชิ้น มีน้ําหนักนอยกวา 50% ของปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
ใหระบุจํานวนหนวยที่รวมแลวไดน้ําหนักใกลเคียงกับปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงที่สุด
- ถาผลิตภัณฑ 1 ชิ้น มีน้ําหนักมากกวา 50% แตนอยกวา 200% ของปริมาณ
หนึ่งหนวยบริโภคอางอิงแตสามารถรับประทานไดใน 1 ครั้ง ใหถือวา 1 ชิ้นเปน 1 หนวยบริโภคได
- ถาผลิตภัณฑ 1 ชิ้น มีน้ําหนักเทากับหรือมากกวา 200% ของปริมาณหนึ่งหนวย
บริโภคอางอิง แตสามารถรับประทานไดใน 1 ครั้ง ใหถือวา 1 ชิ้นเปน 1 หนวยบริโภค หากไมสามารถ
รับประทานหมดใน 1 ครั้งใหใชเกณฑตามขอ 4.1 (3) แทน
(5) อาหารที่มีลักษณะเปนเนื้อเดียวกัน เชน แปง น้ําตาล หนวยวัดที่ใชตองเหมาะสม
เพื่อใหปริมาณที่วัดไดใกลเคียงกับปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงมากที่สุด เชน หนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
ของน้ําตาลเปน 4 กรัม ควรวัดดวยชอนชาเพื่อใหไดน้ําหนักใกลเคียงกับ 4 กรัมมากที่สุด
(6) อาหารที่บรรจุในน้ํา น้ําเกลือ น้ํามัน หรือของเหลวอื่นที่ปกติไมไดรับประทาน
ปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคจะคิดจากสวนที่เปนเนื้ออาหาร (drained solid) เทานั้น
4.2 การปดเศษของหนวยวัดทั่วไป เพื่อกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภค
ถวยตวง - ปรับสวนที่เพิ่มเปน 1/4 หรือ 1/3 ถวย ถาสวนที่เพิ่มมากกวาหรือเทากับ
2 ชต. แตนอยกวา 1/4 ถวย ใหแจงสวนที่เพิ่มเปนจํานวน ชต. ตัวอยางเชน “หนึ่งหนวยบริโภค : 1 ถวย
3 ชต. (255 กรัม)”
ชอนโตะ - ถาสวนที่เพิ่มมากกวาหรือเทากับ 1 ชช. แตนอยกวา 1 ชต. ใหแจงสวนที่เพิ่ม
เปนจํานวน ชช.
- ระหวาง 1-2 ชต. สามารถแจงสวนที่เพิ่มเปน 1 1 1/3 1 1/2 2/3 2 ชต.
ชอนชา - สวนเพิ่มนอยกวา 1 ชช. ใหแจงเพิ่มครั้งละ 1/4 ชช.
หมายเหตุ กรณีที่ตวงวัดไดคากึ่งกลางพอดี เชน 2.5 ชต. (อยูกึ่งกลางระหวาง 2 กับ 3 ชต.) สามารถ
ปดขึ้นเปน 3 ชต. หรือปดลงเปน 2 ชต. ก็ได
1 ถวย = 14 ชต. (ของแข็ง) หรือ 16 ชต. (ของเหลว)
1 ชต. = 3 ชช.
4.3 วิธีกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคในระบบเมตริก
(1) อาหารเปนของเหลวใหใชหนวยเปน มล. (มิลลิลิตร) หรือ ซม.3 (ลูกบาศกเซนติเมตร)
สําหรับอาหารที่มีลักษณะอื่นใหใชหนวยน้ําหนักเปนกรัม โดยการชั่ง ตวง วัด จริง
(2) การปดเศษปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคในระบบเมตริก
- คามากกวา 5
- ใหใชเลขจํานวนเต็ม โดยการปดเศษใหเปนเลขจํานวนเต็มที่ใกลเคียง เชน
นอยกวาหรือเทากับ 15.5 มล. ปดเปน 15 มล.
มากกวา 15.5 มล. ปดเปน 16 มล.
- คาตั้งแต 2-5
- ใหปดเศษไดครั้งละ 0.5 เชน 2.3 กรัม ปดเปน 2.5 กรัม หรือ 2.1 กรัม ปดเปน
2 กรัม
- คานอยกวา 2
- ใหปดเศษไดครั้งละ 0.1
(3) ถาผลิตภัณฑสามารถบริโภคไดหมดภายใน 1 ครั้ง ปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคใน
ระบบเมตริก คือ น้ําหนักหรือปริมาตรสุทธิของผลิตภัณฑที่ระบุในฉลากดานหนา
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4.4 วิธีการกําหนดจํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ โดยทั่วไปแลวคํานวณจากการหาร
ปริมาณสวนที่รับประทานไดทั้งหมดในภาชนะบรรจุนั้นดวยปริมาณของหนึ่งหนวยบริโภค ซึ่งกําหนดไดตาม
วิธีในขอ 4.1 4.2 และ 4.3 ที่กลาวแลว
(1) วิธีการปดเศษของจํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ
- กรณีคาที่ไดอยูระหวาง 2-5 ใหแจงจํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ โดยปด
เศษทีละ 0.5 ที่ใกลเคียง เชน 2 2.5 3 …..
- กรณีคาที่ไดมากกวา 5 ใหปดเศษเปนเลขจํานวนเต็ม เชน 6 7 8 ….. หากคาที่ได
อยูกึ่งกลางพอดี เชน 7.5 ใหปดเปน 7 เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูบริโภค
ทั้งนี้หากมีการปดเศษขึ้นหรือลงใหเพิ่มขอความ “ประมาณ” กํากับ เชน ปดจาก 3.6
เปน 3.5 ใหใชจํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุเปน “ประมาณ 3.5”
(2) ถาอาหารทั้งภาชนะบรรจุรวมแลวมีน้ําหนักนอยกวา 50% ของปริมาณหนึ่งหนวย
บริโภคอางอิง ใหระบุจํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุเปน 1
(3) ถาอาหารทั้งภาชนะบรรจุรวมแลวมากกวา 150% แตนอยกวา 200% ของปริมาณ
หนึ่งหนวยบริโภคอางอิง โดยที่ปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงมีคา 100 ก. (หรือ 100 มล.) หรือมากกวา
ผูผลิตสามารถระบุจํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุเปน 1 หรือ 2 ได เชน โยเกิรตชนิดครึ่งแข็ง-ครึ่งเหลว
กําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงเปน 150 ก. ถาผลิตภัณฑบรรจุ 250 ก. ผลิตภัณฑนี้อาจระบุ
จํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุเปน 1 หรือ 2 ก็ได
4.5 รูปแบบการแสดงปริมาณอาหารหนึ่งหนวยบริโภคและจํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะ
บรรจุ อาหารใดมีการกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงไวแลวตามบัญชีขางตน หรือมิไดกําหนด
ปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงไวโดยตรง แตมีลักษณะการบริโภคใกลเคียงกับอาหารในบัญชีดังกลาว
ใหแสดงปริมาณอาหารหนึ่งหนวยบริโภคโดยใชหนวยวัดทั่วไป แลวกํากับดวยปริมาณในระบบเมตริก
ดังตัวอยางตอไปนี้
หนึ่งหนวยบริโภค : 1 กลอง (200 มล.)
จํานวนหนวยบริโภคตอกลอง : 1
สําหรับอาหารที่ไมอยูในเกณฑขางตน ใหยกเวนการแสดงปริมาณอาหารหนึ่งหนวยบริโภค
และจํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ และใหแสดงขอความ ”คุณคาทางโภชนาการตอ 100 ก.” หรือ
“คุณคาทางโภชนาการตอ 100 มล.” แทนขอความ ”คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค”
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5. ตัวอยางการกําหนดปริมาณอาหารหนึ่งหนวยบริโภคและจํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ
ตัวอยางที่ 1 ขาวเกรียบกุงบรรจุถุงพลาสติก น้ําหนักสุทธิ 75 กรัม
คําอธิบาย
1. หนึ่งหนวยบริโภคอางอิงคือ 30 กรัม
- บัญชีหมายเลข 2 ขอ 3.3 ลําดับที่ 1
2. ชั่งขาวเกรียบใหไดน้ําหนักใกลเคียง 30 ก.
แลวนับจํานวนชิ้นได 64 ชิ้น

- อาหารนี้ไมสามารถใชหนวยถวย แกว
หรือ ชต. ชช. ได จึงใชหนวยชิ้นแทน
(บัญชีหมายเลข 2 ขอ 4.1(1) และ 4.1(4))

3. ดังนั้น
หนึ่งหนวยบริโภค : 64 ชิ้น (30 กรัม)
4. หาคาจํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ โดยหาร
น้ําหนักสุทธิ 75 กรัม ดวยปริมาณหนึ่งหนวยบริโภค
30 กรัม
ไดดังนี้ 75 / 30 = 2.5
ดังนั้นจํานวนหนวยบริโภคตอถุงเปน 2.5

- คาที่ไดอยูระหวาง 2-5 ใหปดเศษทีละ 0.5
ที่ใกลเคียง (บัญชีหมายเลข 2 ขอ 4.4(1))

5. แสดงขอมูลบนฉลากดังนี้
หนึ่งหนวยบริโภค : 64 ชิ้น (30 กรัม)
จํานวนหนวยบริโภคตอถุง : 2.5
ตัวอยางที่ 2 ซีอิ๊วขาวบรรจุขวดแกวปริมาตร 700 มิลลิลิตร
1. หนึ่งหนวยบริโภคอางอิงคือ 1 ชต.

คําอธิบาย
- บัญชีหมายเลข 2 ขอ 3.7 ลําดับที่ 15

2. ตวงซีอิ๊วขาว 1 ชต. ไดปริมาตร 15 มล.
3. ดังนั้น
หนึ่งหนวยบริโภค : 1 ชต. (15 มล.)
4. หาคาจํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ โดยหาร
ปริมาตรสุทธิ 700 มล. ดวยปริมาณหนึ่งหนวยบริโภค
15 มล.
ไดดังนี้ 700 / 15 = 46.6
ดังนั้นจํานวนหนวยบริโภคตอขวดเปน 47
5. แสดงขอมูลบนฉลากดังนี้
หนึ่งหนวยบริโภค : 1 ชต. (15 มล.)
จํานวนหนวยบริโภคตอขวด : ประมาณ 47

- คาที่ไดมากกวา 5 ใหปดเศษเปนเลข
จํานวนเต็ม โดยเพิ่มขอความ “ประมาณ”
กํากับดวย (บัญชีหมายเลข 2 ขอ 4.4(1))
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บัญชีหมายเลข 3
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541
สารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป
(THAI RECOMMENDED DAILY INTAKES-THAI RDI)
“มาตรการสําคัญในการดําเนินการปรับปรุงและสงเสริมใหประชาชนมีภาวะโภชนาการที่ดี
สามารถดํารงสุขภาพอนามัยอยางสมบูรณ คือ การวางแผนจัดการดานอาหารบริโภค โดยมุงใหประชาชน
สวนรวมของประเทศไดรับอาหารบริโภคประจําวันซึ่งประกอบดวยสารอาหารชนิดตาง ๆ ที่มีคุณคาทาง
โภชนาการอย า งเหมาะสมและเพี ย งพอกั บ ความต อ งการของร า งกาย ซึ่ ง ความต อ งการอาหารและ
โภชนาการในระดับบุคคล กลุมบุคคล หรือชุมชน จะเปลี่ยนแปลงและแตกตางกันเปนอยางมาก เนื่องจาก
ปจจัยแวดลอมและองคประกอบอื่น ๆ ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ประเทศตาง ๆ จะตองจัดใหมีแนวทางหรือ
หลักการในการแนะนําอาหารบริโภคสําหรับประชาชนในประเทศของตน ใหบริโภคอาหารมีคุณคาสาร
อาหารชนิดตาง ๆ ที่เหมาะสมกับความตองการดานโภชนาการอยางแทจริง…”
กรมอนามั ย ได จั ด ทํา ข อ กํา หนดสารอาหารที่ ค วรได รั บ ประจํา วั น สํา หรั บ คนไทย
(Recommended Daily Dietary Allowances for Healthy Thais) ซึ่งใชชื่อยอวา RDA ขึ้นเมื่อป
พ.ศ.2532 บัญชี RDA นี้กําหนดสารอาหารที่ควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทยไว รวม 17 ชนิด โดยแบง
กลุมคนไทยเปนกลุมใหญ 8 กลุมตามอายุและเพศ และเนื่องจากความตองการสารอาหารบางชนิดแตกตาง
กันตามอายุ แตละกลุมจึงยังมีการแบงเปนกลุมยอยตามระดับอายุอีกดวย ขอกําหนดนี้จึงจะเปนประโยชน
อยางยิ่งในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ เพื่อใหมีสารอาหารตามความตองการสําหรับแตละกลุมโดยเฉพาะ
อยางไรก็ตามการจัดทําฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑอาหารทั่ว ๆ ไป กําหนดไววาตองแสดงคุณคาทาง
โภชนาการของอาหารนั้นโดยแจงชนิดและปริมาณของสารอาหารที่มี รวมถึงใหแจงดวยวาปริมาณสาร
อาหารที่มีนั้นมีอยูเปนสัดสวนเทาใดของปริมาณที่ผูบริโภคตองการตอวัน และเนื่องจากผูบริโภคในที่นี้
หมายถึงบุคคลทั่วไปตั้งแตเด็กถึงผูใหญ จึงจําเปนจะตองมีคาความตองการสารอาหารตอวันสําหรับบุคคล
ทั่วไปนี้เพียงคาเดียวเปนคากลาง เพื่อใชสําหรับการคํานวณและเปรียบเทียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดพิจารณาจัดทําบัญชีสารอาหารที่แนะนําให
ควรบริโภคประจําวันสําหรับคนไทย อายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai Recommended Daily Intakes –
Thai RDI) นี้ขึ้น เพื่อวัตถุประสงคหลักในการเปนคาอางอิงสําหรับคํานวณในแสดงคุณคาทางโภชนาการ
บนฉลากของอาหาร อยางไรก็ตามคา Thai RDI ซึ่งเปนคากลางสําหรับคนไทยทั่วไปนั้นสามารถนําไปใชใน
การพัฒนาสูตรอาหาร ใชเปนเกณฑสําหรับการกําหนดนโยบายทางโภชนาการกวาง ๆ สําหรับบุคคลทั่วไป
เชน การเติมสารอาหาร หรือการประยุกตใชอื่น ๆ ไดตามความเหมาะสมโดยตองคํานึงดวยวาขอกําหนดนี้
ใชสําหรับผูที่มีสุขภาพปกติ (healthy) มิใชผูปวย เด็กทารก หญิงมีครรภ หรือกลุมอื่น ๆ ซึ่งมีความตองการ
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ทางโภชนาการตางไปจากกลุมบุคคลปกติ นอกจากนั้นการไดรับสารอาหารตาง ๆ ตามที่กําหนดนี้ควร
ไดรับจากการบริโภคอาหารหลัก 5 หมูเปนสําคัญ เนื่องจากยังมีสารอาหารอื่น ๆ อีกมากในอาหารหลัก
ของเราที่ยังไมไดรับการแยกออก และเปนที่รูจักเปนตัวเดี่ยว ๆ แตก็มีความสําคัญและจําเปนตอระบบการ
ทํางานตามปกติของรางกาย
สารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai RDI) จัดทํา
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงคุณคาทางโภชนาการบนฉลากของอาหาร หรือที่
เรียกวา “ฉลากโภชนาการ” (Nutrition Labeling) โดยอาศัยขอมูลพื้นฐานจากคา Recommended Daily
Dietary Allowances for Healthy Thais (Thai RDA) โดยเลือกคาสูงสุดจากคาที่แนะนําสําหรับคนอายุ
20-29 ปทั้ง 2 เพศ, คา Daily Values (DV), Daily Reference Values (DRV), Reference Daily Intakes
(RDI) (หรือคา US RDA เดิม) ซึ่งกําหนดโดย United States Food and Drug Administration และ
คา Nutrient Reference Values (NRV) จาก Codex โดยกําหนดใหคาความตองการพลังงานวันละ 2,000
กิโลแคลอรี ซึ่งเปนระดับที่คนไทย (ผูใหญ) สวนใหญท่มี ีสภาวะทางสุขภาพปกติตองการ เปนฐานหรือเปน
ตัวเลขกลางในการคํานวณ เพื่อวัตถุประสงคในการแสดงฉลากโภชนาการเทานั้น ทั้งนี้ความตองการ
พลังงานที่แทจริงตอวันของแตละบุคคลอาจนอยหรือมากกวา 2,000 กิโลแคลอรีได ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ
เชน อายุ เพศ และความแตกตางของระดับการใชพลังงานทางกายภาพ (physical activity level)
ของแตละบุคคล
ลําดับที่
สารอาหาร
ปริมาณที่แนะนําตอวัน
หนวย
(No.)
(Nutrient)
(Thai RDI)
(Unit)
1.
ไขมันทั้งหมด (Total Fat)
65*
กรัม (g)
2.
ไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat)
20*
กรัม (g)
3.
โคเลสเตอรอล (Cholesterol)
300
มิลลิกรัม (mg)
4.
โปรตีน (Protein)
50*
กรัม (g)
5.
คารโบไฮเดรตทั้งหมด
300*
กรัม (g)
(Total Carbohydrate)
6.
ใยอาหาร (Dietary Fiber)
25
กรัม (g)
7.
วิตามินเอ (Vitamin A)
800
ไมโครกรัม อาร อี
(μg RE)
8.
วิตามินบี 1 (Thiamin)
1.5
มิลลิกรัม (mg)
9.
วิตามินบี 2 (Riboflavin)
1.7
มิลลิกรัม (mg)
10.
ไนอะซิน (Niacin)
20
มิลลิกรัม เอ็น อี
(mg NE)
11.
วิตามินบี 6 (Vitamin B6)
2
มิลลิกรัม (mg)
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ลําดับที่
(No.)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

สารอาหาร
(Nutrient)
โฟเลต (Folate)
ไบโอติน (Biotin)
กรดแพนโทธินิค (Pantothenic Acid)
วิตามินบี 12 (Vitamin B12)
วิตามินซี (Vitamin C)
วิตามินดี (Vitamin D)
วิตามินอี (Vitamin E)

ปริมาณที่แนะนําตอวัน
(Thai RDI)
200
150
6
2
60
5
10

หนวย
(Unit)

ไมโครกรัม (μg)
ไมโครกรัม (μg)
มิลลิกรัม (mg)
ไมโครกรัม (μg)
มิลลิกรัม (mg)
ไมโครกรัม (μg)
มิลลิกรัม แอลฟา-ที อี
(mgα-TE)
19.
วิตามินเค (Vitamin K)
80
ไมโครกรัม (μg)
20.
แคลเซียม (Calcium)
800
มิลลิกรัม (mg)
21.
ฟอสฟอรัส (Phosphorus)
800
มิลลิกรัม (mg)
22.
เหล็ก (Iron)
15
มิลลิกรัม (mg)
23.
ไอโอดีน (Iodine)
150
ไมโครกรัม (μg)
24.
แมกนีเซียม (Magnesium)
350
มิลลิกรัม (mg)
25.
สังกะสี (Zinc)
15
มิลลิกรัม (mg)
26.
ทองแดง (Copper)
2
มิลลิกรัม (mg)
27.
โพแทสเซียม (Potassium)
3,500
มิลลิกรัม (mg)
28.
โซเดียม (Sodium)
2,400
มิลลิกรัม (mg)
29.
แมงกานีส (Manganese)
3.5
มิลลิกรัม (mg)
30.
ซีลีเนียม (Selenium)
70
ไมโครกรัม (μg)
31.
ฟลูออไรด (Fluoride)
2
มิลลิกรัม (mg)
32.
โมลิบดินัม (Molybdenum)
160
ไมโครกรัม (μg)
33.
โครเมียม (Chromium)
130
ไมโครกรัม (μg)
34.
คลอไรด (Chloride)
3,400
มิลลิกรัม (mg)
* ปริมาณของไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว โปรตีน และคารโบไฮเดรต ที่แนะนําใหบริโภคตอวันคิดจากการ
เปรียบเทียบพลังงานที่ควรไดจากสารอาหารดังกลาวเปนรอยละ 30, 10, 10 และ 60 ตามลําดับของ
พลังงานทั้งหมดหากพลังงานทั้งหมดที่ควรไดรับตอวันเปน 2,000 กิโลแคลอรี
(ไขมัน 1 กรัมใหพลังงาน 9 กิโลแคลอรี, โปรตีน 1 กรัมใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี, คารโบไฮเดรต
1 กรัม ใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี)
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หมายเหตุ

1.

สําหรับน้ําตาลไมควรบริโภคเกินรอยละ 10 ของพลังงานทั้งหมดที่ไดรับตอวัน

2.

คําอธิบายหนวยของวิตามินเอ ไนอะซิน วิตามินอี และวิตามินดี
2.1 วิตามินเอ RE

=

1 RE =
2.2 ไนอะซิน NE

=

1 NE =
2.3 วิตามินอี α-TE =

Retinol equivalent
1 μg retinol = 6 μg β-carotene = 3.33 IU
Niacin equivalent
1 mg niacin = 60 mg tryptophan
α-Tocopherol equivalent

1 α-TE =

1 mg D-α-tocopherol = 1.5 IU

2.4 วิตามินดีมีหนวยเปน ไมโครกรัม โดยคํานวณเปน cholecalciferol
1 μg

=

40 IU

เอกสารอางอิง 1. กรมอนามัย. 2532. ขอกําหนดสารอาหารที่ควรไดรับประจําวันและแนวทางการ
บริโภคสําหรับคนไทย
2. Codex Alimentarius. 1993. Codex Guidelines on Nutrition Labelling
CAC/GL 2-1985 (Rev.1-1993)
3. U.S. Food and Drug Administration . 1995. Code of Federal Regulations
21 CFR part 101 : Food Labeling.
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บัญชีหมายเลข 3
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541
สารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป
(THAI RECOMMENDED DAILY INTAKES-THAI RDI)
“มาตรการสําคัญในการดําเนินการปรับปรุงและสงเสริมใหประชาชนมีภาวะโภชนาการที่ดี
สามารถดํารงสุขภาพอนามัยอยางสมบูรณ คือ การวางแผนจัดการดานอาหารบริโภค โดยมุงใหประชาชน
สวนรวมของประเทศไดรับอาหารบริโภคประจําวันซึ่งประกอบดวยสารอาหารชนิดตาง ๆ ที่มีคุณคาทาง
โภชนาการอย า งเหมาะสมและเพี ย งพอกั บ ความต อ งการของร า งกาย ซึ่ ง ความต อ งการอาหารและ
โภชนาการในระดับบุคคล กลุมบุคคล หรือชุมชน จะเปลี่ยนแปลงและแตกตางกันเปนอยางมาก เนื่องจาก
ปจจัยแวดลอมและองคประกอบอื่น ๆ ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ประเทศตาง ๆ จะตองจัดใหมีแนวทางหรือ
หลักการในการแนะนําอาหารบริโภคสําหรับประชาชนในประเทศของตน ใหบริโภคอาหารมีคุณคาสาร
อาหารชนิดตาง ๆ ที่เหมาะสมกับความตองการดานโภชนาการอยางแทจริง…”
กรมอนามั ย ได จั ด ทํา ข อ กํา หนดสารอาหารที่ ค วรได รั บ ประจํา วั น สํา หรั บ คนไทย
(Recommended Daily Dietary Allowances for Healthy Thais) ซึ่งใชชื่อยอวา RDA ขึ้นเมื่อป
พ.ศ.2532 บัญชี RDA นี้กําหนดสารอาหารที่ควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทยไว รวม 17 ชนิด โดยแบง
กลุมคนไทยเปนกลุมใหญ 8 กลุมตามอายุและเพศ และเนื่องจากความตองการสารอาหารบางชนิดแตกตาง
กันตามอายุ แตละกลุมจึงยังมีการแบงเปนกลุมยอยตามระดับอายุอีกดวย ขอกําหนดนี้จึงจะเปนประโยชน
อยางยิ่งในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ เพื่อใหมีสารอาหารตามความตองการสําหรับแตละกลุมโดยเฉพาะ
อยางไรก็ตามการจัดทําฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑอาหารทั่ว ๆ ไป กําหนดไววาตองแสดงคุณคาทาง
โภชนาการของอาหารนั้นโดยแจงชนิดและปริมาณของสารอาหารที่มี รวมถึงใหแจงดวยวาปริมาณสาร
อาหารที่มีนั้นมีอยูเปนสัดสวนเทาใดของปริมาณที่ผูบริโภคตองการตอวัน และเนื่องจากผูบริโภคในที่นี้
หมายถึงบุคคลทั่วไปตั้งแตเด็กถึงผูใหญ จึงจําเปนจะตองมีคาความตองการสารอาหารตอวันสําหรับบุคคล
ทั่วไปนี้เพียงคาเดียวเปนคากลาง เพื่อใชสําหรับการคํานวณและเปรียบเทียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดพิจารณาจัดทําบัญชีสารอาหารที่แนะนําให
ควรบริโภคประจําวันสําหรับคนไทย อายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai Recommended Daily Intakes –
Thai RDI) นี้ขึ้น เพื่อวัตถุประสงคหลักในการเปนคาอางอิงสําหรับคํานวณในแสดงคุณคาทางโภชนาการ
บนฉลากของอาหาร อยางไรก็ตามคา Thai RDI ซึ่งเปนคากลางสําหรับคนไทยทั่วไปนั้นสามารถนําไปใชใน
การพัฒนาสูตรอาหาร ใชเปนเกณฑสําหรับการกําหนดนโยบายทางโภชนาการกวาง ๆ สําหรับบุคคลทั่วไป
เชน การเติมสารอาหาร หรือการประยุกตใชอื่น ๆ ไดตามความเหมาะสมโดยตองคํานึงดวยวาขอกําหนดนี้
ใชสําหรับผูที่มีสุขภาพปกติ (healthy) มิใชผูปวย เด็กทารก หญิงมีครรภ หรือกลุมอื่น ๆ ซึ่งมีความตองการ
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ทางโภชนาการตางไปจากกลุมบุคคลปกติ นอกจากนั้นการไดรับสารอาหารตาง ๆ ตามที่กําหนดนี้ควร
ไดรับจากการบริโภคอาหารหลัก 5 หมูเปนสําคัญ เนื่องจากยังมีสารอาหารอื่น ๆ อีกมากในอาหารหลัก
ของเราที่ยังไมไดรับการแยกออก และเปนที่รูจักเปนตัวเดี่ยว ๆ แตก็มีความสําคัญและจําเปนตอระบบการ
ทํางานตามปกติของรางกาย
สารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai RDI) จัดทํา
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงคุณคาทางโภชนาการบนฉลากของอาหาร หรือที่
เรียกวา “ฉลากโภชนาการ” (Nutrition Labeling) โดยอาศัยขอมูลพื้นฐานจากคา Recommended Daily
Dietary Allowances for Healthy Thais (Thai RDA) โดยเลือกคาสูงสุดจากคาที่แนะนําสําหรับคนอายุ
20-29 ปทั้ง 2 เพศ, คา Daily Values (DV), Daily Reference Values (DRV), Reference Daily Intakes
(RDI) (หรือคา US RDA เดิม) ซึ่งกําหนดโดย United States Food and Drug Administration และ
คา Nutrient Reference Values (NRV) จาก Codex โดยกําหนดใหคาความตองการพลังงานวันละ 2,000
กิโลแคลอรี ซึ่งเปนระดับที่คนไทย (ผูใหญ) สวนใหญท่มี ีสภาวะทางสุขภาพปกติตองการ เปนฐานหรือเปน
ตัวเลขกลางในการคํานวณ เพื่อวัตถุประสงคในการแสดงฉลากโภชนาการเทานั้น ทั้งนี้ความตองการ
พลังงานที่แทจริงตอวันของแตละบุคคลอาจนอยหรือมากกวา 2,000 กิโลแคลอรีได ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ
เชน อายุ เพศ และความแตกตางของระดับการใชพลังงานทางกายภาพ (physical activity level)
ของแตละบุคคล
ลําดับที่
สารอาหาร
ปริมาณที่แนะนําตอวัน
หนวย
(No.)
(Nutrient)
(Thai RDI)
(Unit)
1.
ไขมันทั้งหมด (Total Fat)
65*
กรัม (g)
2.
ไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat)
20*
กรัม (g)
3.
โคเลสเตอรอล (Cholesterol)
300
มิลลิกรัม (mg)
4.
โปรตีน (Protein)
50*
กรัม (g)
5.
คารโบไฮเดรตทั้งหมด
300*
กรัม (g)
(Total Carbohydrate)
6.
ใยอาหาร (Dietary Fiber)
25
กรัม (g)
7.
วิตามินเอ (Vitamin A)
800
ไมโครกรัม อาร อี
(μg RE)
8.
วิตามินบี 1 (Thiamin)
1.5
มิลลิกรัม (mg)
9.
วิตามินบี 2 (Riboflavin)
1.7
มิลลิกรัม (mg)
10.
ไนอะซิน (Niacin)
20
มิลลิกรัม เอ็น อี
(mg NE)
11.
วิตามินบี 6 (Vitamin B6)
2
มิลลิกรัม (mg)
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ลําดับที่
(No.)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

สารอาหาร
(Nutrient)
โฟเลต (Folate)
ไบโอติน (Biotin)
กรดแพนโทธินิค (Pantothenic Acid)
วิตามินบี 12 (Vitamin B12)
วิตามินซี (Vitamin C)
วิตามินดี (Vitamin D)
วิตามินอี (Vitamin E)

ปริมาณที่แนะนําตอวัน
(Thai RDI)
200
150
6
2
60
5
10

หนวย
(Unit)

ไมโครกรัม (μg)
ไมโครกรัม (μg)
มิลลิกรัม (mg)
ไมโครกรัม (μg)
มิลลิกรัม (mg)
ไมโครกรัม (μg)
มิลลิกรัม แอลฟา-ที อี
(mgα-TE)
19.
วิตามินเค (Vitamin K)
80
ไมโครกรัม (μg)
20.
แคลเซียม (Calcium)
800
มิลลิกรัม (mg)
21.
ฟอสฟอรัส (Phosphorus)
800
มิลลิกรัม (mg)
22.
เหล็ก (Iron)
15
มิลลิกรัม (mg)
23.
ไอโอดีน (Iodine)
150
ไมโครกรัม (μg)
24.
แมกนีเซียม (Magnesium)
350
มิลลิกรัม (mg)
25.
สังกะสี (Zinc)
15
มิลลิกรัม (mg)
26.
ทองแดง (Copper)
2
มิลลิกรัม (mg)
27.
โพแทสเซียม (Potassium)
3,500
มิลลิกรัม (mg)
28.
โซเดียม (Sodium)
2,400
มิลลิกรัม (mg)
29.
แมงกานีส (Manganese)
3.5
มิลลิกรัม (mg)
30.
ซีลีเนียม (Selenium)
70
ไมโครกรัม (μg)
31.
ฟลูออไรด (Fluoride)
2
มิลลิกรัม (mg)
32.
โมลิบดินัม (Molybdenum)
160
ไมโครกรัม (μg)
33.
โครเมียม (Chromium)
130
ไมโครกรัม (μg)
34.
คลอไรด (Chloride)
3,400
มิลลิกรัม (mg)
* ปริมาณของไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว โปรตีน และคารโบไฮเดรต ที่แนะนําใหบริโภคตอวันคิดจากการ
เปรียบเทียบพลังงานที่ควรไดจากสารอาหารดังกลาวเปนรอยละ 30, 10, 10 และ 60 ตามลําดับของ
พลังงานทั้งหมดหากพลังงานทั้งหมดที่ควรไดรับตอวันเปน 2,000 กิโลแคลอรี
(ไขมัน 1 กรัมใหพลังงาน 9 กิโลแคลอรี, โปรตีน 1 กรัมใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี, คารโบไฮเดรต
1 กรัม ใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี)
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หมายเหตุ

1.

สําหรับน้ําตาลไมควรบริโภคเกินรอยละ 10 ของพลังงานทั้งหมดที่ไดรับตอวัน

2.

คําอธิบายหนวยของวิตามินเอ ไนอะซิน วิตามินอี และวิตามินดี
2.1 วิตามินเอ RE

=

1 RE =
2.2 ไนอะซิน NE

=

1 NE =
2.3 วิตามินอี α-TE =

Retinol equivalent
1 μg retinol = 6 μg β-carotene = 3.33 IU
Niacin equivalent
1 mg niacin = 60 mg tryptophan
α-Tocopherol equivalent

1 α-TE =

1 mg D-α-tocopherol = 1.5 IU

2.4 วิตามินดีมีหนวยเปน ไมโครกรัม โดยคํานวณเปน cholecalciferol
1 μg

=

40 IU

เอกสารอางอิง 1. กรมอนามัย. 2532. ขอกําหนดสารอาหารที่ควรไดรับประจําวันและแนวทางการ
บริโภคสําหรับคนไทย
2. Codex Alimentarius. 1993. Codex Guidelines on Nutrition Labelling
CAC/GL 2-1985 (Rev.1-1993)
3. U.S. Food and Drug Administration . 1995. Code of Federal Regulations
21 CFR part 101 : Food Labeling.
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บัญชีหมายเลข 4
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541
หลักเกณฑในการกลาวอางทางโภชนาการบนฉลากอาหาร
1. การกลาวอางทางโภชนาการ (Nutrition claim) หมายถึง การแสดงขอความหรือขอมูลใด ๆ
ที่เกี่ยวของกับโภชนาการของอาหารนั้น เชน การระบุถึงปริมาณของพลังงาน โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต
ตลอดจนวิตามินหรือเกลือแรตาง ๆ การกลาวอางทางโภชนาการแบงเปน 3 ประเภท ไดแก การกลาวอาง
ปริมาณสารอาหาร (Nutrient content claim) การกลาวอางปริมาณโดยเปรียบเทียบ (Comparative
claim) และการกลาวอางหนาที่ของสารอาหาร (Nutrient function claim)
1.1 การกลาวอางปริมาณสารอาหาร (Nutrient content claim) คือ การกลาวอางถึงระดับ
(level) ของสารอาหารหรือพลังงานในอาหารนั้น เชน “เปนแหลงของแคลเซียม (source of calcium)”
“มีปริมาณใยอาหารสูงและไขมันต่ํา (high in fiber and low in fat)” เปนตน อยางไรก็ตามไมอนุญาต
การกลาวอาง “ปราศจาก” หรือ “ต่ํา” หากอาหารนั้นหรืออาหารชนิดนั้นโดยธรรมชาติทั่วไปเปนไป
ตามเงื่อนไขอยูแลวโดยมิไดมีการใชกระบวนการผลิตพิเศษ มีกระบวนการปรับโดยเฉพาะ หรือมีการปรับ
สูตรเพื่อใหอาหารนั้นมีปริมาณสารอาหารที่จะกลาวอางลดลงจนเปนไปตามเงื่อนไข เนื่องจากจะทําให
ผูบริโภคเขาใจผิดวาอาหารจากผูผลิตนั้นแตเพียงผูเดียวที่มีคุณสมบัตินี้ ตัวอยางเชน ไมอนุญาตให
น้าํ บริโภคแสดงขอความ “ปราศจากพลังงาน” หรือ “ไขมันต่าํ ” เนือ่ งจากน้าํ บริโภคทัว่ ไปจากผูผ ลิตทุกรายก็มี
คุณสมบัตินี้ดวย ในทางกลับกัน หากอาหารจากผูผลิตรายหนึ่งมีการปรับสูตรหรือใชวัตถุดิบที่แตกตางไป
จากปกติทั่วไปจนสารอาหารที่จะกลาวอางมีปริมาณที่เปนไปตามเงื่อนไขแลว อาหารนั้นก็สามารถกลาว
อางวา “ปราศจาก” หรือ “ต่ํา” ได
1.2 การกลาวอางปริมาณโดยเปรียบเทียบ (Comparative claim) เปนการเปรียบเทียบ
ปริมาณของสารอาหารหรือพลังงานที่มีในอาหารตั้งแตสองอยางขึ้นไป ตัวอยางการกลาวอาง ไดแก
“นอยกวา (less than หรือ fewer)” “มากกวา (more than)” “ลดปริมาณลง (reduced)” “พลังงานนอย
(lite, light)” “เสริม (added, fortified, enriched)” เปนตน ในกรณีกลาวอางปริมาณโดยเปรียบเทียบเชนนี้
อาหารทีถ่ กู เปรียบเทียบโดยอาหารทีม่ กี ารกลาวอางเรียกวา “อาหารอางอิง” อาหารอางอิงสําหรับใชเปรียบเทียบ
เพือ่ แสดงขอกลาวอางโดยเปรียบเทียบ อนุญาตไดเพียงสองแบบ คือ อนุญาตใหเปรียบเทียบกับ
(1) ผลิตภัณฑสูตรปกติของผูผลิตเอง
(2) ผลิตภัณฑชนิดเดียวกันทั่ว ๆ ไปที่เปนตัวแทนของอาหารประเภทดังกลาวที่มี
จําหนายในประเทศ
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ทั้งนี้ผลิตภัณฑที่เปรียบเทียบจะตองเปนผลิตภัณฑประเภทเดียวกันหรือคลายคลึงกัน
เทานั้น เชน ซอสปรุงรสกับซอสปรุงรส ที่สําคัญคือ หามใชขอกลาวอางปริมาณโดยเปรียบเทียบหาก
อาหารอางอิงมีสารอาหารหรือพลังงานที่จะเปรียบเทียบนั้น อยูในปริมาณที่เปนไปตามเงื่อนไข
ของ “ต่ํา” หรือ “นอยมาก” อยูแลว
การแสดงขอกลาวอางโดยเปรียบเทียบจะตองระบุชื่อชนิดของอาหารอางอิงและแสดง
การเปรียบเทียบระดับของสารอาหารหรือพลังงานนั้นที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเปนเปอรเซ็นตหรือเศษสวนเทียบ
กับปริมาณที่มีอยูในอาหารอางอิง และระบุปริมาณสารอาหารนั้นตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคที่ระบุที่ฉลาก
ดวย เชน การกลาวอาง “ลดโซเดียม” จะตองกํากับดวยขอความวา “ลดปริมาณโซเดียมลง 50% เทียบกับ
ซอสปรุงรสสูตรปกติ, ซอสปรุงรสชนิดโซเดียมนอยมีโซเดียม 200 มก. ตอ 30 มล. ซอสปรุงรสสูตรปกติมี
โซเดียม 400 มก. ตอ 30 มล.”
1.3 การกลาวอางเกี่ยวกับหนาที่ของสารอาหาร (Nutrient function claim) คือ การกลาว
ถึงหนาที่ของสารอาหารที่มีตอรางกาย มีเงื่อนไขดังตอไปนี้คือ
(1) สารอาหารทีม่ กี ารกลาวอางถึง ตองมีอยูใ นบัญชีสารอาหารทีแ่ นะนําใหบริโภคประจําวัน
สําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai RDI) ซึ่งเปนบัญชีหมายเลข 3 แนบทายประกาศกระทรวงสา
ธารณสุขฉบับนี้
(2) ผลิตภัณฑทกี่ ลาวอางตองมีสารอาหารนัน้ อยูใ นระดับทีจ่ ดั วา “เปนแหลงของ” ของ
สารอาหารนั้นในปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงและปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคที่แสดงบนฉลาก สําหรับใน
กรณีที่ไมมีการกําหนดคาหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงไว และอาหารนั้นไมมีลักษณะการบริโภคใกลเคียงกับ
อาหารทีม่ กี ารกําหนดคาหนึง่ หนวยบริโภคอางอิงไว ใหคาํ นวณตอปริมาณผลิตภัณฑ 100 กรัม หรือ 100
มิลลิลติ ร
(3) การกลาวอางหนาทีข่ องสารอาหาร ตองเปนการกลาวถึงสารอาหารตามขอ 1.3 (1)
โดยไมใชการกลาวอางถึงตัวผลิตภัณฑเปนการเฉพาะ
(4) การกลาวอางดังกลาวตองมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่เชื่อถือได
(5) การกลาวอางจะตองไมมีขอความระบุหรือมีความหมายใหเขาใจวาการบริโภค
สารอาหารนั้นจะสามารถปองกันหรือบําบัดรักษาโรคได
ตัวอยางการกลาวอางเกี่ยวกับหนาที่ของสารอาหาร
“แคลเซียมเปนสวนประกอบสําคัญของกระดูกและฟน”
“แคลเซียมชวยในกระบวนการสรางกระดูกและฟนที่แข็งแรง”
“โฟเลตเปนองคประกอบสําคัญในการสรางเม็ดเลือดแดง”
“วิตามิน บี 1 และวิตามิน บี 12 ชวยในการทํางานของระบบประสาท”
อนึ่ง ขอความกลาวอางเกี่ยวกับหนาที่ของสารอาหารจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

162
2. เงื่อนไขในการกลาวอางทางโภชนาการ
2.1 เกณฑการกลาวอางทางโภชนาการประเภทการกลาวอางปริมาณสารอาหาร และการ
กลาวอางปริมาณโดยเปรียบเทียบตามขอ 1.1 และ 1.2 ตามลําดับ มีการกําหนดเงื่อนไขไวเปน 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 สําหรับอาหารที่มีการกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงไวตามบัญชี
หมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ และอาหารที่มีลักษณะการบริโภคใกลเคียงกับ
อาหารที่มีการกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงไวแลว ซึ่งสามารถอนุโลมใชคาปริมาณหนึ่งหนวย
บริโภคอางอิงตามบัญชีดงั กลาวไดใหแสดงการกลาวอางทางโภชนาการตามเงือ่ นไขในตารางที่ 1 ของบัญชีนี้
อนึ่ง เฉพาะอาหารที่มีปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงไมเกิน 30 กรัม หรือ ไมเกิน
2 ชอนโตะ เงื่อนไขในการแสดงขอกลาวอางตามตารางที่ 1 นี้ ใหคํานวณตอปริมาณอาหารนั้น 50 กรัม
แทนการคํานวณตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงและตอปริมาณอาหารหนึ่งหนวยบริโภคที่แสดงบน
ฉลาก (กรณีที่เปนอาหารแหงที่โดยทั่วไปแลวจะตองเติมน้ําหรือของเหลวที่มีคุณคาทางโภชนาการนอยจน
ไมมีนัยสําคัญกอนจึงจะบริโภค น้ําหนัก 50 กรัมนี้ ใหหมายถึงน้ําหนักอาหารหลังจากที่เติมน้ําหรือของเหลว
แลว อยางไรก็ตาม ขอกําหนดนี้ไมใชบังคับกับเครื่องดื่มแหง หรือผลิตภัณฑลักษณะเดียวกัน เชน นมผง
ซึ่งจะใชปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงของเครื่องดื่ม คือ 200 มิลลิลิตรของอาหารหลังเติมน้ํา)
กรณีที่ 2 สําหรับอาหารที่ไมเปนไปตามกรณีที่ 1 เทานั้น ที่จะใหกลาวอางทาง
โภชนาการโดยคํานวณตอปริมาณอาหาร 100 กรัม หรือ 100 มิลลิลิตร ตามเงื่อนไขที่กําหนดในตารางที่ 2
ของบัญชีนี้
2.2 อาหารที่อยูในเกณฑที่จะแสดงการกลาวอางทางโภชนาการตามตารางที่ 1 หรือ
ตารางที่ 2 ของบัญชีนี้ได หรืออาหารที่มีการกลาวอางเกี่ยวกับหนาที่ของสารอาหารจะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ดวยคือ
สําหรับอาหารในกรณีที่ 1 ของขอ 2.1 หากอาหารนั้นในปริมาณหนึ่งหนวยบริโภค
อางอิงและปริมาณอาหารหนึ่งหนวยบริโภคที่แสดงบนฉลาก (หรือ ในปริมาณอาหาร 50 กรัม เฉพาะอาหาร
ที่มีปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงไมเกิน 30 กรัม หรือ ไมเกิน 2 ชอนโตะ) มีปริมาณ
ไขมันทั้งหมด
มากกวา 13 กรัม
หรือ
ไขมันอิ่มตัว
มากกวา 4 กรัม
หรือ
โคเลสเตอรอล
มากกวา 60 มิลลิกรัม หรือ
โซเดียม
มากกวา 360 มิลลิกรัม
หรือ
สําหรับอาหารในกรณีที่ 2 ของขอ 2.1 หากอาหารนั้นในปริมาณ 100 กรัม หรือ
100 มิลลิลิตร มีปริมาณ
ไขมันทั้งหมด มากกวา 13 กรัม
หรือ
ไขมันอิ่มตัว มากกวา 4 กรัม
หรือ
โคเลสเตอรอล มากกวา 60 มิลลิกรัม หรือ
โซเดียม
มากกวา 360 มิลลิกรัม
การแสดงขอกลาวอางใดก็ตามจะตองกํากับดวยขอความแสดงปริมาณไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว
โคเลสเตอรอล หรือโซเดียม ที่อยูในระดับเกินปริมาณดังกลาวไวติดกับขอกลาวอางนั้นที่มีขนาดใหญที่สุด
หรือเห็นไดชัดที่สุดบนฉลากดวย โดยขอความกํากับนี้จะตองมีขนาดไมเล็กกวาครึ่งหนึ่งของขอกลาวอาง
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ตัวอยาง
“โซเดียมต่ํา
ไขมันทั้งหมด 14 กรัมตอ 200 มิลลิลิตร”
2.3 เงื่อนไขการแสดงขอความที่เกี่ยวกับสุขภาพ เชน “เพื่อสุขภาพ ( healthy, healthful,
healthiness, health)” หรือขอความในลักษณะเดียวกัน มีดังตอไปนี้คือ
(1) อาหารนั้นจะตองเขาขายเงื่อนไขการแสดงขอความ “ไขมันต่ํา (low fat)” และ
“ไขมันอิ่มตัวต่ํา (low saturated fat)” ไดตามเกณฑในตารางที่ 1 หรือตารางที่ 2 แลวแตกรณี และ
(2) อาหารนั้นในปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงและในปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคที่
แสดงบนฉลาก หรือในปริมาณ 100 กรัม (หรือ 100 มิลลิลิตร) แลวแตวาเขาขายในกรณีที่ 1 หรือกรณีที่ 2
ตามขอ 2.1 จะตองประกอบดวย
โซเดียม ไมเกิน 360 มิลลิกรัม และ
โคเลสเตอรอล ไมเกิน 60 มิลลิกรัม และ
วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 โปรตีน แคลเซียม เหล็ก และ
ใยอาหาร อยางนอยรอยละ 10 ของ Thai RDI
หมายเหตุ สําหรับผักสดหรือผลไมสดใหยกเวนขอกําหนดดานปริมาณวิตามินเอ
วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 โปรตีน แคลเซียม เหล็ก และใยอาหาร
2.4 เงื่อนไขอื่น ๆ
หากมีการกลาวถึงชนิดและปริมาณสารอาหารใดเปนการเฉพาะบนฉลากนอกกรอบ
ขอมูลโภชนาการ โดยที่ไมมุงหมายเพื่อเปนการกลาวอางแตเพื่อเปนการแจงปริมาณใหผูบริโภคทราบ ทั้งนี้
รวมถึงการกลาวถึงชนิดและปริมาณสารอาหารที่เปนสวนหนึ่งของชื่ออาหารดวย โดยที่อาหารนั้นไมอยูใน
เกณฑที่จะแสดงขอกลาวอางตามเงื่อนไขได ใหระบุขอความที่สื่อวาไมมีจุดมุงหมายในการกลาวอางใด ๆ
กํากับขอมูลปริมาณสารอาหารดังกลาวไวดวย เชน “มีโซเดียม 200 มก. ตอ 30 มิลลิลิตร – ไมใชอาหาร
ชนิดโซเดียมต่ํา”
3. ตัวอยางการกลาวอางทางโภชนาการ
ตัวอยางที่ 1 โยเกิรตพรอมดื่ม ยูเอชที ตราตารตาร ขนาดบรรจุกลองละ 180 มิลลิลิตร
อาหารนี้มีผลวิเคราะหตอ 100 มล. ดังนี้
คําอธิบาย
ไขมันทั้งหมด 1.83 ก.
ไขมันอิ่มตัว 0.70 ก.
โคเลสเตอรอล 0 มก.
โซเดียม 36.44 มก.
1. ปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง คือ 150 มล.
2. ปริมาณอาหารหนึ่งหนวยบริโภคที่แสดงบนฉลาก : 1 กลอง (180 มล.)

-จากบัญชีหมายเลข 2 ขอ 3.1 ลําดับที่ 5
-ถาอาหารในภาชนะบรรจุนั้นสามารถ
บริโภคไดหมดใน 1 ครั้ง ใหใชปริมาณ
ทั้งหมด เชน 1 กลอง (บัญชีหมายเลข 2
ขอ 4.1(2))
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อาหารนี้มีผลวิเคราะหตอ 100 มล. ดังนี้
ไขมันทั้งหมด 1.83 ก.
ไขมันอิ่มตัว 0.70 ก.
โคเลสเตอรอล 0 มก.
โซเดียม 36.44 มก.
3. โยเกิรตพรอมดื่มนี้ มีการพัฒนาสูตรขึ้นเปนการเฉพาะ จึงอยูในขายที่จะ
แสดงขอกลาวอาง เชน ไขมันต่ํา ได ถาคํานวณแลวพบวาอยูในเกณฑ

4. คํานวณ
4.1 ปริมาณไขมันทั้งหมดตอหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
= (1.83/100) x 150 = 2.7 กรัม ปดเศษเปน 3.0 กรัม

คําอธิบาย

-หามใชขอกลาวอาง “ปราศจาก” หรือ “ต่ํา”
หากอาหารนั้นโดยธรรมชาติทั่วไป เปนไป
ตามเงื่อนไขอยูแลว (บัญชีหมายเลข 4
ขอ 1.1)
-อาหารนี้ เปนอาหารในขอ 2.1 กรณีที่ 1
ของบัญชีหมายเลข 4 จึงตองใชตารางที่ 1
ในการคํานวณวาเปนไปตามเกณฑหรือไม
-ปดเศษตามหลักเกณฑในบัญชีหมายเลข 1
ขอ 2.5 ไดไขมันไมเกิน 3 กรัม

4.2 ปริมาณไขมันตอปริมาณอาหารหนึ่งหนวยบริโภคที่แสดงบนฉลาก
= (1.83/100) x 180 = 3.3 กรัม ปดเศษเปน 3.5 กรัม

-ปดเศษตามหลักเกณฑในบัญชีหมายเลข 1
ขอ 2.5 ไดไขมันเกิน 3 กรัม

สรุป โยเกิรตพรอมดื่มนี้ไมสามารถกลาวอาง “ไขมันต่ํา” ได

-เงื่อนไขคือ ตองมีไขมันไมเกิน 3 กรัม ทั้งตอ
หนึ่งหนวยบริโภคอางอิง และตอปริมาณ
หนึ่งหนวยบริโภคที่แสดงบนฉลาก
(บัญชีหมายเลข 4 ตารางที่ 1)

ตัวอยางที่ 2 อาหารเชนเดียวกับ ตัวอยางที่ 1 แตมีขนาดบรรจุกลองละ 150 มิลลิลิตร
(เทากับหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง)
คําอธิบาย

1. อาหารนี้จะแสดงขอกลาวอางวา “ไขมันต่ํา” ได เนื่องจากมีไขมันทั้งหมด
ไมเกิน 3 กรัม ทั้งตอหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงและตอปริมาณหนึ่งหนวย
บริโภคที่แสดงบนฉลาก

2. อยางไรก็ตามตองตรวจสอบปริมาณไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว
-ตองปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของบัญชีหมายเลข 4
โคเลสเตอรอล และโซเดียม ทั้งตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงและ
ขอ 2.2 ดวย
ตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคที่แสดงบนฉลากเพิ่มเติมดวย เนื่องจากอาจ
ตองแสดงขอความกํากับขอกลาวอาง
ไขมันทั้งหมด (1.83/100) x 150 = 2.7 กรัม ปดเศษเปน 3.0 กรัม
ไขมันอิ่มตัว (0.70/100) x 150 = 1.05 กรัม ปดเศษเปน 1.0 กรัม
โคเลสเตอรอล (0/100) x 150 = 0 มิลลิกรัม
โซเดียม (36.44/100) x 150 = 54.66 มิลลิกรัม ปดเศษเปน 55 มิลลิกรัม
สรุป โยเกิรต พรอมดืม่ ตามตัวอยางที่ 2 นีส้ ามารถกลาวอาง “ไขมันต่าํ ” ได
โดยไมตองมีขอความแสดงปริมาณไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว โคเลส
เตอรอล หรือโซเดียม กํากับ

-ตองไมเกิน 13 กรัม
-ตองไมเกิน 4 กรัม
-ตองไมเกิน 60 มิลลิกรัม
-ตองไมเกิน 360 มิลลิกรัม
-ปดเศษตามหลักเกณฑในบัญชีหมายเลข 1
ขอ 2.5
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ตัวอยางที่ 3 ขาวเกรียบกุง บรรจุถุงพลาสติกน้ําหนักสุทธิ 75 กรัม
อาหารนี้มีผลวิเคราะหตอ 100 ก. ดังนี้
คําอธิบาย
ไขมันทั้งหมด 32.14 ก.
ไขมันอิ่มตัว 12.99 ก.
โคเลสเตอรอล 0 มก.
โซเดียม 981.5 มก.
แคลเซียม 70.5 มก.
เหล็ก 3.0 มก.
1. ปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง คือ 30 ก.
2. คํานวณการกลาวอางปริมาณสารอาหาร เทียบกับขาวเกรียบน้ําหนัก
50 กรัม
2.1 แคลเซียม (70.5/100) x 50 = 35.25 มิลลิกรัม
คิดเปนรอยละของ Thai RDI ได (35.25/800) x 100 = 4.41 %
ปดเศษเปน 4 %
ดังนั้น อาหารนี้ไมสามารถกลาวอางปริมาณแคลเซียมได
2.2 เหล็ก (3.0/100) x 50 = 1.5 มิลลิกรัม
คิดเปนรอยละของ Thai RDI ได (1.5/15) x 100 = 10 %
ดังนั้น อาหารนี้จะกลาวอางวา “มีเหล็ก” หรือ “เปนแหลงของเหล็ก” ได
3. อยางไรก็ตามตองตรวจสอบปริมาณไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว
โคเลสเตอรอล และโซเดียม ตออาหารปริมาณ 50 กรัมเพิ่มเติมดวย
เนื่องจากอาจตองแสดงขอความกํากับขอกลาวอาง
ไขมันทั้งหมด (32.14/100) x 50 = 16.07 กรัม ปดเศษเปน 16 กรัม
ไขมันอิ่มตัว (12.99/100) x 50 = 6.495 กรัม ปดเศษเปน 6 กรัม
โคเลสเตอรอล (0/100) x 50 = 0 มิลลิกรัม
โซเดียม (981.5/100) x 50 = 490.75 มิลลิกรัม ปดเศษเปน 490 มิลลิกรัม
สรุป ขาวเกรียบนี้ จะแสดงขอกลาวอางวา “มีเหล็ก” หรือ “เปนแหลงของ
เหล็ก” ไดโดยจะตองมีขอความแสดงปริมาณไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว
และโซเดียม กํากับ โดยขอความกํากับนีจ้ ะตองมีขนาดไมเล็กกวาครึง่ หนึง่ ของ
ขอกลาวอาง ดังนี้

-จากบัญชีหมายเลข 2 ขอ 3.3 ลําดับที่ 1
-หากปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงมีคา
ไมเกิน 30 ก. หรือไมเกิน 2 ชต.ใหคํานวณ
การกลาวอางเทียบกับอาหารปริมาณ 50 ก.
(บัญชีหมายเลข 4 ขอ 2.1 กรณีที่ 1)
-Thai RDI ของแคลเซียมคือ 800 มิลลิกรัม
(บัญชีหมายเลข 3 ลําดับที่ 20 )
-ปดเศษตามหลักเกณฑในบัญชีหมายเลข 1 ขอ 2.5
-การกลาวอางได จะตองมีปริมาณตั้งแต
รอยละ 10 ของ Thai RDI ขึ้นไป
-Thai RDI ของเหล็กคือ 15 มิลลิกรัม
(บัญชีหมายเลข 3 ลําดับที่ 22 )
-การกลาวอางได จะตองมีปริมาณตั้งแต
รอยละ 10 ของ Thai RDI ขึ้นไป
-ตองปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของบัญชีหมายเลข 4
ขอ 2.2 ดวย สําหรับในกรณีนี้ ใชการคํานวณ
ตออาหาร 50 กรัม เนือ่ งจากปริมาณหนึง่
หนวยบริโภคอางอิงมีคา ไมเกิน 30 กรัม
-ตองไมเกิน 13 กรัม
-ตองไมเกิน 4 กรัม
-ตองไมเกิน 60 มิลลิกรัม
-ตองไมเกิน 360 มิลลิกรัม
-ปดเศษตามหลักเกณฑในบัญชีหมายเลข 1 ขอ 2.5

“เปนแหลงของเหล็ก
ไขมันทั้งหมด 16 ก.
ไขมันอิ่มตัว 6 ก.
โซเดียม 490 มก.
ตอขาวเกรียบ 50 ก.”

4. เอกสารอางอิง
4.1 United States Food And Drug Administration. 1997. Code of Federal
Regulations 21 CFR Part 101 Subpart D : Specific Requirements for Nutrient Content Claims.
4.2 Codex Alimentarius. 1997. Guidelines for Use of Nutrition Claims.
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ตารางที่ 1 เงื่อนไขการกลาวอางทางโภชนาการโดยใชเกณฑตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภค
(สําหรับอาหารที่เปนไปตามขอ 2.1 กรณีที่ 1 )
พลังงาน/
สารอาหาร

พลังงาน

ขอกลาวอาง

ปราศจาก, ไมมี
(free, without,
free of, no, zero)
ต่ํา
(low, few, low
source of, low in)
ลด,
นอยกวา
(reduced, reduced
in, less, fewer,
lower, lower in)
พลังงานนอย
(light, lite)

เงื่อนไข
(ตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
และตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคที่
แสดงบนฉลาก) *
มีพลังงานนอยกวา 5 กิโลแคลอรี

มีพลังงานไมเกิน 40 กิโลแคลอรี

ลดปริมาณพลังงานลงตั้งแตรอยละ 25
ขึ้นไป เมื่อเทียบกับอาหารอางอิง

เงื่อนไขเพิ่มเติม

1.หามใชขอกลาวอางนี้ หากอาหารนั้นโดย
ธรรมชาติเปนไปตามเงื่อนไขอยูแลว
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1 และ 2.2 ของ
บัญชีนี้ดวย
1.หามใชขอกลาวอางนี้ หากอาหารอางอิงเปน
อาหาร “พลังงานต่ํา” อยูแลว
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.2 และ 2.2 ของ
บัญชีนี้ดวย

1.ลดปริมาณไขมันลงตั้งแตรอยละ 50
1.หามใชขอกลาวอางนี้ หากอาหารอางอิงเปน
ขึ้นไปเทียบกับอาหารอางอิง (สําหรับ
อาหาร “ไขมันต่ํา” หรือ “พลังงานต่ํา” อยูแลว
ผลิตภัณฑนั้น มีพลังงานจากไขมันตั้งแต 2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.2 และ 2.2
รอยละ 50 ขึ้นไป ของพลังงานทั้งหมด)
ของบัญชีนี้ดวย
หรือ
3.ถาอาหารทีแ่ สดงขอกลาวอางนีม้ พี ลังงานนอยกวา
2.ลดพลังงานลงตั้งแต 1/3 สวนขึ้นไป 40 กิโลแคลอรี หรือมีไขมันนอยกวา 3 กรัมตอ
เทียบกับอาหารอางอิง (สําหรับผลิตภัณฑ ปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง ไมตองแสดง
นั้น มีพ ลังงานจากไขมันนอ ยกวารอยละ รอยละหรือสัดสวนของพลังงานที่ลดลง
50 ของพลังงานทั้งหมด)
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พลังงาน/
สารอาหาร
ไขมัน
ทั้งหมด

ไขมัน
อิ่มตัว

ขอกลาวอาง
ปราศจาก, ไมมี
(free, without,
free of, no, zero,
nonfat)

เงื่อนไข
(ตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
และตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคที่
แสดงบนฉลาก) *
มีไขมันทั้งหมดนอยกวา 0.5 กรัม

เงื่อนไขเพิ่มเติม

1.หามใชขอกลาวอางนี้ หากอาหารนั้นโดยธรรมชาติเปนไปตามเงื่อนไขอยูแลว
2.ถามีสวนผสมที่เปนไขมันหรือสวนผสมที่เขาใจ
โดยทั่วไปวามีไขมัน ใหทําเครื่องหมายกํากับชื่อ
สวนผสมนั้น แลวอธิบายวา “มีผลตอปริมาณ
ไขมันนอยมาก”
3.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1 และ 2.2 ของ
บัญชีน้ดี วย
ต่ํา
มีไขมันทั้งหมดไมเกิน 3 กรัม
1.หามใชขอกลาวอางนี้ หากอาหารนั้น โดยธรรม(low, low in, low
ชาติเปนไปตามเงื่อนไขอยูแลว
source of, little)
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1 และ 2.2 ของ
บัญชีนี้ดวย
ลด,
ลดปริมาณไขมันทั้งหมดลงตั้งแตรอยละ 1.หามใชขอกลาวอางนี้ หากอาหารอางอิงเปน
นอยกวา
25 ขึ้นไปเมื่อเทียบกับอาหารอางอิง
อาหาร “ไขมันต่ํา” อยูแลว
(reduced, reduced
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.2 และ 2.2 ของ
in, lower, lower in,
บัญชีนี้ดวย
less)
ปราศจาก, ไมมี
1.มีกรดไขมันอิ่มตัวนอยกวา 0.5 กรัม 1.หามใชขอกลาวอางนี้ หากอาหารนั้นโดยธรรม(free, without,
และ
ชาติเปนไปตามเงื่อนไขอยูแลว
free of, no,
2.ปริมาณกรดไขมันรูปแบบทรานส
2.ถามีสว นผสมทีเ่ ปนไขมันอิม่ ตัวหรือเขาใจโดยทัว่ ไป
zero)
นอยกวา 0.5 กรัม
วามีไขมันอิ่มตัว ใหทําเครื่องหมายกํากับชื่อ
สวนผสมนั้น แลวอธิบายวา “มีผลตอปริมาณ
ไขมันอิ่มตัวนอยมาก”
3.ตองแสดงปริมาณไขมันทั้งหมดและโคเลสเตอรอล
ควบคูกับขอกลาวอางเกี่ยวกับปริมาณไขมันอิ่มตัว
ทุกแหง โดยมีขนาดไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของ
ขอกลาวอาง
ยกเวน ก. ถาผลิตภัณฑมีโคเลสเตอรอลนอยกวา
2 มิลลิกรัม ตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
ไมตองแสดงปริมาณโคเลสเตอรอลกํากับ
ข.หากผลิตภัณฑมีไขมันทั้งหมดไมเกิน
0.5 กรัม ตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
ไมตองแสดงปริมาณไขมันทั้งหมดกํากับขอกลาว
อางเกี่ยวกับไขมันอิ่มตัว
4.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1 และ 2.2 ของ
บัญชีนี้ดวย
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พลังงาน/
สารอาหาร

ไขมัน
อิ่มตัว

ขอกลาวอาง

ต่ํา
(low, low in, low
source of, a little)

เงื่อนไข
(ตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
และตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคที่
แสดงบนฉลาก) *
1.มีกรดไขมันอิ่มตัวไมเกิน 1 กรัม และ
2.พลังงานจากกรดไขมันอิ่มตัวไมเกิน
รอยละ 15 ของพลังงานทั้งหมด

ลด,
ลดปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวลงตั้งแต
นอยกวา
รอยละ 25 ขึ้นไป เมื่อ เทียบกับอาหาร
(reduced, reduced อางอิง
in, lower, lower in,
less)

เงื่อนไขเพิ่มเติม

1.หามใชขอกลาวอางนี้ หากอาหารนั้นโดยธรรมชาติเปนไปตามเงื่อนไขอยูแลว
2.ตองแสดงปริมาณไขมันทั้งหมดและโคเลสเตอรอล
ควบคูกับขอกลาวอางเกี่ยวกับปริมาณไขมันอิ่มตัว
ทุกแหง โดยมีขนาดไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของ
ขอกลาวอาง
ยกเวน ก. ถาผลิตภัณฑมีโคเลสเตอรอลนอยกวา
2 มิลลิกรัมตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
ไมตองแสดงปริมาณโคเลสเตอรอลกํากับ
ข.หากผลิตภัณฑมีไขมันทั้งหมดไมเกิน
3 กรัม ตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง ไมตอง
แสดงปริมาณไขมันทั้งหมดกํากับขอกลาวอาง
เกี่ยวกับไขมันอิ่มตัว
3.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1 และ 2.2 ของ
บัญชีนี้ดวย
1.หามใชขอกลาวอางนี้ หากอาหารอางอิงเปน
“ไขมันอิ่มตัวต่ํา” อยูแลว
2.ตองแสดงปริมาณไขมันทั้งหมดและโคเลสเตอรอล
ควบคูกับขอกลาวอางเกี่ยวกับปริมาณไขมันอิ่มตัว
ทุกแหง โดยมีขนาดไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของ
ขอกลาวอาง
ยกเวน ก. ถาผลิตภัณฑมีโคเลสเตอรอลนอยกวา
2 มิลลิกรัมตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
ไมตองแสดงปริมาณโคเลสเตอรอลกํากับ
ข.หากผลิตภัณฑมีไขมันทั้งหมดไมเกิน
3 กรัม ตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง ไมตอง
แสดงปริมาณไขมันทั้งหมดกํากับขอกลาวอาง
เกี่ยวกับไขมันอิ่มตัว
3.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.2 และ 2.2 ของ
บัญชีนี้ดวย
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พลังงาน/
สารอาหาร

ขอกลาวอาง

โคเลส

ปราศจาก, ไมมี

1.มีโคเลสเตอรอลนอยกวา 2 มิลลิกรัม

เตอรอล

(free, without,

และ

free of, no, zero)

เงื่อนไข
(ตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
และตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคที่
แสดงบนฉลาก) *

2.กรดไขมันอิ่มตัวไมเกิน 2 กรัม

เงื่อนไขเพิ่มเติม

1.หามใชขอกลาวอางนี้ หากอาหารนั้นโดยธรรมชาติเปนไปตามเงื่อนไขอยูแลว
2.ถามีสวนผสมที่เขาใจโดยทั่วไปวามีโคเลสเตอรอล
เปนสวนประกอบ ใหทาํ เครือ่ งหมายกํากับชือ่ สวนผสมนัน้
แลวอธิบายวา “มีผลตอปริมาณโคเลสเตอรอลนอยมาก”
3.ถามีปริมาณไขมันทั้งหมดเกิน 13 กรัม ตอ
ปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงและตอปริมาณ
อาหารหนึ่งหนวยบริโภคที่แสดงบนฉลาก ตองระบุ
ปริมาณไขมันทั้งหมดตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภค
ที่แสดงบนฉลาก โดยแสดงควบคูกับขอกลาวอาง
ทุกดาน หากแสดงขอกลาวอางหลายแหงในฉลาก
ดานเดียวกัน ใหแสดงติดกับขอกลาวอางทีเ่ ดนทีส่ ดุ
และใชตัวอักษรขนาดไมเล็กกวาครึ่งหนึ่งของขอ
กลาวอางดังกลาว
4.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1 และ 2.2 ของ
บัญชีนี้ดวย

ต่ํา

1.มีโคเลสเตอรอลไมเกิน 20 มิลลิกรัม

(low, low in, low

และ

source of, little)

2.กรดไขมันอิ่มตัวไมเกิน 2 กรัม

1.หามใชขอกลาวอางนี้ หากอาหารนั้นโดยธรรมชาติเปนไปตามเงื่อนไขอยูแลว
2.ถามีปริมาณไขมันทั้งหมดเกิน 13 กรัม ตอ
ปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงและตอปริมาณ
อาหารหนึ่งหนวยบริโภคที่แสดงบนฉลาก ตองระบุ
ปริมาณไขมันทั้งหมดตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภค
ที่แสดงบนฉลาก โดยแสดงควบคูกับขอกลาวอาง
ทุกดาน หากแสดงขอกลาวอางหลายแหงในฉลาก
ดานเดียวกัน ใหแสดงติดกับขอกลาวอางทีเ่ ดนทีส่ ดุ
และใชตัวอักษรขนาดไมเล็กกวาครึ่งหนึ่งของขอ
กลาวอางดังกลาว
3.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1 และ 2.2 ของ
บัญชีนี้ดวย
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พลังงาน/
สารอาหาร

โคเลส
เตอรอล

โซเดียม

เงื่อนไข
ขอกลาวอาง
(ตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
และตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคที่
แสดงบนฉลาก) *
ลด,
1.ลดปริมาณโคเลสเตอรอลลงตั้งแต
นอยกวา
รอยละ 25 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับอาหาร
(reduced, reduced อางอิง และ
in, lower, lower in, 2.มีกรดไขมันอิ่มตัวไมเกิน 2 กรัม
less)

ปราศจาก, ไมมี
(free, without,
free of, no, zero)

ปราศจากเกลือ
(salt free)
ต่ํามาก
(very low, very low
in)
ต่ํา
(low, low in, low
source of, little)
ลด, นอยกวา
(reduced, reduced
in, lower, lower in,
less)

มีโซเดียมนอยกวา 5 มิลลิกรัม

เงื่อนไขเพิ่มเติม

1.หามใชขอกลาวอางนี้ หากอาหารอางอิงเปน
อาหาร “โคเลสเตอรอลต่ํา” อยูแลว
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.2 และ 2.2 ของ
บัญชีนี้ดวย
3.หากมีปริมาณไขมันทั้งหมดมากกวา 13 กรัมตอ
ปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงและตอปริมาณ
หนึ่ ง หน ว ยบริ โ ภคที่ แ สดงบนฉลาก ให กํากั บ
ข อ ความระบุ ป ริ ม าณโคเลสเตอรอลที่ ล ดลง
เทียบกับที่มีอยูในอาหารอางอิง ดวยปริมาณไข
มัน ทั้งหมดที่มีอยูในปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคที่
แสดงบนฉลาก โดยใชตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา
ครึ่งหนึ่งของขอกลาวอาง
1.หามใชขอกลาวอางนี้ หากอาหารนั้นโดยธรรมชาติเปนไปตามเงื่อนไขอยูแลว
2.คิดเปนปริมาณโซเดียมในอาหาร ไมใชเกลือ
(โซเดียมคลอไรด) และ
3.ถามีสวนผสมที่เปนเกลือ (โซเดียมคลอไรด) หรือ
ส ว นผสมที่ เ ข า ใจโดยทั่ ว ไปว า มี โ ซเดี ย ม ให ทํา
เครื่องหมายกํากับชื่อสวนผสมนั้นแลวอธิบายวา
“มีผลตอปริมาณโซเดียมนอยมาก”
4.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1 และ 2.2 ของ
บัญชีนี้ดวย

ตอ งไดตามเงื่อ นไขและเงื่อ นไขเพิ่มเติม
ของ “ปราศจากโซเดียม”
1.หามใชขอกลาวอางนี้ หากอาหารนั้นโดยธรรมมีโซเดียมนอยกวา 35 มิลลิกรัม
ชาติเปนไปตามเงื่อนไขอยูแลว
2.คิดเปนปริมาณโซเดียมในอาหาร ไมใชเกลือ
(โซเดียมคลอไรด) และ
มีโซเดียมนอยกวา 140 มิลลิกรัม
3.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1 และ 2.2 ของ
บัญชีนี้ดวย
ลดปริมาณโซเดียมลงตั้งแตรอยละ 25
1.หามใชขอกลาวอางนี้ หากอาหารอางอิงเปน
ขึ้นไปเมื่อเทียบกับอาหารอางอิง
อาหาร “โซเดียมต่ํา” อยูแลว
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.2 และ 2.2 ของ
บัญชีนี้ดวย
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พลังงาน/
สารอาหาร

โซเดียม

น้ําตาล
(หมายถึง
monoและ disaccharides)

ขอกลาวอาง

โซเดียมนอย
(light, lite)

ไมเติมเกลือ /
ไมใสเกลือ
(unsalted, no salt,
no salt added,
without salt added)
ใสเกลือเล็กนอย
(lightly salted)
ปราศจาก, ไมมี
(free, without,
free of, no, zero,
sugarless)

เงื่อนไข
(ตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
และตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคที่
แสดงบนฉลาก) *
ลดปริมาณโซเดียมลงตั้งแตรอยละ 50
ขึ้นไปเมื่อเทียบกับอาหารอางอิง

เงื่อนไขเพิ่มเติม

1.หามใชขอกลาวอางนี้ หากอาหารอางอิงเปน
อาหาร “โซเดียมต่ํา” อยูแลว
2.หากอาหารอางอิงมีพลังงานมากกวา 40 กิโลแคลอรี หรือมีไขมันมากกวา 3 กรัมตอปริมาณ
หนึ่งหนวยบริโภคอางอิง การกลาวอางวา “light”
สําหรับโซเดียมในกรณีนี้ตองกํากับวา “โซเดียม
นอย (light in sodium)” เนื่องจาก “light, lite”
อาจหมายถึง “พลังงานนอย” ไดอีกดวย
3.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.2 และ 2.2
ของบัญชีนี้ดวย
หากผลิตภัณฑไมไดตามเงื่อนไข “ปราศจาก
โซเดียม” ตองกํากับวา “ไมใชอาหารที่ปราศจาก
โซเดียม” ดวย

1.ไมมีการเติมเกลือระหวางกระบวนการ
ผลิต และ
2.อาหารที่ใชเปรียบเทียบตองเปนอาหาร
ที่คลายคลึงกัน ซึ่งโดยปกติแลวใชเกลือ
ในการผลิต
ใสเกลือนอยกวาอาหารปกติ ตั้งแตรอยละ ตองกํากับวา “ไมใชอาหารโซเดียมต่ํา” ดวย
50 ขึ้นไป
มีน้ําตาลนอยกวา 0.5 กรัม
1.หามใชขอกลาวอางนี้ หากอาหารนั้นโดยธรรมชาติเปนไปตามเงื่อนไขอยูแลว
2.ถาอาหารมีสวนผสมที่เปนน้ําตาลหรือสวนผสมที่
เขาใจโดยทั่วไปวามีน้ําตาลเปนสวนประกอบ ให
ทําเครื่องหมายกํากับชื่อสวนผสมนั้นแลวอธิบาย
วา “มีผลตอปริมาณน้ําตาลนอยมาก”
3.ถาอาหารเปนไปตามเงื่อนไข “พลังงานต่ํา”
หรือ “ลดพลังงาน” หรือ “พลังงานนอย” ใหแสดง
ขอกลาวอางดังกลาวบนฉลากดวย
4.ถาอาหารไมเปน “พลังงานต่ํา” หรือ “ลดพลัง
งาน” หรือ “พลังงานนอย” ใหกํากับวา “ไมใช
อาหารพลังงานต่าํ ” หรือ “ไมใชอาหารลดพลังงาน”
หรือ “ไมใชสาํ หรับการควบคุมน้าํ หนัก” ตามลําดับ
5.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1 และ 2.2 ของ
บัญชีนี้ดวย
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พลังงาน/
สารอาหาร
น้ําตาล
(หมายถึง
monoและ disaccharides)

โปรตีน
ใยอาหาร
วิตามิน
เกลือแร
(ไมรวม
โซเดียม)

ขอกลาวอาง

เงื่อนไข
(ตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
และตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคที่
แสดงบนฉลาก) *
ลดปริมาณน้ําตาลลงตั้งแตรอยละ 25
ขึ้นไป เมื่อเทียบกับอาหารอางอิง

ลดปริมาณลง,
นอยกวา
(reduced, reduced
in, lower, lower in,
less)
1.ไมมีการเติมน้ําตาลหรือสวนผสมที่มี
ไมเติมน้ําตาล /
น้ําตาลในระหวางการผลิตหรือการ
ไมใสน้ําตาล
บรรจุและ
(no added sugar,
2.ไมมีสวนผสมที่มกี ารเติม หรือ
without added
เพิ่มปริมาณน้ําตาล เชน แยม เยลลี
sugar, no sugar
หรือน้ําผลไมเขมขน และ
added)
3.ตองไมมีน้ําตาลเกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิต หรือถามีตองรวมกันแลวไดตาม
เงื่อนไข “ปราศจาก/ไมมี” และ
4.อาหารอางอิงมีการเติมน้ําตาลเปน
สวนประกอบ สวนอาหารนี้ไมมีการเติม
“ไมปรับความหวาน ใชกับอาหารที่มีปริมาณน้ําตาลสูงอยูแลว
โดยธรรมชาติ เชน น้ําผลไม อยางไรก็ตาม
เพิ่ม” หรือ
“ไมเติมวัตถุใหความ หามใชขอความ “ปราศจากน้ําตาล
(sugar free)”
หวาน”
(unsweetened,
contains
no added
sweeteners)
สูง, อุดม
มีสารอาหารนัน้ อยูใ นปริมาณตัง้ แตรอ ยละ 20
(high, rich in,
ของ Thai RDI** ขึ้นไป
excellent source of)

เงื่อนไขเพิ่มเติม
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.2 และ 2.2 ของ
บัญชีนี้ดวย

ถาอาหารนั้นไมเปนไปตามเงื่อนไขของ “พลังงาน
ต่ํา” หรือ “ลดพลังงาน” ตองกํากับวา “ไมใชอาหาร
พลังงานต่ํา” หรือ “ไมใชอาหารลดพลังงาน”

1.สําหรับใยอาหาร หากปริมาณไขมันทั้งหมด
ไมเปนไปตามเงื่อนไข “ต่ํา” การกลาวอางปริมาณ
ใยอาหารตองกํากับดวยปริมาณไขมันทั้งหมดตอ
ปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคที่แสดงบนฉลากดวย
อักษรทีม่ ขี นาดไมเล็กกวาครึง่ หนึง่ ของขอกลาวอาง
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 2.2 ของบัญชีนี้ดวย
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พลังงาน/
สารอาหาร
โปรตีน
ใยอาหาร
วิตามิน
เกลือแร
(ไมรวม
โซเดียม)

ขอกลาวอาง
เปนแหลงของ, มี
(good source,
contains, provides)

เสริม, เพิ่ม, มากกวา
(increased, more,
added, fortified,
enriched)

เงื่อนไข
(ตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
และตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคที่
แสดงบนฉลาก) *
มีสารอาหารนั้นอยูในปริมาณรอยละ
10-19 ของ Thai RDI**

เมื่อเทียบกับอาหารอางอิงแลว อาหารนี้
มีสารอาหารที่จะกลาวอางอยูในปริมาณ
ที่สูงกวาระดับที่มีอยูในอาหารอางอิง
โดยปริมาณคาความแตกตางนั้นจะตอง
ไมนอยกวาปริมาณรอยละ 10 ของ
Thai RDI**

เงื่อนไขเพิ่มเติม
1.สําหรับใยอาหาร หากปริมาณไขมันทั้งหมด
ไมเปนไปตามเงื่อนไข “ต่ํา” การกลาวอางปริมาณ
ใยอาหารตองกํากับดวยปริมาณไขมันทั้งหมดตอ
ปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคที่แสดงบนฉลากดวย
อักษรทีม่ ขี นาดไมเล็กกวาครึง่ หนึง่ ของขอกลาวอาง
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 2.2 ของบัญชีนี้ดวย
1.ตองระบุอาหารอางอิงดวย
2.สําหรับใยอาหาร หากปริมาณไขมันทั้งหมด
ไมเปนไปตามเงื่อนไข “ต่ํา” การกลาวอางปริมาณ
ใยอาหารตองกํากับดวยปริมาณไขมันทั้งหมดตอ
ปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคที่แสดงบนฉลากดวย
อักษรทีม่ ขี นาดไมเล็กกวาครึง่ หนึง่ ของขอกลาวอาง
3.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 2.2 ของบัญชีนี้ดวย

หมายเหตุ
* เฉพาะอาหารที่มีปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงไมเกิน 30 กรัม หรือ ไมเกิน 2 ชอนโตะ เงื่อนไขในการ
แสดงขอกลาวอางตามตารางที่ 1 นี้ ใหคํานวณตอปริมาณอาหารนั้น 50 กรัม แทนการคํานวณตอ
ปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงและตอปริมาณอาหารหนึ่งหนวยบริโภคที่แสดงบนฉลาก (กรณีที่เปน
อาหารแหงที่โดยทั่วไปแลวจะตองเติมน้ําหรือของเหลวที่มีคุณคาทางโภชนาการนอยจนไมมีนัยสําคัญ
กอนจึงจะบริโภค น้ําหนัก 50 กรัมนี้ ใหหมายถึงน้ําหนักอาหารหลังจากที่เติมน้ําหรือของเหลวแลว
อยางไรก็ตาม ขอกําหนดนี้ไมใชบังคับกับเครื่องดื่มแหง หรือผลิตภัณฑลักษณะเดียวกัน เชน นมผง
ซึ่งจะใชปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงเปน 200 มิลลิลิตรของอาหารหลังเติมน้ํา)
** Thai RDI หมายถึง สารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป
(Thai Recommended Daily Intakes)
ตารางที่ 2 เงื่อนไขการกลาวอางทางโภชนาการโดยใชเกณฑตอ 100 กรัม หรือ 100 มิลลิลิตร
(สําหรับอาหารที่เปนไปตามขอ 2.1 กรณีที่ 2)
พลังงาน/
สารอาหาร
พลังงาน

ขอกลาวอาง
ปราศจาก, ไมมี
(free, without, free of,
no)
ต่ํา
(low)
ลดปริมาณลง,
นอยกวา
(reduced, reduced
in, less, less than,
fewer, lower, lower
in)

เงื่อนไข
ตออาหาร 100 กรัม (ของแข็ง)
ตออาหาร 100 มิลลิลติ ร (ของเหลว)
1.ไมเกิน 4 กิโลแคลอรี และ
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
ของบัญชีนี้ดวย
1.ไมเกิน 20 กิโลแคลอรี และ
1.ไมเกิน 40 กิโลแคลอรี และ
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
ของบัญชีนี้ดวย
ของบัญชีนี้ดวย
1. โดยลดลงตัง้ แตรอ ยละ 25 ขึน้ ไป และ 1.โดยลดลงตัง้ แตรอ ยละ 25 ขึน้ ไป และ
2.ปริมาณพลังงานที่ลดลงจะตอง
2.ปริมาณพลังงานที่ลดลงจะตอง
ไมนอยกวา 20 กิโลแคลอรีดวย
ไมนอยกวา 40 กิโลแคลอรีดวย
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พลังงาน/
สารอาหาร
ไขมันทั้งหมด

ขอกลาวอาง
ปราศจาก, ไมมี
(free, without, free of,
no)
ต่ํา
(low)
ลดปริมาณลง,นอยกวา
(reduced, reduced
in, less, less than,
lower, lower in)

ไขมันอิ่มตัว

ปราศจาก, ไมมี
(free, without, free of,
no)
ต่ํา
(low)

ลดปริมาณลง,นอยกวา
(reduced, reduced
in, less, less than,
lower, lower in)
โคเลสเตอรอล

ปราศจาก, ไมมี
(free, without, free of,
no)

ต่ํา
(low)

ลดปริมาณลง,นอยกวา
(reduced, reduced
in, less, less than,
lower, lower in)

เงื่อนไข
ตออาหาร 100 กรัม (ของแข็ง)
ตออาหาร 100 มิลลิลิตร(ของเหลว)
1.ไมเกิน 0.5 กรัม และ
1.ไมเกิน 0.5 กรัม และ
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
ของบัญชีนี้ดวย
ของบัญชีนี้ดวย
1.ไมเกิน 3 กรัม และ
1.ไมเกิน 1.5 กรัม และ
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
ของบัญชีนี้ดวย
ของบัญชีนี้ดวย
1.ลดไขมันทั้งหมดลงเมื่อเทียบกับ
1.ลดไขมันทั้งหมดลงเมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑอื่นที่เปนอาหารชนิดเดียว
ผลิตภัณฑอื่นที่เปนอาหารชนิดเดียว
กันหรือคลายคลึงกัน โดยลดลงตัง้ แต
กันหรือคลายคลึงกัน โดยลดลงตัง้ แต
รอยละ 25 ขึ้นไป และ
รอยละ 25 ขึ้นไป และ
2.ปริมาณไขมันทั้งหมดที่ลดลงจะตอง 2.ปริมาณไขมันทั้งหมดที่ลดลงจะตอง
ไมนอยกวา 1.5 กรัมดวย
ไมนอยกวา 3 กรัมดวย
1.ไมเกิน 0.1 ก. และ
1.ไมเกิน 0.1 ก. และ
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
ของบัญชีนี้ดวย
ของบัญชีนี้ดวย
1.ไมเกิน 1.5 ก. และ
1.ไมเกิน 0.75 ก. และ
2.พลังงานจากไขมันอิ่มตัวไมเกิน
2.พลังงานจากไขมันอิ่มตัวไมเกิน
รอยละ 10 ของพลังงานทั้งหมด และ รอยละ 10 ของพลังงานทั้งหมดและ
3.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1 3.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
ของบัญชีนี้ดวย
ของบัญชีนี้ดวย
1.ลดไขมันอิ่มตัวลงเมื่อเทียบกับ
1.ลดไขมันอิ่มตัวลงเมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑอื่นที่เปนอาหารชนิดเดียว
ผลิตภัณฑอื่นที่เปนอาหารชนิดเดียว
กันหรือคลายคลึงกัน โดยลดลงตั้ง
กันหรือคลายคลึงกัน โดยลดลงตัง้ แต
แตรอยละ 25 ขึ้นไป และ
รอยละ 25 ขึ้นไป และ
2.ปริมาณไขมันอิ่มตัวที่ลดลงจะตอง
2.ปริมาณไขมันอิ่มตัวที่ลดลงจะตอง
ไมนอยกวา 0.75 ก. ดวย
ไมนอยกวา 1.5 ก. ดวย
1.ไมเกิน 5 มก. และ
1.ไมเกิน 5 มก. และ
2.ไขมันอิ่มตัวไมเกิน 1.5 ก. และ
2.ไขมันอิ่มตัวไมเกิน 0.75 ก. และ
3.พลังงานจากไขมันอิ่มตัวไมเกิน
3.พลังงานจากไขมันอิ่มตัวไมเกิน
รอยละ 10 ของพลังงานทั้งหมด และ รอยละ 10 ของพลังงานทั้งหมด และ
4.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
4.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
ของบัญชีนี้ดวย
ของบัญชีนี้ดวย
1.ไมเกิน 20 มก. และ
1.ไมเกิน 10 มก. และ
2.ไขมันอิ่มตัวไมเกิน 1.5 ก. และ
2.ไขมันอิ่มตัวไมเกิน 0.75 ก. และ
3.พลังงานจากไขมันอิ่มตัวไมเกิน
3.พลังงานจากไขมันอิ่มตัวไมเกิน
รอยละ 10 ของพลังงานทั้งหมด และ
รอยละ 10 ของพลังงานทั้งหมด และ
4.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
4.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
ของบัญชีนี้ดวย
ของบัญชีนี้ดวย
1.ลดโคเลสเตอรอลลงเมื่อเทียบกับ
1.ลดโคเลสเตอรอลลงเมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑอนื่ ทีเ่ ปนอาหารชนิดเดียวกัน
ผลิตภัณฑอื่นที่เปนอาหารชนิดเดียว
หรือคลายคลึงกัน โดยลดลงตั้งแต
กันหรือคลายคลึงกัน โดยลดลงตัง้ แต
รอยละ 25 ขึ้นไป และ
รอยละ 25 ขึ้นไป และ
2.ปริมาณโคเลสเตอรอลที่ลดลงจะตอง 2.ปริมาณโคเลสเตอรอลที่ลดลง
จะตองไมนอยกวา 10 มก. ดวย
ไมนอยกวา 20 มก. ดวย
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พลังงาน/
สารอาหาร
น้ําตาล

โซเดียม

ใยอาหาร

ขอกลาวอาง

เงื่อนไข
ตออาหาร 100 กรัม (ของแข็ง)
ตออาหาร 100 มิลลิลิตร(ของเหลว)
ปราศจาก, ไมมี
1.ไมเกิน 0.5 ก. และ
1.ไมเกิน 0.5 ก. และ
(free, without, free of, 2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
no)
ของบัญชีนี้ดวย
ของบัญชีนี้ดวย
ลดปริมาณลง,
ลดน้ําตาลลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ
ลดน้ําตาลลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ
นอยกวา
อื่นที่เปนอาหารชนิดเดียวกันหรือ
อื่นที่เปนอาหารชนิดเดียวกันหรือ
(reduced, reduced คลายคลึงกัน โดยลดลงตั้งแตรอยละ คลายคลึงกัน โดยลดลงตั้งแตรอยละ
in, less, less than, 25 ขึ้นไป
25 ขึ้นไป
lower, lower in)
ปราศจาก, ไมมี
1.ไมเกิน 5 มก. และ
1.ไมเกิน 5 มก. และ
(free, without, free of, 2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
no)
ของบัญชีนี้ดวย
ของบัญชีนี้ดวย
ต่ํามาก
1.ไมเกิน 40 มก. และ
1.ไมเกิน 20 มก. และ
(very low)
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
ของบัญชีนี้ดวย
ของบัญชีนี้ดวย
ต่ํา
1.ไมเกิน 120 มก. และ
1.ไมเกิน 60 มก. และ
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
(low)
2.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1
ของบัญชีนี้ดวย
ของบัญชีนี้ดวย
ลดปริมาณลง,นอยกวา 1.ลดโซเดียมลงเมือ่ เทียบกับผลิตภัณฑ 1.ลดโซเดียมลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ
(reduced, reduced
อืน่ ที่เปนอาหารชนิดเดียวกันหรือ
อื่นที่เปนอาหารชนิดเดียวกันหรือ
in, less, less than,
คลายคลึงกัน โดยลดลงตั้งแตรอยละ คลายคลึงกัน โดยลดลงตั้งแตรอยละ
lower, lower in)
25 ขึ้นไปและ
25 ขึ้นไปและ
2.ปริมาณโซเดียมที่ลดลงจะตอง
2.ปริมาณโซเดียมที่ลดลงจะตอง
ไมนอยกวา 60 มก. ดวย
ไมนอยกวา 120 มก. ดวย
เปนแหลงของ, มี
ไมนอยกวา 3 ก. ตออาหาร 100 ก.
ไมนอยกวา 1.5 ก.
(good source,
หรือ
ตอพลังงาน 100 กิโลแคลอรี
contain, provide)
ไมนอยกวา 1.5 ก. ตอพลังงาน 100
กิโลแคลอรี
สูง, อุดม
ไมนอยกวา 6 ก. ตออาหาร 100 ก.
ไมนอยกวา 3 ก.
(high, rich, rich in,
หรือ
ตอพลังงาน 100 กิโลแคลอรี
excellent source of)
ไมนอยกวา 3 ก. ตอพลังงาน 100
กิโลแคลอรี
เสริม, เพิ่ม, มากกวา 1.เพิ่มใยอาหารขึ้นเมื่อเทียบกับ
1.เพิ่มใยอาหารขึ้นเมื่อเทียบกับ
(increased, more
ผลิตภัณฑอื่นที่เปนอาหารชนิดเดียว
ผลิตภัณฑอื่นที่เปนอาหารชนิดเดียว
than, added,
กันหรือคลายคลึงกัน โดยเพิม่ ขึน้ ตัง้ แต
กันหรือคลายคลึงกัน โดยเพิ่มขึ้นตั้ง
รอยละ 25 ขึ้นไป และ
enriched, fortified)
แตรอยละ 25 ขึ้นไป และ
2.ปริมาณใยอาหารที่เพิ่มขึ้นจะตอง
2.ปริมาณใยอาหารที่เพิ่มขึ้นจะตอง
ไมนอยกวา 1.5 ก.ตอพลังงาน 100
ไมนอยกวา 3 ก. ดวย
กิโลแคลอรี
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เปนแหลงของ, มี
(good source,
contains, provides)
สูง, อุดม
(high, rich, rich in,
excellent source of)
เสริม, เพิ่ม, มากกวา
(increased, more
than, added,
enriched, fortified)

วิตามินและเกลือแร
(ไมรวมโซเดียม)

เปนแหลงของ, มี
(good source,
contains, provides)

สูง, อุดม
(high, rich, rich in,
excellent source of)

เสริม, เพิ่ม, มากกวา
(increased, more
than, added,
enriched, fortified)

เงื่อนไข
ตออาหาร 100 กรัม (ของแข็ง)
ตออาหาร 100 มิลลิลิตร(ของเหลว)
ไมนอยกวา 5 ก. ตออาหาร 100 ก. ไมนอยกวา 2.5 ก. ตอ 100 มล.
หรือ
หรือตอพลังงาน 100 กิโลแคลอรี
ไมนอยกวา 2.5 ก. ตอพลังงาน
100 กิโลแคลอรี
ไมนอยกวา 10 ก. ตออาหาร 100 ก. ไมนอยกวา 5 ก. ตอ 100 มล.
หรือ
หรือตอพลังงาน 100 กิโลแคลอรี
ไมนอยกวา 5 ก. ตอพลังงาน
100 กิโลแคลอรี
1.เพิ่มโปรตีนขึ้นเมื่อเทียบกับ
1.เพิ่มโปรตีนขึ้นเมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑอนื่ ทีเ่ ปนอาหารชนิดเดียวกัน ผลิตภัณฑอื่นที่เปนอาหารชนิดเดียว
กันหรือคลายคลึงกัน โดยเพิ่มขึ้นตั้ง
หรือคลายคลึงกัน โดยเพิ่มขึ้นตั้งแต
แตรอยละ 25 ขึ้นไป และ
รอยละ 25 ขึ้นไป และ
2.ปริมาณโปรตีนที่เพิ่มขึ้นจะตอง
2.ปริมาณโปรตีนที่เพิ่มขึ้นจะตอง
ไมนอยกวา 2.5 ก. ตออาหาร 100 ก.
ไมนอยกวา 5 ก. ตออาหาร 100 ก.
หรือตอพลังงาน 100 กิโลแคลอรี
หรือไมนอยกวา 2.5 ก. ตอพลังงาน
100 กิโลแคลอรี
ไมนอยกวารอยละ 15ของ Thai RDI* ไมนอยกวารอยละ 7.5ของ Thai RDI*
ตออาหาร 100 ก.
ตออาหาร 100 มล.
หรือ
หรือ
ไมนอยกวารอยละ 5 ของ Thai RDI*
ไมนอยกวารอยละ 5 ของ Thai RDI*
ตอพลังงาน 100 กิโลแคลอรี
ตอพลังงาน 100 กิโลแคลอรี
ไมนอยกวารอยละ 30 ของ Thai RDI* ไมนอยกวารอยละ 15 ของ Thai RDI*
ตออาหาร 100 ก.
ตออาหาร 100 มล.
หรือ
หรือ
ไมนอยกวารอยละ 10ของ Thai RDI* ไมนอยกวารอยละ 10ของ Thai RDI*
ตอพลังงาน 100 กิโลแคลอรี
ตอพลังงาน 100 กิโลแคลอรี
เพิม่ วิตามินหรือเกลือแรขนึ้ ตัง้ แตรอ ยละ เพิม่ วิตามินหรือเกลือแรขนึ้ ตัง้ แตรอ ยละ
10 ขึ้นไปเมื่อเทียบกับอาหารอางอิง
10 ขึ้นไปเมื่อเทียบกับอาหารอางอิง
โดยระดับปริมาณที่แตกตางนั้นจะตอง โดยระดับปริมาณที่แตกตางนั้นจะตอง
ไมนอยกวาปริมาณรอยละ 10 ของ
ไมนอยกวาปริมาณรอยละ 10 ของ
Thai RDI* ของวิตามินหรือเกลือแรนั้น Thai RDI* ของวิตามินหรือเกลือแรนั้น

*Thai RDI หมายถึง สารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai Recommended
Daily Intakes)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 184) พ.ศ.2542
เรื่อง น้ํามันปาลม (ฉบับที่ 2)
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรการในการควบคุมน้ํามันปาลม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรค 2 ของขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56
(พ.ศ.2524) เรื่อง น้ํามันปาลม ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2524
“น้ํามันปาลมตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงน้ํามันปาลมที่จะตองนําไปผานกระบวนการเพื่อ
ใหเหมาะสมกอนการบริโภค ซึ่งจะตองแสดงวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนวามิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการ
บริโภค”
ขอ 2 ใหยกเลิกความในขอ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) เรื่อง
น้ํามันปาลม ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2524
ขอ 3 ใหยกเลิกใบสําคัญ การขึน้ ทะเบีย นตํารับ อาหารหรือใบสําคัญ การใชฉลากอาหาร
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ํามันปาลม ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.
2524 สําหรับน้ํามันปาลมที่ใชประโยชนอยางอื่นนอกจากใชรับประทานซึ่งออกใหกอนวันที่ประกาศฉบับนี้
ใชบังคับ
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2542
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เลม 116 ตอนที่ 41 ง. ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 191) พ.ศ.2543
เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 189) พ.ศ.2542
----------------------------------------ดวยปรากฏมีหลักฐานเชื่อไดวาอาหารที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศเบลเยี่ยมมีความปลอดภัย
ในการบริโภคจากการปนเปอนสารไดออกซิน จึงเห็นควรปรับมาตรการการควบคุมการนําเขาใหสอดคลอง
กับสถานการณในปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(8) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 189) พ.ศ.2542 เรื่อง กําหนดอาหารที่หาม
นําเขาหรือจําหนาย ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2542
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 117 ตอนพิเศษ 83 ง. ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2543)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีมาตรการการประกันคุณภาพของอาหารเพื่อใหอาหารมีคุณภาพ
มาตรฐาน และเพื่อคุมครองผูบริโภคใหไดรับอาหารที่ปลอดภัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(7) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ
ไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหอาหารดังตอไปนี้ เปนอาหารที่กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และ
การเก็บรักษาอาหาร
(1) อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็ก
(2) อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(3) นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(4) น้ําแข็ง
(5) (1)
(6) เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
(7) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
(8) นมโค
(9) นมเปรี้ยว
(10) ไอศกรีม
(11) นมปรุงแตง
(12) ผลิตภัณฑของนม
(13) วัตถุเจือปนอาหาร
(14) (2)
(15) (2)
(16) โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต
(17) อาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก
----------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 1(5) (น้าํ บริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 ถูกยกเลิก

โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 เรือ่ ง น้าํ บริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท (ฉบับที่ 3) (118 ร.จ.ตอนที่ 70 ง. (ฉบับพิเศษ
แผนกราชกิจาฯ) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544) เนือ่ งจากําหนดเปน GMP เฉพาะแลว และไมมกี ารเพิม่ ขอความใดๆ เขามาแทนขอความทีถ่ กู ยกเลิก
(2)

ความในขอ 1(14) (สีผสมอาหาร) และขอ 1 (15) (วัตถุที่ใชปรุงแตงรสอาหาร) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่

193) พ.ศ.2543 ถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (121 ร.จ.ตอนที่ 97 ง. (ฉบับพิเศษ
แผนกราชกิจาฯ) ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2547) และไมมกี ารเพิม่ ขอความใดเขามาแทนขอความทีถ่ กู ยกเลิก
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(18) ชา
(19) กาแฟ
(20) น้ําปลา
(21) (3)
(22) น้ําแรธรรมชาติ
(23) น้ําสมสายชู
(24) น้ํามันและไขมัน
(25) น้ํามันถั่วลิสง
(26) ครีม
(27) น้ํามันเนย
(28) เนย
(29) เนยแข็ง
(30) กี
(31) เนยเทียม
(32) อาหารกึ่งสําเร็จรูป
(33) ซอสบางชนิด
(34) น้ํามันปาลม
(35) น้ํามันมะพราว
(36) เครื่องดื่มเกลือแร
(37) น้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ยกเวนที่มีสถานที่ผลิตที่ไมเขาลักษณะ
เปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน)
(38 ) ช็อกโกแลต
(39) แยม เยลลี มารมาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
(40) อาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ
(41) ไขเยี่ยวมา
(42) รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี
(43) ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง
(44) น้ําผึ้ง (ยกเวนที่มีสถานที่ผลิตที่ไมเขาลักษณะเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน)
(45) ขาวเติมวิตามิน
(46) แปงขาวกลอง
(47) น้ําเกลือปรุงอาหาร
(48) ซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
(49) ขนมปง
(50) หมากฝรั่งและลูกอม
----------------------------------------------------------(3)

ความในขอ 1(21) (น้าํ ทีเ่ หลือจากการผลิตโมโนโซเดียมกลูตาเมต) (52) (อาหารทีม่ วี ตั ถุทใี่ ชเพือ่ รักษาคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของอาหารรวมอยูใ นภาชนะบรรจุ) และ (56) (อาหารที่มีสวนผสมของวานหางจระเข) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543
ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 เรือ่ ง แกไขเพิม่ เติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543
(118 ร.จ.ตอนที่ 93 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจาฯ) ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2544) และไมมกี ารเพิม่ ขอความใดๆ เขามาแทนขอความทีถ่ กู ยกเลิก
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(51) วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่
(52) (3)
(53) (4)
(54) ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว
(55) วัตถุแตงกลิ่นรส
(56) (3)
(57) อาหารแชเยือกแข็งทีไ่ ดผา นการเตรียม (prepared) และหรือการแปรรูป (processed) (5)
ขอ 2 ผูผลิตอาหารตามขอ 1 เพื่อจําหนายตองปฏิบัติต ามวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชใน
การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศนี้
ขอ 3 ผูนําเขา อาหารตามขอ 1 เพื่อ จําหนา ย ตอ งจัด ใหมีใ บรับ รองวิธีก ารผลิต เครื่อ งมือ
เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศนี้
ขอ 4 ใหผูที่ไ ดรับ ใบอนุญ าตผลิต อาหาร หรือ ใบสําคัญ การขึ้น ทะเบีย นตํารับ อาหาร หรือ
ใบสําคัญการใชฉลากอาหาร ตามขอ 1 กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับที่ปฏิบัติไมเปนไปตามขอ 2 หรือขอ 3
ทําการปรับปรุงแกไขหรือจัดใหมีใบรับรองแลวแตกรณี ใหถูกตองตามประกาศนี้ภายในสองป นับแตวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 5 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
----------------------------------------------------------(3)

ความในขอ 1(21) (น้าํ ทีเ่ หลือจากการผลิตโมโนโซเดียมกลูตาเมต) (52) (อาหารทีม่ วี ตั ถุทใี่ ชเพือ่ รักษาคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของอาหารรวมอยูใ นภาชนะบรรจุ) และ (56) (อาหารที่มีสวนผสมของวานหางจระเข) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543
ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 เรือ่ ง แกไขเพิม่ เติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543
(118 ร.จ.ตอนที่ 93 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจาฯ) ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2544) และไมมกี ารเพิม่ ขอความใด เขามาแทนขอความทีถ่ กู ยกเลิก
(4)
ความในขอ 1(53) (ผลิตภัณฑกระเทียม) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 ถูกยกเลิก โดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 แทนดวยผลิตภัณฑเสริมอาหาร (122 ร.จ.ตอนที่ 150 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจาฯ) ลงวันที่ 28 ธันวาคม
พ.ศ.2548) และไมมกี ารเพิม่ ขอความใดๆ เขามาแทนขอความทีถ่ กู ยกเลิก
(5)
ความในขอ 1 (57) (อาหารแชเยือกแข็ง) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 ถูกยกเลิก โดยขอ 2 ของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 เรือ่ ง แกไขเพิม่ เติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (118 ร.จ.ตอนที่ 93 ง. (ฉบับ
พิเศษ แผนกราชกิจาฯ) ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2544) และใชขอความใหมแทนแลว
(6)
สตีวิโอไซดและอาหารที่มีสวนผสมของสตีวิโอไซด ชาสมุนไพร ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อาหารฉายรังสี เปนอาหารที่กําหนด
วิธกี ารผลิต เครือ่ งมือเครือ่ งใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 262) พ.ศ.2545 เรือ่ ง สตีวโิ อไซดและ
อาหารที่มีสวนผสมของสตีวิโอไซด (119 ร.จ.ตอนที่ 91 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจาฯ) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2545), ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547 เรื่อง ชาสมุนไพร (121 ร.จ.ตอนที่ 82 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจาฯ) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2547),
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (122 ร.จ.ตอนที่ 150 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจาฯ) ลงวันที่
28 ธันวาคม พ.ศ.2548), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 297) พ.ศ.2549 เรื่อง อาหารฉายรังสี (123 ร.จ.ตอนที่ 93 ง. (ฉบับพิเศษ แผนก
ราชกิจาฯ) ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2549))
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บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารวาดวยสุขลักษณะทั่วไป
การผลิตอาหารจะตองมีการกําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนั้นจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
ลําดับที่
หัวขอ
เนื้อหา
1.
สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
1.1 สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง ตองอยูในที่ที่จะไมทําใหอาหารที่ผลิตเกิดการปนเปอนไดงาย โดย
1.1.1 สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด ไมปลอยใหมีการสะสมสิ่งที่ไมใชแลว หรือสิ่งปฏิกูลอันอาจเปน
แหลงเพาะพันธุสัตวและแมลง รวมทั้งเชื้อโรคตาง ๆ ขึ้นได
1.1.2 อยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุนมากผิดปกติ
1.1.3 ไมอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ
1.1.4 บริเวณพื้นที่ต้งั ตัวอาคารไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก และมีทอระบายน้ําเพื่อใหไหลลงสูทางระบายน้ําสาธารณะใน
กรณีที่สถานที่ตั้งตัวอาคารซึ่งใชผลิตอาหารอยูติดกับบริเวณที่มีสภาพไมเหมาะสม หรือไมเปนไปตามขอ 1.1.1-1.1.4 ตองมี
กรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวนําโรค ตลอดจนฝุนผงและสาเหตุของการปนเปอนอื่น ๆ ดวย
1.2 อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแกการทะนุบํารุงสภาพ รักษาความสะอาด และ
สะดวกในการปฏิบัติงาน โดย
1.2.1 พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารสถานที่ผลิต ตองกอสรางดวยวัสดุที่คงทน เรียบ ทําความสะอาด และซอมแซมให
อยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา
1.2.2 ตองแยกบริเวณผลิตอาหารออกเปนสัดสวน ไมปะปนกับที่อยูอาศัย
1.2.3 ตองมีมาตรการปองกันสัตวและแมลงไมใหเขาในบริเวณอาคารผลิต
1.2.4 จัดใหมีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิตใหเปนไปตามสายงานการผลิตอาหารแตละ
ประเภท และแบงแยกพื้นที่การผลิตเปนสัดสวนเพื่อปองกันการปนเปอนอันอาจเกิดขึ้นกับอาหารที่ผลิตขึ้น
1.2.5 ไมมีสิ่งของที่ไมใชแลวหรือไมเกี่ยวของกับการผลิตอยูในบริเวณผลิต
1.2.6 จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศที่เหมาะสมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานภายในอาคารผลิต
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2.
เครื่องมือ เครื่องจักร และ 2.1 ภาชนะหรืออุปกรณในการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ตองทําจากวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหารอันอาจเปนอันตรายตอผูบริโภค
อุปกรณในการผลิต
2.2 โตะที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตในสวนที่สัมผัสกับอาหาร ตองทําดวยวัสดุที่ไมเกิดสนิม ทําความสะอาดงาย และไมทําให
เกิดปฏิกิริยาที่อาจเปนอันตรายแกสุขภาพของผูบริโภค โดยมีความสูงเหมาะสมและมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน
2.3 การออกแบบติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชเหมาะสมและคํานึงถึงการปนเปอนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถ
ทําความสะอาดตัวเครื่องมือ เครื่องจักร และบริเวณที่ตั้งไดงายและทั่วถึง
2.4 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต ตองเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
3.
การควบคุมกระบวนการผลิต 3.1 การดําเนินการทุกขั้นตอนจะตองมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลที่ดีตั้งแตการตรวจรับวัตถุดิบและสวนผสมในการผลิตอาหาร
การขนยาย การจัดเตรียม การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาอาหาร และการขนสง
3.1.1 วัตถุดิบและสวนผสมในการผลิตอาหาร ตองมีการคัดเลือกใหอยูในสภาพที่สะอาด มีคุณภาพดี เหมาะสําหรับใชในการ
ผลิตอาหารสําหรับบริโภค ตองลางหรือทําความสะอาดตามความจําเปนเพื่อขจัดสิ่งสกปรก หรือสิ่งปนเปอนที่อาจติดหรือปนมากับ
วัตถุนั้น ๆ และตองเก็บรักษาวัตถุดิบภายใตสภาวะที่ปองกันการปนเปอนไดโดยมีการเสื่อมสลายนอยที่สุด และมีการหมุนเวียน
สตอกของวัตถุดิบและสวนผสมอาหารอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.2 ภาชนะบรรจุอาหารและภาชนะที่ใชในการขนถายวัตถุดิบและสวนผสมในการผลิตอาหาร ตลอดจนเครื่องมือที่ใชในการ
นี้ ตองอยูในสภาพที่เหมาะสมและไมทําใหเกิดการปนเปอนกับอาหารในระหวางการผลิต
3.1.3 น้ําแข็งและไอน้ําที่ใชในกระบวนการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ตองมีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง น้ําแข็งและน้ําบริโภค และการนําไปใชในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
3.1.4 น้ําที่ใชในกระบวนการผลิตอาหาร ตองเปนน้ําสะอาดบริโภคได มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง น้ําบริโภค และการนําไปใชในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
3.1.5 การผลิต การเก็บรักษา ขนยาย และขนสงผลิตภัณฑอาหาร ตองปองกันการปนเปอนและปองกันการเสื่อมสลายของ
อาหารและภาชนะบรรจุดวย
3.1.6 การดําเนินการควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมด ใหอยูภายใตสภาวะที่เหมาะสม
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4.

การสุขาภิบาล

5.

การบํารุงรักษาและ
การทําความสะอาด

เนื้อหา
3.2 จัดทําบันทึกและรายงานอยางนอยดังตอไปนี้
3.2.1 ผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ
3.2.2 ชนิดและปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑและวันเดือนปที่ผลิต
โดยใหเก็บบันทึกและรายงานไวอยางนอย 2 ป
4.1 น้ําที่ใชภายในโรงงาน ตองเปนน้ําสะอาดและจัดใหมีการปรับคุณภาพน้ําตามความจําเปน
4.2 จัดใหมีหองสวมและอางลางมือหนาหองสวมใหเพียงพอสําหรับผูฏิบัติงาน และตองถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณในการลางมือ
อยางครบถวน และตองแยกตางหากจากบริเวณผลิต หรือไมเปดสูบริเวณผลิตโดยตรง
4.3 จัดใหมีอางลางมือในบริเวณผลิตใหเพียงพอและมีอุปกรณการลางมืออยางครบถวน
4.4 จัดใหมีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวและแมลงในสถานที่ผลิตตามความเหมาะสม
4.5 จัดใหมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปดในจํานวนที่เพียงพอ และมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
4.6 จัดใหมที างระบายน้าํ ทิง้ และสิง่ โสโครกอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และไมกอ ใหเกิดการปนเปอ นกลับเขาสูก ระบวนการผลิตอาหาร
5.1 ตัวอาคารสถานที่ผลิตตองทําความสะอาดและรักษาใหอยูในสภาพสะอาดถูกสุขลักษณะโดยสม่ําเสมอ
5.2 ตองทําความสะอาด ดูแลและเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิตใหอยูในสภาพที่สะอาดทั้งกอนและหลัง
การผลิต สําหรับชิ้นสวนของเครื่องมือเครื่องจักรตาง ๆ ที่อาจเปนแหลงสะสมจุลินทรีย หรือกอใหเกิดการปนเปอนอาหาร สามารถ
ทําความสะอาดดวยวิธีที่เหมาะสมและเพียงพอ
5.3 พื้นผิวของเครื่องมือและอุปกรณการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ตองทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
5.4 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต ตองมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สม่ําเสมอ
5.5 การใชสารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด ตลอดจนเคมีวัตถุที่ใชเกี่ยวของกับการผลิตอยูภายใตเงื่อนไขที่ปลอดภัย และการเก็บ
รักษาวัตถุดังกลาวจะตองแยกเปนสัดสวนและปลอดภัย
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6.
บุคลากรและสุขลักษณะ
ผูปฏิบัติงาน

6.1
6.2

6.3
6.4

เนื้อหา
ผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิตตองไมเปนโรคติดตอหรือโรคนารังเกียจตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง หรือมีบาดแผลอันอาจกอให
เกิดการปนเปอนของผลิตภัณฑ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกคนในขณะที่ดําเนินการผลิตและมีการสัมผัสโดยตรงกับอาหาร หรือสวนผสมของอาหาร หรือสวนใด
สวนหนึ่งของพื้นที่ผิวที่อาจมีการสัมผัสกับอาหาร ตอง
6.2.1 สวมเสื้อผาที่สะอาดและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน กรณีที่ใชเสื้อคลุมก็ตองสะอาด
6.2.2 ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน และหลังการปนเปอน
6.2.3 ใชถุงมือที่อยูในสภาพสมบูรณและสะอาดถูกสุขลักษณะ ทําดวยวัสดุที่ไมมีสารละลายหลุดออกมาปนเปอนอาหารและ
ของเหลวซึมผานไมได สําหรับจับตองหรือสัมผัสกับอาหาร กรณีไมสวมถุงมือตองมีมาตรการใหคนงานลางมือ เล็บ แขนใหสะอาด
6.2.4 ไมสวมใสเครื่องประดับตาง ๆ ขณะปฏิบัติงาน และดูแลสุขอนามัยของมือและเล็บใหสะอาดอยูเสมอ
6.2.5 สวมหมวก หรือผาคลุมผม หรือตาขาย
มีการฝกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป และความรูทั่วไปในการผลิตอาหารตามความเหมาะสม
ผูที่ไมเกี่ยวของกับการผลิต ปฏิบัติตามขอ 6.1-6.2 เมื่ออยูในบริเวณผลิต
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543
เรื่อง ฉลาก
----------------------------------------โดยเปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ
ไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 68 (พ.ศ.2525) เรื่อ ง ฉลาก ลงวัน ที่
29 เมษายน พ.ศ.2525
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 95 (พ.ศ.2528) เรื่อ ง ฉลาก (ฉบับ ที่ 2)
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2528
ขอ 2 ใหอาหารดังตอไปนี้ ตองมีฉลาก
(1) อาหารควบคุมเฉพาะ
(2) อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
(3) อาหารที่รัฐมนตรีประกาศใหเปนอาหารที่ตองมีฉลาก
(4) อาหารอื่นนอกจากอาหารตาม (1) (2) และ (3)
ขอ 3 ฉลากของอาหารที่จําหนา ยตอ ผูบ ริโ ภค ตองมีขอ ความเปน ภาษาไทยแตจ ะมีภาษา
ตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจะยกเวนใหไมตองระบุขอความหนึ่งขอความใด
(1) ชื่ออาหาร
(2) เลขสารบบอาหาร
(3) ชื่อและที่ตั้งของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุสําหรับอาหารที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้ง
ของผูนําเขาและประเทศผูผลิตสําหรับอาหารนําเขา แลวแตกรณี
สําหรับอาหารที่ผลิตในประเทศ อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิต
หรือของผูแบงบรรจุก็ได
(4) ปริมาณของอาหารเปนระบบเมตริก
(4.1) อาหารที่เปนของแข็ง ใหแสดงน้ําหนักสุทธิ
(4.2) อาหารที่เปนของเหลว ใหแสดงปริมาตรสุทธิ
(4.3) อาหารที่มีลัก ษ ณะครึ่ง แข็ง ครึ่ง เหลว อาจแสดงเปน น้ําห นัก สุท ธิห รือ
ปริมาตรสุทธิก็ได
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(4.4) อื่น ๆ แสดงเปนน้ําหนักสุทธิ
กรณีที่อาหารมีสวนผสมที่เปนชิ้นหรือเนื้ออาหารผสมอยูกับสวนผสมที่เปนน้ําหรือ
ของเหลว และแยกกันอยางชัดเจน ใหแสดงปริมาณน้ําหนักเนื้ออาหาร (drained weight) เวนแตอาหารที่
ไมอาจแยกเนื้ออาหารออกจากน้ําหรือของเหลวนั้นได
(5) สวนประกอบทีส่ าํ คัญ เปนรอยละของน้าํ หนักโดยประมาณเรียงตามลําดับปริมาณ
จากมากไปนอย เวนแต (1)
(ก) อาหารทีม่ เี นือ้ ทีข่ องฉลากทัง้ แผนนอยกวา 35 ตารางเซนติเมตร แตทงั้ นีจ้ ะตอง
มีขอความแสดงสวนประกอบที่สําคัญไวบนหีบหอของอาหารนั้น หรือ
(ข) อาหารทีม่ สี ว นประกอบทีส่ าํ คัญแตเพียงอยางเดียวโดยไมรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร
วัตถุแตงกลิ่นรส วัตถุปรุงแตงรสอาหาร หรือสีผสมอาหาร ที่เปนสวนผสม
(6) ขอความวา “ใชวัตถุกันเสีย” ถามีการใช
(7) ขอความวา “เจือสีธรรมชาติ” หรือ “เจือสีสังเคราะห” ถามีการใชแลวแตกรณี
(8) ขอความวา “ใช …….. เปนวัตถุปรุงแตงรสอาหาร” (ความที่เวนไวใหระบุชื่อของ
วัตถุปรุงแตงรสอาหารที่ใช)
(9) ขอความวา “ใช ……. เปนวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล” (ความที่เวนไวใหระบุ
ชื่อของวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลที่ใช) ดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร สีของตัวอักษร
ตัดกับสีของพื้นฉลาก
(10) ขอความวา “แตงกลิ่นธรรมชาติ” “แตงกลิ่นเลียนธรรมชาติ” “แตงกลิ่นสังเคราะห”
“แตงรสธรรมชาติ” หรือ “แตงรสเลียนธรรมชาติ” ถามีการใชแลวแตกรณี
(11) วันเดือนและปที่ผลิต เดือนและปที่ผลิต วันเดือนและปที่หมดอายุการบริโภค หรือ
วันเดือนและปที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีขอความวา “ผลิต” “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภค
กอน” กํากับไวดวยแลวแตกรณี ดังตอไปนี้
(11.1) วันเดือนและปทหี่ มดอายุการบริโภค สําหรับอาหารทีเ่ ก็บไวไดไมเกิน 90 วัน
(11.2) เดือ นและปที่ผ ลิต หรือ วัน เดือ นและปที่ห มดอายุก ารบริโ ภค สําหรับ
อาหารที่เก็บไวไดเกิน 90 วัน
(11.3) วันเดือนและปที่ผ ลิต และ วันเดือนและปที่ห มดอายุการบริโภค สําหรับ
อาหารที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
การแสดงขอความตาม (11.1) (11.2) และ (11.3) จะตองแสดงใหเรียงตามลําดับ
ของวันเดือนปตามที่กําหนด กรณีการแสดงเดือนอาจแสดงโดยใชตัวอักษรแทนได
สําหรับวันเดือนและปที่หมดอายุการบริโภค อาจแสดงวันเดือนและปที่ควรบริโภค
กอนแทนได
----------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 3(5) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของประกาศกระทรวง

สาธารณสุข(ฉบับที่ 252) พ.ศ.2545 เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2) (119 ร.จ. ตอนที่ 54 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 18 มิถนุ ายน
พ.ศ.2545)และใชขอความใหมแทนแลว
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(12) คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถามี)
(13) วิธีปรุงเพื่อรับประทาน (ถามี)
(14) วิธกี ารใชและขอความทีจ่ าํ เปนสําหรับอาหารทีม่ งุ หมายจะใชกบั ทารกหรือเด็กออน
หรือบุคคลกลุมใดใชโดยเฉพาะ
(15) ขอความที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดใหตองมี สําหรับอาหาร
ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
ฉลากของอาหารตามขอ 2(4) อยางนอยตองแสดงขอความตาม (1)(3)(4) และ (11)
ขอ 4 ฉลากของอาหารที่มิไ ดจําหนา ยตอ ผูบ ริโ ภคแตจําหนา ยใหกับ ผูป รุง หรือ ผูจําหนา ย
อาหาร ใหแสดงฉลากตามขอ 3 เวนแตในกรณีที่มีคูมือหรือเอกสารประกอบที่แสดงรายละเอียดตามขอ
3(5) ถึง 3(10) และ 3(12) ถึง 3(15) อยูแลว จะแสดงขอความเพียงขอ 3(1) ถึง 3(4) และ 3(11) ก็ได
ขอ 5 ฉลากของอาหารที่มิไดจําหนา ยตอผูบริโภคและมิใชอาหารที่ตองแสดงฉลากตาม
ขอ 3 หรือขอ 4 ตองมีขอความเปนภาษาไทย เวนแตอาหารที่นําเขาอาจแสดงขอความเปนภาษาอังกฤษ
ก็ได และอยางนอยตองมีขอความ ดังตอไปนี้ (2)
(1) ชื่อและประเภทหรือชนิดของอาหาร
(2) เลขสารบบอาหาร (ถามี)
(3) ปริมาณสุทธิของอาหารเปนระบบเมตริก
(4) ชื่อและที่ตั้ง ของผูผ ลิตหรือ ผูแ บง บรรจุสําหรับ อาหารที่ผ ลิต ในประเทศ ชื่อ และ
ที่ตั้ง ของผูนําเขาและประเทศผูผลิตสําหรับอาหารนําเขา แลวแตกรณี ทั้งนี้สําหรับอาหารที่ผลิตในประเทศ
อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได
ขอ 6 ฉลากของอาหารที่ผลิต เพื่อ สง ออกจะแสดงขอ ความเปน ภาษาใดก็ไ ด แตอ ยา งนอ ย
ตองระบุ
6.1 ประเทศผูผลิต
6.2 เลขสารบบอาหาร (ถามี)
ขอ 7 ฉลากของอาหารดังตอไปนี้ ตองสงมอบใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจ
อนุมัติใหใชกอนนําไปใช
(1) อาหารควบคุมเฉพาะ
(2) อาหารอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ฉลากของอาหารที่ไดรับ อนุญาตใหใชแลว ตองแสดงเลขสารบบอาหารตามแบบที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดไวที่ฉลาก
ขอ 8 การแสดงเลขสารบบอาหารสําหรับอาหารตามขอ 2(1) ขอ 2(2) และขอ 2(3) ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
----------------------------------------------------------(2)

ความในขอ 5 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 ถูกยกเลิก โดยขอ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่

252) พ.ศ.2545 เรือ่ ง ฉลาก (ฉบับที่ 2) (119 ร.จ. ตอนที่ 54 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ.2545) และใชขอ ความใหมแทนแลว
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ขอ 9 ฉลากของอาหารตองปด ติด หรือแสดงไวในที่เปดเผยที่ภาชนะบรรจุและหรือหีบหอของ
ภาชนะบรรจุอาหาร และมองเห็นไดชัดเจน โดยมีขนาดของฉลากสัมพันธกับพื้นที่ของภาชนะบรรจุหรือ
หีบหอนั้น ๆ
ขอ 10 ฉลากของอาหารตองไมทําใหเขาใจผิดไมวาโดยทางตรงหรือทางออมระหวางอาหาร
กับขอความ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือเครื่องหมายการคาที่แนะนําผลิตภัณฑชนิดอื่น
ขอ 11 ฉลากที่มีขอ ความ รูป รูป ภาพ รอยประดิษ ฐ เครื่อ งหมาย หรือเครื่องหมายการคา
ไมวาจะเปนภาษาใดที่ปรากฏในฉลาก ตอง
(1) ไมเปนเท็จหรือหลอกลวงใหเกิดความหลงเชือ่ โดยไมสมควร หรือไมทาํ ใหเขาใจผิด
ในสาระสําคัญ
(2) ไมแสดงถึงชื่ออาหาร สวนประกอบของอาหาร อัตราสวนของอาหาร ปริมาณของ
อาหาร หรือแสดงถึงสรรพคุณของอาหารอันเปนเท็จหรือเปนการหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อ
(3) ไมทาํ ใหเขาใจวามีวัตถุตามขอความ ชื่อ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ เครื่องหมาย
หรือเครือ่ งหมายการคาดังกลาวผสมอยูใ นอาหารโดยทีไ่ มมวี ตั ถุนนั้ ผสมอยู หรือมีผสมอยูใ นปริมาณทีไ่ มอาจ
แสดงสรรพคุณได
ขอ 12 ขอความในฉลากตองมีลักษณะเห็นไดชัดเจนและอานไดงาย
การแสดงขอความตามขอ 3(1) ขอ 3(4) และขอ 3(11) ใหแสดงในตําแหนงที่สามารถ
เห็นไดชัดเจน
กรณีการแสดงขอความตามขอ 3(11) ไวที่ดานลางของภาชนะบรรจุ ตองมีขอความที่
ฉลากนั้นวาจะดู วันเดือนและปที่ผลิต เดือนและปที่ผลิต วันเดือนและปที่หมดอายุการบริโภค หรือ วันเดือน
และปที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี ไดที่ใด
ขอ 13 การแสดงสีของพื้นฉลากและสีของขอความในฉลากตองใชสีที่ตัดกัน ซึ่งทําใหขอความ
ที่ระบุอา นไดชัด เจน ขนาดของตัว อัก ษรตองสัม พัน ธกับ ขนาดของพื้นที่ฉ ลาก เวนแตขอ ความดังตอไปนี้
ตองมีขนาดตัวอักษร ตําแหนง และแบบตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
(1) เลขสารบบอาหาร
(2) ขอความตามขอ 3(15)
ขอ 14 ฉลากที่มีเ ครื่อ งหมายการคา แสดงไว สํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยาอาจ
กําหนดใหระบุคําวา “ตรา” หรือ “เครื่องหมายการคา” กํากับเครื่องหมายการคาไวดวย ทั้งนี้เพื่อปองกันมิให
ผูบริโภคเขาใจผิดเกี่ยวกับอาหารนั้น
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ขอ 15 ชื่ออาหารตามขอ 3(1) ตองไมทําใหเ ขา ใจผิดในสาระสําคัญ ไมเปนเท็จ ไมเปนการ
หลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อ ทําใหเขาใจผิด หรือขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือสอไปในทาง
ทําลายคุณคาของภาษาไทย และมีขอความตอเนื่องกันในแนวนอน ขนาดของตัวอักษรใกลเคียงกัน อานได
ชัดเจน และใหใชชื่ออยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) ชื่อเฉพาะของอาหาร ชื่อสามัญหรือชื่อที่ใชเรียกอาหารตามปกติ
(2) ชื่อที่แสดงประเภทหรือชนิดของอาหาร
(3) ชื่อทางการคา การใชชื่อนี้ตองมีขอความแสดงประเภทหรือชนิดของอาหารกํากับ
ชื่ออาหารดวย โดยจะอยูในบรรทัดเดียวกับชื่อทางการคาก็ได และจะมีขนาดตัวอักษรตางกับชื่อทางการคา
ก็ได แตตองสามารถอานไดชัดเจน
เพื่อปองกันไมใหผูบริโภคเขาใจผิดเกี่ยวกับอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาอาจกําหนดใหระบุขอความหนึ่งขอความใดประกอบชื่ออาหาร เชน สารที่ใชบรรจุ (Packing media)
กรรมวิธีการผลิต รูปลักษณะของอาหาร ชนิดของสวนของพืช หรือสวนที่เปนตนกําเนิดของอาหาร
ขอ 16 ใหใบสําคัญ การใชฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 68 (พ.ศ.
2525) เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่
95 (พ.ศ.2528) เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2528 และฉบับที่เกี่ยวของซึ่งออกใหกอน
วันที่ประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 17 ใหผูผลิต ผูนําเขา ซึ่งอาหารที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ยื่นคําขอ
รับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหคงใช
ฉลากเดิมที่เหลืออยูตอไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 18 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 195) พ.ศ.2543
เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 108 (พ.ศ.2530) เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2530
ขอ 2 ใหเครื่องดื่มเกลือแรเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 3 เครือ่ งดืม่ เกลือแร หมายความวา เครือ่ งดืม่ ทีม่ เี กลือแรเปนสวนประกอบหลัก และหมายความ
รวมถึงเครื่องดื่มเกลือแรชนิดแหงดวย
ขอ 4 เครื่องดื่มเกลือแรตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) เครื่องดื่มเกลือแร 1 ลิตร ประกอบดวย
(1.1) โซเดียม ไมนอยกวา 460 มิลลิกรัม และไมเกิน 920 มิลลิกรัม
(1.2) น้ําตาลกลูโคสหรือฟรุคโตส ไมนอยกวารอยละ 2 ของน้ําหนัก หรือซูโครส
ไมนอยกวารอยละ 4 ของน้ําหนัก
(1.3) โพแทสเซียม ไมเกิน 195 มิลลิกรัม (ถามี)
(1.4) ไบคารบอเนต ไมเกิน 793 มิลลิกรัม (ถามี)
(1.5) ซิเตรต ไมเกิน 819 มิลลิกรัม (ถามี)
เครื่องดื่มเกลือแรนอกจากจะตองมีสวนประกอบตาม (1.1) และ (1.2) แลว
หากจะใชเกลือแรอื่นนอกจาก (1.3) และ (1.4) หรือน้ําตาลอื่น ใหใชไดในปริมาณตามที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(2) มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของเครื่องดื่มเกลือแรนั้น
(3) ไมมีตะกอน เวนแตตะกอนที่เกิดจากการใชสารปรุงแตงกลิ่นรสบางชนิดอันเปน
สวนประกอบของเครื่องดื่มเกลือแร
(4) น้าํ ทีใ่ ชผลิตตองเปนน้าํ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
(5) คุณสมบัติทางจุลินทรีย
(ก) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรมนอยกวา 2.2 ตอเครื่องดื่มเกลือแร
100 มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
(ข) ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli)
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(ค) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(ง) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอื่นในปริมาณที่อาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ
(จ) ไมมีเชื้อรา
(6) ไมมีสารปนเปอน เวนแต
(6.1) สารหนู
ไมเกิน 0.2 สวนในลานสวน
(6.2) ตะกั่ว
ไมเกิน 0.3 สวนในลานสวน
(6.3) ทองแดง
ไมเกิน 5 สวนในลานสวน
(6.4) สังกะสี
ไมเกิน 5 สวนในลานสวน
(6.5) เหล็ก
ไมเกิน 15 สวนในลานสวน
(6.6) ดีบุก
ไมเกิน 250 สวนในลานสวน
(6.7) ซัลเฟอรไดออกไซด ไมเกิน 10 สวนในลานสวน
(7) ไมใชวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล
(8) ไมมแี อลกอฮอลเปนสวนประกอบ เวนแตแอลกอฮอลทใี่ ชเปนตัวทําละลายสารปรุงแตง
บางชนิดที่ใชเปนสวนประกอบของเครื่องดื่มเกลือแร
(9) ไมมีแคฟเฟอีน
เครื่องดื่มเกลือแรชนิดแหงมีความชื้นไดไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก และเมื่อละลาย
ตามที่กําหนดไวในฉลากแลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง
ขอ 5 ผูผลิตหรือ ผูนําเขา เครื่อ งดื่ม เกลือ แรเ พื่อ จําหนา ย ตอ งปฏิบัติต ามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 6 การใชภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม เกลือแร ใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ
ขนาดบรรจุ เ ครื่ อ งดื่ ม เกลื อ แร ใ ห เ ป น ไปตามที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากสํานั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา เวนแตเครื่องดื่มเกลือแรชนิดแหงตองมีขนาดบรรจุสําหรับละลายในน้ํา 250
มิลลิลิตร เทานั้น
ขอ 7 การแสดงฉลากของเครื่อ งดื่ม เกลือแร
(1) ใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก
(2) ตองมีขอความแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอยกวา
2 มิลลิเมตร เห็นไดชัดเจนในกรอบสี่เหลี่ยม สีแดง พื้นขาว
(2.1) เด็กและทารกไมควรรับประทาน
(2.2) เฉพาะผูสูญเสียเหงื่อจากการออกกําลังกาย
(2.3) ไมควรรับประทานเกินวันละ …… หนวย (ความที่เวนไวใหระบุจํานวนหนวย
ที่ควรบริโภค ทั้งนี้จํานวนดังกลาวเมื่อรวมกันแลวจะตองไมเกินวันละ 1 ลิตร)
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ขอ 8 ใหใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 108 (พ.ศ.2530) เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2530
ซึ่งออกใหกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 9 ใหผูผลิต ผูนําเขาเครื่องดื่มเกลือแรที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับยื่นคํา
ขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหไดรับการ
ผอนผันการปฏิบัติตามขอ 5 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิมที่เหลือ
อยูตอไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 10 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 196) พ.ศ.2543
เรื่อง ชา
-----------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ชา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหย กเลิก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 58 (พ.ศ.2524) เรื่อ ง ชา ลงวัน ที่
29 พฤษภาคม พ.ศ.2524
ขอ 2 ใหชาเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 3 ชาตามขอ 2 แบงออกเปน 3 ชนิด ดังตอไปนี้
(1) ชา หมายความวา ใบ ยอด และกา น ที่ยัง ออ นอยูข องตน ชาในสกุล Camellia
ที่ทําใหแหงแลว
(2) ชาผงสําเร็จรูป (instant tea) หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจ ากการนําของเหลว
ซึ่งสกัดมาจากชาและนํามาทําใหเปนผงกระจายตัวไดงายเพื่อใชเปนเครื่องดื่มไดทันที
(3) ชาปรุงสําเร็จ หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากชาตาม (1) หรือ (2) มาปรุงแตงรส
ในลักษณะพรอมบริโภคและบรรจุในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ไมวาผลิตภัณฑดังกลาวจะเปนชนิดเหลวหรือ
แหงใหถือวาเปนชา ซึ่งตองปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ดวย
ขอ 4 ชาตามขอ 3(1) ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีความชื้นไมเกินรอยละ 8 ของน้ําหนัก
(2) มีเถาทั้งหมด (total ash) ไมนอ ยกวารอยละ 4 และไมเกินรอยละ 8 ของน้ําหนัก
ชาแหง
(3) มีเถาที่ละลายน้ําได (water soluble ash) ไมนอยกวารอยละ 45 ของเถาทั้งหมด
(4) มีสารที่สกัดไดดวยน้ํารอน (hot water extract) ไมนอยกวารอยละ 32 ของน้ําหนัก
ชาแหง
(5) มีกาเฟอีน (caffeine) ไมนอยกวารอยละ 1.5 ของน้ําหนัก
(6) ไมใสสี
ในกรณีที่ช ามีวัต ถุอื่น ผสมอยูเ พื่อ แตง กลิ่น วัต ถุที่นํามาผสมตอ งไมเ ปน อัน ตรายตอ
รางกาย และตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 5 ชาตามขอ 3(2) ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีความชื้นไมเกินรอยละ 6 ของน้ําหนัก
(2) มีเถาทั้งหมดไมเกินรอยละ 20 ของน้ําหนักชาผงสําเร็จรูปแหง
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(3) มีกาเฟอีน (caffeine) ไมนอยกวารอยละ 4.0 ของน้ําหนัก เวนแตชาผงสําเร็จรูปที่
สกัดเอากาเฟอีนออกแลว ใหมีกาเฟอีนไดในปริมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
(4) ไมใสสี
ในกรณีชาผงสําเร็จรูปมีวัตถุอื่นผสมอยูเพื่อแตงกลิ่นหรือรส วัตถุที่นํามาผสมตองไมเปน
อันตรายตอรางกาย และตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 6 ชาตามขอ 3(3) ชนิดเหลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของชา
(2) ไมมีตะกอน เวนแตตะกอนอันมีตามธรรมชาติของสวนประกอบ
(3) น้าํ ทีใ่ ชผลิตตองเปนน้าํ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา
ดวยเรื่องน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
(4) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟ อรม นอยกวา 2.2 ตอชาปรุงสําเร็จ 100 มิลลิลิต ร
โดยวิธีเอ็มพีเอ็น (Most Probable Number)
(5) ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli)
(6) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(7) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอื่นในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ
(8) ไมมียีสตและเชื้อรา
(9) ตรวจพบสารปนเปอนไดไมเกินที่กําหนด ดังตอไปนี้
(9.1) สารหนู ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว 1 กิโลกรัม
(9.2) ตะกั่ว ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว 1 กิโลกรัม
(9.3) ทองแดง ไมเกิน 5 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว 1 กิโลกรัม
(9.4) สังกะสี ไมเกิน 5 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว 1 กิโลกรัม
(9.5) เหล็ก ไมเกิน 15 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว 1 กิโลกรัม
(9.6) ดีบุก
ไมเกิน 250 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว 1 กิโลกรัม
(9.7) ซัลเฟอรไดออกไซด ไมเกิน 10 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว
1 กิโลกรัม
(10) ใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลหรือใชรวมกับน้ําตาลนอกจากการใชน้ําตาลได
โดยใชวัต ถุที่ใ หค วามหวานแทนน้ําตาลไดต ามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ, โคเด็กซ
(Joint FAO/WHO, Codex) ที่วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับที่ไดแกไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
(11) ใหใชวัตถุกันเสียได ดังตอไปนี้
(11.1) ซัล เฟอรไ ดออกไซด ไมเ กิน 70 มิล ลิก รัม ตอ ชาปรุง สําเร็จ ชนิด เหลว
1 กิโลกรัม
(11.2) กรดเบนโซอิกหรือกรดซอรบิก หรือเกลือของกรดทั้งสองนี้ โดยคํานวณ
เปนตัวกรดไดไมเกิน 200 มิลลิกรัม ตอชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว 1 กิโลกรัม
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การใชวัตถุกันเสียใหใชไดเพียงชนิดหนึ่งชนิดใดตามปริมาณที่กําหนดใน (11.1)
หรือ (11.2) ถาใชเกินหนึง่ ชนิดตองมีปริมาณของชนิดทีใ่ ชรวมกันไมเกินปริมาณของวัตถุกนั เสียชนิดทีก่ าํ หนด
ใหใชนอยที่สุด
เมื่อจําเปนตองใชวัตถุกันเสียแตกตางไปจากที่กําหนดไวดังกลาวขางตน ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(12) ในกรณีช าปรุง สําเร็จ มีวัต ถุอื่น ผสมอยูเ พื่อ แตง กลิ่น หรือ รส วัต ถุที่นําม าผสม
ตองไมเปนอันตรายตอรางกาย และตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 7 ชาปรุงสําเร็จชนิดแหง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีความชื้นไมเกินรอยละ 6 ของน้ําหนัก
(2) เมื่อละลายหรือผสมน้ําตามที่กําหนดไวในฉลาก ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม
ขอ 6
ขอ 8 ผูผลิตหรือผูนําเขา เพื่อจําหนา ย ตองปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา ดวย
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 9 การใชภ าชนะบรรจุช า ใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรว งสาธารณสุข วา ดว ยเรื่อ ง
ภาชนะบรรจุ
ขอ 10 การแสดงฉลากของชา ใหปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง ฉลาก
และฉลากของชาปรุงสําเร็จพรอมบริโภคชนิดเหลวตามขอ 3(3) ตองแสดงขอความ “มีกาเฟอีน..…..
มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลติ ร” (ความทีเ่ วนไวใหแสดงปริมาณกาเฟอีน) ดวยตัวอักษรสีเขมเสนทึบ ขนาดความสูง
ไมนอ ยกวา 2 มิลลิเมตร ทีอ่ า นไดชดั เจนอยูใ นกรอบพืน้ สีขาว บริเวณเดียวกับชือ่ อาหารหรือเครือ่ งหมายการคา (1)
ขอ 11 ใหใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 58 (พ.ศ.2524) เรื่อง ชา ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2524 ซึ่งออกใหกอนวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 12 ใหผูผ ลิต ผูนําเขา ชาที่ไ ดรับ อนุญ าตอยูกอ นวัน ที่ป ระกาศนี้ใชบัง คับ ยื่น คําขอรับ
เลขสารบบอาหารภายในหนึง่ ป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ เมือ่ ยืน่ คําขอดังกลาวแลวใหไดรบั การผอนผัน
การปฏิบัติตามขอ 8 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิมที่เหลืออยูตอไปจน
กวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 13 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
----------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 10 ของประกาศกระทรวงสาธาณสุข (ฉบับที่ 196) พ.ศ.2543 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 277) พ.ศ.2546 เรื่อง ชา (ฉบับที่ 2) (120 ร.จ. ตอนที1่ 44 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2546)
และใชขอความใหมแทนแลว
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 197) พ.ศ.2543
เรื่อง กาแฟ
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง กาแฟ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหย กเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 77 (พ.ศ.2527) เรื่อ ง กาแฟ ลงวัน ที่
13 มกราคม พ.ศ.2527
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 132 (พ.ศ.2533) เรื่อง กาแฟ (ฉบับ ที่ 2)
ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2533
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 181) พ.ศ.2540 เรื่อง กาแฟ (ฉบับ ที่ 3)
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2540
ขอ 2 ใหกาแฟที่คั่วแลว เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 3 กาแฟตามขอ 2 แบงออกเปน 6 ชนิด ดังตอไปนี้
(1) กาแฟแท หมายความวา ผลิต ภัณ ฑที่ไ ดจ ากผลที่แ กจัด ของตน กาแฟในสกุล
คอฟเฟย (Coffea) ผานกรรมวิธเี อาเมล็ดออก นําเมล็ดมาคัว่ จนไดที่ และอาจบดใหไดขนาดตามความตอ งการ
(2) กาแฟผสม หมายความวา ผลิต ภัณ ฑที่ไ ดจ ากกาแฟตาม (1) ที่มีสิ่ง อื่น ที่ไ มเ ปน
อันตรายตอสุขภาพเปนสวนผสมอยูดวย
(3) กาแฟที่สกัดกาเฟอีนออก หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากกาแฟตาม (1) ที่ได
สกัดเอากาเฟอีนออก
(4) กาแฟสําเร็จรูป หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากผลที่แกจัดของตนกาแฟในสกุล
คอฟเฟยผานกรรมวิธีเอาเมล็ดออก นําเมล็ดมาคั่วจนไดที่โดยมิไดมีการผสมสิ่งอื่นใด แลวนํามาสกัดดวยน้ํา
เทานั้น นําไประเหยน้ําออกจนแหงดวยกรรมวิธีที่เหมาะสม มีลักษณะเปนผง หรือเปนเกล็ด หรือลักษณะ
อื่น ๆ และสามารถละลายน้ําไดหมดทันที
(5) กาแฟสําเร็จ รูป ผสม หมายความวา กาแฟสําเร็จ รูป ตาม (4) ที่มีสิ่ง อื่น ที่ไ มเ ปน
อันตรายตอสุขภาพเปนสวนผสมอยูดวย
(6) กาแฟสําเร็จรูปที่สกัดกาเฟอีนออก หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากกาแฟตาม
(4) ที่ไดสกัดเอากาเฟอีนออก
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ในกรณีที่นํากาแฟตาม (1)(2)(3)(4)(5) หรือ (6) มาปรุงแตงรสในลักษณะพรอมบริโภค
และบรรจุในภาชนะปดสนิทไมวาผลิตภัณฑดังกลาวจะเปนชนิดเหลวหรือแหง ใหถือวาเปนกาแฟซึ่งตอง
ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ดวย
ขอ 4 กาแฟแทตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกลิ่นและรสของกาแฟแท
(2) มีเถา ทั้งหมดไมเ กินรอ ยละ 6 ของน้ําหนัก และเถาทั้ง หมดนั้น ตองละลายน้ําได
ไมนอยกวารอยละ 75 ของน้ําหนัก
(3) มีกาเฟอีนไมนอยกวารอยละ 1 ของน้ําหนัก
(4) มีน้ําตาล คํานวณเปนน้ําตาลอินเวิรตทั้งหมดไดไมเกินรอยละ 1.5 ของน้ําหนัก
(5) ไมผ สมวัต ถุอื่น ใด ยกเวน วัต ถุที่ไ มเ ปน อัน ตรายตอ สุข ภาพที่ใ ชเ พื่อ การคั่ว และ
แตงกลิ่น
(6) ไมใชสี เวนแตสีน้ําตาลเคี่ยวไหมหรือสีคาราเมล
ขอ 5 กาแฟผสมตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกาแฟเปนสวนผสมไมนอยกวารอยละ 20 ของน้ําหนักเมื่อแหง
(2) ใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลไดตามมาตรฐาน เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ,
โคเด็กซ (Joint FAO/WHO, Codex) ที่วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับที่ไดแกไขเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ ไมมีมาตรฐานกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
(3) มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
ขอ 6 กาแฟที่สกัดกาเฟอีนออก ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกาเฟอีนไมเกินรอยละ 0.1 ของน้ําหนัก
(2) มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
ขอ 7 กาแฟสําเร็จรูป ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกลิ่นและรสของกาแฟแท
(2) มีความชื้นไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก
(3) มีเถาทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 5 ของน้ําหนักเมื่อแหง
(4) มีกาเฟอีนไมนอยกวารอยละ 2.5 ของน้ําหนัก
ขอ 8 กาแฟสําเร็จรูปผสม ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีความชื้นไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก
(2) มีกาเฟอีนไมนอยกวารอยละ 1.5 ของน้ําหนัก
(3) ไมใชสี เวนแต สีน้ําตาลเคี่ยวไหม หรือสีคาราเมล
(4) ใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลไดตามมาตรฐาน เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ,
โคเด็กซ (Joint FAO/WHO, Codex) ที่วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับที่ไดแกไขเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ ไมมีมาตรฐานกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
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(5) มีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานัก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา
ขอ 9 กาแฟสําเร็จรูปที่สกัดกาเฟอีนออก ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีความชื้นไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก
(2) มีกาเฟอีนไมเกินรอยละ 0.3 ของน้ําหนัก
(3) มีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
ขอ 10 กาแฟตามวรรคสองของขอ 3 ชนิดเหลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของกาแฟนั้น
(2) มีกาเฟอีนไมเกิน 100 มิลลิกรัม ตอกาแฟปรุงสําเร็จชนิดเหลว 100 มิลลิลิตร และ
กาเฟอีนดังกลาวตองมาจากกาแฟที่ใชเปนวัตถุดิบเทานั้น
(3) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟ อรม นอยกวา 2.2 ตอกาแฟ 100 มิลลิลิต ร โดยวิธี
เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
(4) ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli)
(5) ไมมีจุลินทรียท่ที ําใหเกิดโรค
(6) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอื่นในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ
(7) ไมมียีสตและเชื้อรา
(8) ใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลไดตามมาตรฐาน เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ,
โคเด็กซ (Joint FAO/WHO, Codex) ที่วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับที่ไดแกไขเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ ไมมีมาตรฐานกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
(9) มีวัตถุกันเสียได ดังตอไปนี้
(9.1) ซัลเฟอรไดออกไซด ไมเกิน 70 มิลลิกรัม ตอกาแฟปรุงสําเร็จ 1 กิโลกรัม
(9.2) กรดเบนโซอิค หรือกรดซอรบิค หรือเกลือของกรดทั้งสองนี้ โดยคํานวณเปน
ตัวกรดไดไมเกิน 200 มิลลิกรัม ตอกาแฟปรุงสําเร็จ 1 กิโลกรัม
การใชวัตถุกัน เสียใหใชไดเพีย งชนิดหนึ่งชนิดใดตามปริมาณที่กําหนดใน (9.1)
หรือ (9.2) ถาใชเกินหนึง่ ชนิด ตองมีปริมาณรวมกันไมเกินปริมาณของวัตถุกนั เสียชนิดทีก่ าํ หนดใหใชนอ ยทีส่ ดุ
เมื่อจําเปนตองใชวัตถุกันเสียแตกตางไปจากที่กําหนดไวดังกลาวขางตน ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 11 กาแฟปรุงสําเร็จชนิดแหง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) ความชื้นไดไมเกินรอยละ 6 ของน้ําหนัก
(2) เมื่อละลายหรือผสมน้ําตามที่กําหนดไวในฉลาก ตองมีคุณ ภาพหรือมาตรฐาน
ตามขอ 10
ขอ 12 ผูผลิตหรือผูนําเขากาแฟเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 13 การใชภาชนะบรรจุกาแฟ ใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา ดวยเรื่อง
ภาชนะบรรจุ
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ขอ 14 การแสดงฉลากของกาแฟ ใหป ฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วา ดวยเรือ่ ง
ฉลาก และฉลากของกาแฟพรอมบริโภคชนิดเหลวตามขอ 3 วรรคสอง ตองแสดงขอความ “มีกาเฟอีน ……
มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลติ ร” (ความทีเ่ วนไวใหแสดงปริมาณกาเฟอีน) ดวยตัวอักษรสีเขมเสนทึบ ขนาดความสูง
ไมนอ ยกวา 2 มิลลิเมตร ทีอ่ า นไดชดั เจนอยูใ นกรอบพืน้ สีขาว บริเวณเดียวกับชือ่ อาหารหรือเครือ่ งหมายการคา (1)
ขอ 15 ใหใ บสําคัญ การขึ้น ทะเบีย นตํารับ อาหาร หรือใบสําคัญ การใชฉ ลากอาหารตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 77 (พ.ศ.2527) เรื่อง กาแฟ ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2527 แกไข
เพิ่มเติม โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 132 (พ.ศ.2533) เรื่อง กาแฟ (ฉบับ ที่ 2) ลงวันที่
15 ตุลาคม พ.ศ.2533 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 181) พ.ศ.2540 เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 ซึ่งออกใหกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแต
วันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 16 ใหผูผลิต ผูนําเขา กาแฟที่ไดรับ อนุญ าตอยูกอ นวัน ที่ป ระกาศนี้ใชบัง คับ ยื่น คําขอรับ
เลขสารบบอาหารภายในหนึง่ ป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ เมือ่ ยืน่ คําขอดังกลาวแลวใหไดรบั การผอนผัน
การปฏิบัติตามขอ 12 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิมที่เหลืออยูตอไป
จนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 17 ประกาศนี้ ใหใ ชบัง คับ เมื่อ พน กําห นดหนึ่ง รอ ยแปดสิบ วัน นับ แตวัน ถัด จากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
----------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 14 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ.2543 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 276) พ.ศ.2546 เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 2) (120 ร.จ. 144ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2546)
และใชขอความใหมแทนแลว
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 198) พ.ศ.2543
เรื่อง น้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดว ยเรื่อง น้ํานมถั่ว เหลืองใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 70 (พ.ศ.2525) เรื่อง น้ํานมถั่วเหลืองใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2525
ขอ 2 ใหน้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 3 น้ํานมถั่วเหลือง หมายความวา ของเหลวที่ไดจากถั่วเหลืองหรือสว นหนึ่งสวนใดของ
ถั่วเหลือง และอาจผสมวัตถุอื่นที่มีคุณคาทางอาหารดวยหรือไมก็ได
ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงน้ํานมถั่วเหลืองชนิดเขมขนที่ตองเจือจางกอนบริโภค และ
น้ํานมถั่วเหลืองชนิดแหงที่ตองละลายกอนบริโภค
ขอ 4 การผลิต น้ํานมถั่ว เหลือ ง ตอ งใชถั่ว เหลือ งเปน สว นประกอบหลัก และในกรณีที่เ ปน
น้ํานมถั่วเหลืองชนิดเหลวตองผานกรรมวิธีแลวแตกรณี ดังตอไปนี้
(1) สเตอริไลส หมายความวา กรรมวิธีฆา เชื้อ ดว ยความรอ นไมต่ํากวา 100 องศา
เซลเซียส ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
(2) ยูเอชที หมายความวา กรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนไมต่ํากวา 133 องศาเซลเซียส
ไมนอยกวา 1 วินาที และนํามาบรรจุในสภาวะที่ปราศจากเชื้อ (Aseptic Condition)
(3) กรรมวิธีอื่นที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 5 น้ํานมถั่วเหลืองตามขอ 3 วรรคหนึ่ง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกลิ่นและรสตามลักษณะของน้ํานมถั่วเหลืองนั้น
(2) มีลักษณะเปนของเหลวเนื้อเดียวกัน
(3) มีโปรตีนจากถั่วเหลืองไมนอยกวารอยละ 2 ของน้ําหนัก
(4) มีไขมันจากถั่วเหลืองไมนอยกวารอยละ 1 ของน้ําหนัก
(5) ไมมีวัตถุกันเสีย
(6) ไมมจี ลุ นิ ทรียท ที่ าํ ใหเกิดโรค
(7) ไมมสี ารเปนพิษจากจุลนิ ทรียห รือสารเปนพิษอืน่ ในปริมาณทีอ่ าจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(8) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม นอยกวา 2.2 ตอน้ํานมถั่วเหลือง 100 มิลลิลิตร
โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
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(9) ตรวจไมพ บแบคทีเรีย ชนิด อี. โคไล (Escherichia coli) ในน้ํานมถั่ว เหลือ ง 0.1
มิลลิลิตร
(10) ตรวจไมพบแบคทีเรียในน้ํานมถั่วเหลืองที่ผา นกรรมวิธีสเตอริไลส 0.1 มิลลิลิต ร
และมีแบคทีเรียไมเกิน 10 ในน้ํานมถั่วเหลืองที่ผานกรรมวิธี ยู เอช ที 1 มิลลิลิตร
(11) ใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลหรือใชรวมกับน้ําตาลนอกจากการใชน้ําตาลได
โดยใชวัต ถุที่ใ หค วามหวานแทนน้ําตาลไดต ามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ, โคเด็กซ
(Joint FAO/WHO, Codex) ที่วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับที่ไดแกไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
(12) ไมมีสารปนเปอน เวนแต
(12.1) สารหนู
ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัมตอน้ํานมถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม
(12.2) ตะกั่ว
ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอน้ํานมถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม
(12.3) ทองแดง
ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอน้ํานมถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม
(12.4) สังกะสี
ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอน้ํานมถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม
(12.5) เหล็ก
ไมเกิน 15 มิลลิกรัมตอน้ํานมถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม
(12.6) ดีบุก
ไมเกิน 250 มิลลิกรัมตอน้ํานมถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม
(12.7) ซัลเฟอรไดออกไซด ไมเกิน 10 มิลลิกรัมตอน้ํานมถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม
ขอ 6 น้ํานมถั่วเหลืองชนิดเขมขนเมื่อเจือจางตามที่กําหนดไวในฉลากแลว ตองมีคุณภาพหรือ
มาตรฐานตามขอ 5
ขอ 7 น้ํานมถั่วเหลืองชนิดแหง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีลักษณะเปนผงไมเกาะเปนกอน
(2) มีความชื้นไมเกินรอยละ 6 ของน้ําหนัก
(3) มีแบคทีเรียไมเกิน 100,000 ในน้ํานมถั่วเหลืองชนิดแหง 1 กรัม
(4) เมื่อละลายหรือผสมน้ําตามที่กําหนดไวในฉลากแลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามขอ 5
ขอ 8 ผูผลิตหรือผูนําเขา น้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปด สนิทเพื่อจําหนา ย ตองปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา
อาหาร
ขอ 9 การใชภาชนะบรรจุน้ํานมถั่วเหลือง ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เรื่อง ภาชนะบรรจุ
ขอ 10 การแสดงฉลากของน้ํานมถั่ว เหลือ ง ใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง ฉลาก
ขอ 11 ประกาศฉบับนี้ ไมใชบังคับกับน้ํานมถั่วเหลืองที่ผลิตเพื่อจําหนายโดยสถานที่ผลิตที่
ไมเขาลักษณะเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
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ขอ 12 ใหใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 70 (พ.ศ.2525) เรื่อง น้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2525 ซึ่งออกใหกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 13 ใหผูผลิต ผูนําเขาน้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับยื่นคําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอ
ดังกลาวแลวใหไดรับการผอนผันการปฏิบัติตามขอ 8 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และ
ใหคงใชฉลากเดิมที่เหลืออยูตอไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 14 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 199) พ.ศ.2543
เรื่อง น้ําแรธรรมชาติ
----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ําแร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 146 (พ.ศ.2535) เรื่อง น้ําแร ลงวันที่
30 กันยายน พ.ศ.2535
ขอ 2 ใหน้ําแรธรรมชาติในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 3 น้ําแรธรรมชาติ หมายความวา น้ําแรธ รรมชาติที่ไดจ ากแหลง น้ําใตดิน ที่เ กิด ขึ้น เอง
โดยธรรมชาติและมีแรธาตุตาง ๆ อยูตามคุณสมบัติสําหรับแหลงน้ํานั้น ๆ
ขอ 4 การผลิตน้ําแรธรรมชาติจะตองกระทําภายในบริเวณแหลงน้ําแรธรรมชาติแหลงนั้น ๆ
เทานั้น โดยอาจจะนําไปผานกรรมวิธีการผลิตกอนการบรรจุก็ได ซึ่งจะตองกระทําตามกรรมวิธีการผลิต
ดังตอไปนี้
(1) การปรับปริมาณกาซที่มีอยูในน้ําแรธรรมชาติ
(2) การกําจัด สารประกอบที่ไ มค งตัว เชน สารประกอบเหล็ก แมงกานีส กํามะถัน
สารหนู เปนตน ใหกําจัดโดยวิธีทําใหตกตะกอน (decantation) และหรือโดยวิธีการกรอง (filtration) เทานั้น
แตอ าจมีก ารเติม อากาศ (aeration) เพื่อ เรง การตกตะกอนและหรือ การกรองตามความจําเปน กอ น
การกําจัดก็ได
การผลิ ต น้ําแร ต ามวรรคหนึ่ ง ต อ งไม ทําให ส ารประกอบที่ สําคั ญ ในน้ําแร ธ รรมชาติ
เปลี่ยนแปลงไป
ขอ 5 น้ําแรธรรมชาติ ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) ใส ไมมีตะกอน
(2) แรธาตุทมี่ อี ยูใ นน้าํ แรธรรมชาติตอ งมีปริมาณทีไ่ มเปนอันตรายตอรางกาย ดังตอไปนี้
(2.1) ทองแดง ไมเกิน 1 มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร
(2.2) แมงกานีส ไมเกิน 2 มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร
(2.3) บอเรต โดยคํานวณเปนโบรอน ไมเกิน 5 มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร
(2.4) สารหนู โดยคํานวณเปน สารหนูทั้ง หมดไมเ กิน 0.05 มิล ลิก รัม ตอ น้ําแร
ธรรมชาติ 1 ลิตร
(2.5) แบเรียม ไมเกิน 1 มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร
(2.6) แคดเมียม ไมเกิน 0.003 มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร
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(2.7) โครเมียม โดยคํานวณเปนโครเมียมทั้งหมดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําแร
ธรรมชาติ 1 ลิตร
(2.8) ตะกั่ว ไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร
(2.9) ปรอท ไมเกิน 0.001 มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร
(2.10) ซิลีเนียม ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร
(2.11) ไนเตรต โดยคํานวณเปนไนเตรต ไมเกิน 50 มิลลิกรัม ตอน้าํ แรธรรมชาติ 1 ลิตร
(2.12) พลวง ไมเกิน 0.005 มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร
(2.13) นิเกิล ไมเกิน 0.02 มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร
(3) ตรวจพบสารปนเปอนไดไมเกินที่กําหนด ดังตอไปนี้
(3.1) ไซยาไนด ไมเกิน 0.07 มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร
(3.2) ไนไตรต โดยคํานวณเปนไนไตรต ไมเกิน 0.02 มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ
1 ลิตร
(3.3)
(3.4)
(3.5)
(3.6)
(3.7)

ไมพบสารกําจัดศัตรูพืชและสัตว
ไมพบโพลีคลอริเนตเตดไบพีนีล (polychlorinated biphenyls)
ไมพบสารลดการตึงผิว (surface active agents)
ไมพบน้ํามันแร (mineral oil)
ไมพ บโพลีนิว เคลีย รอ ะโรแมติก ไฮโดรคารบ อน (polynuclear aromatic

hydrocarbons)
(4) คุณสมบัติทางจุลินทรีย
(4.1) ตรวจพบแบคทีเรีย ชนิด โคลิฟ อรม นอ ยกวา 2.2 ตอน้ําแรธ รรมชาติ 100
มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
(4.2) ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli)
(4.3) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
ขอ 6 ผูผ ลิต หรือ ผูนําเขา น้ําแรธ รรมชาติเพื่อ จําหนา ย ตอ งปฏิบัติต ามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 7 การใชภาชนะบรรจุนา้ํ แรธรรมชาติ นอกจากตองปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ แลว ภาชนะบรรจุน้ําแรธรรมชาติจะตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) เปน ภาชนะบรรจุที่ตอ งมีฝ าหรือ จุก ปด เมื่อ ใชบ รรจุจ ะตอ งปด ผนึก หรือ ผนึก
โดยรอบระหวางฝาหรือจุกกับขวดหรือภาชนะบรรจุ
(2) เปนภาชนะที่ปดผนึก ซึ่งไมใชภาชนะบรรจุตาม (1)
สิ่งที่ปดผนึกหรือสวนที่ปดผนึกของภาชนะบรรจุตาม (1) และ (2) ตองมีลักษณะที่
เมื่อเปดใชแลวทําใหสิ่งที่ปดผนึกหรือสวนที่ปดผนึกหรือภาชนะบรรจุนั้นเสียไป
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ขอ 8 การแสดงฉลากของน้ําแรธรรมชาติ
(1) ใหปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา ดว ยเรื่อง ฉลาก เวนแตก ารใชชื่อ
น้ําแรธรรมชาติใหปฏิบัติ ดังนี้
(1.1) ชื่อ ของน้ําแรธ รรมชาติ ใหแ สดงแหลง ที่ม าของน้ําแ รต ามธรรมชาตินั้น
โดยอาจจะมีชื่อ ทางการคาประกอบชื่อ ดวยหรือ ไมก็ไ ด และกํากับ ดว ยชื่อ ที่แ สดงการปรับ ปริม าณกา ซ
ของน้ําแรธรรมชาติ ตามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ, โคเด็กซ (Joint FAO/WHO, Codex)
วาดวยเรื่อง น้ําแรธรรมชาติ และฉบับที่ไดแกไขเพิ่มเติม
(2) แสดงชนิดของแรธาตุที่สําคัญ
(3) แสดงวัตถุประสงคในการผานกรรมวิธีตามขอ 4(2) (ถามี)
(4) แสดงคําเตือนซึ่งมีขนาดความสูงไมนอ ยกวา 2 มิลลิเมตร เห็นไดชัดเจนในกรอบ
สี่เหลี่ยมสีแดงพื้นขาว ดังตอไปนี้ ”มีฟ ลูออไรด” สําหรับน้ําแรธ รรมชาติที่มีป ริม าณฟลูออไรดม ากกวา
1 มิลลิกรัม ตอน้าํ แรธรรมชาติ 1 ลิตร และตองเพิม่ คําเตือน “ผลิตภัณฑนไี้ มเหมาะสําหรับทารกและเด็กที่
อายุตา่ํ กวา 7 ป” สําหรับน้าํ แรธรรมชาติทมี่ ปี ริมาณฟลูออไรดมากกวา 2 มิลลิกรัม ตอน้าํ แรธรรมชาติ 1 ลิตร
(5) ตองมีขอความเปนภาษาไทย มีลักษณะถาวรปรากฏใหเห็นชัดเจนที่ภาชนะบรรจุ
ซึ่งมิใชฝาของภาชนะบรรจุ แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได
ขอ 9 ใหใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหาร ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 146 (พ.ศ.2535) เรื่อง น้ําแร ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2535 ซึ่งออกใหกอน
วันที่ประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 10 ใหผูผ ลิต ผูนําเขา น้ําแรธ รรมชาติที่ไ ดรับ อนุญ าตอยูกอ นวัน ที่ป ระกาศนี้ใ ชบัง คับ
ยื่นคําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหได
รับการผอนผันการปฏิบัติตามขอ 6 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิม
ที่เหลืออยูตอไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองปนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 11 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 200) พ.ศ.2543
เรื่อง ซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากของ
ซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(7)(10) แหง พระราชบัญ ญัติอ าหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 79 (พ.ศ.2527) เรื่อง การแสดงฉลาก
ของซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2527
ขอ 2 ใหซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทเปนอาหารที่ตองมีฉลาก
ขอ 3 ซอส หมายความวา ผลิต ภัณ ฑที่ผ ลิต ขึ้น มีลัก ษณะเหลว ขน หรือ แหง อาจจะเปน
เนื้อเดียวกันหรือไมก็ได และมีความมุงหมายใชเปนเครื่องปรุงรส ไดแก
(1) ซอสชนิดตาง ๆ ยกเวนซอสบางชนิดและผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีน
ของถั่วเหลือง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนั้น ๆ
(2) เตาเจี้ยว
(3) น้ําจิ้มชนิดตาง ๆ
ขอ 4 ผูผลิตหรือผูนําเขาซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 5 การแสดงฉลากของซอสในภาชนะบรรจุที่ปด สนิท ใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก
ขอ 6 ใหใบสําคัญ การใชฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2527)
เรื่อง การแสดงฉลากของซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2527 ซึ่งออกใหกอนวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 7 ใหผูผ ลิต ผูนําเขา ซอสในภาชนะบรรจุที่ปด สนิท ที่ไ ดรับ อนุญ าตอยูกอ นวัน ที่ประกาศ
นี้ใชบังคับยื่นคําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาว
แลวใหไดรับการผอนผันการปฏิบัติตามขอ 4 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลาก
เดิมที่เหลืออยูตอไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 8 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 201) พ.ศ.2543
เรื่อง ซอสบางชนิด
----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดว ยเรื่อง ซอสบางชนิด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัตอิ าหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจัก รไทย
บัญ ญัตใิ หก ระทําไดโ ดยอาศัย อํานาจตามบทบัญ ญัตแิ หง กฎหมาย รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหย กเลิก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 42 (พ.ศ.2522) เรื่อ ง กําหนดซอส
บางชนิดเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522
ขอ 2 ใหซอสพริก ซอสมะเขือเทศ ซอสมะละกอ ซอสแปงหรือซอสแปงผสมสี และซอสผสม
เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 3 ในประกาศนี้ ซอส หมายความวา ผลิตภัณฑที่มุงหมายใชเปนเครื่องปรุงรส มีลักษณะ
เหลวหรือขนเปนเนื้อเดียวกัน แบงออกเปน 5 ชนิด ดังตอไปนี้
(1) ซอสพริก หมายความวา ผลิตภัณ ฑที่มีพ ริก และน้ําสม สายชูห รือ กรดอื่น ที่ใ ช
รับประทานไดเปนสวนประกอบที่สําคัญ
(2) ซอสมะเขือเทศ หมายความวา ผลิตภัณฑที่มีมะเขือเทศเปนสวนประกอบที่สําคัญ
(3) ซอสมะละกอ หมายความวา ผลิตภัณฑที่มีมะละกอและน้ําสมสายชูหรือกรดอื่นที่
ใชรับประทานไดเปนสวนประกอบที่สําคัญ
(4) ซอสแปงหรือซอสแปงผสมสี หมายความวา ผลิตภัณฑที่มีแปงและน้ําสมสายชูหรือ
กรดอื่นที่ใชรับประทานไดเปนสวนประกอบที่สําคัญ
(5) ซอสผสม หมายความวา ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบที่สําคัญของซอสตาม (1) (2)
(3) หรือ (4) ผสมกันตั้งแตสองชนิดขึ้นไป
ขอ 4 ซอสตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกลิ่นรสเฉพาะของซอสนั้น
(2) มีความเปนกรด คํานวณเปนกรดอะซิติก ไดดังนี้
(2.1) ไมเกินรอยละ 10 ของน้ําหนัก สําหรับซอสพริกและซอสผสม
(2.2) ไมเกินรอยละ 7 ของน้ําหนัก สําหรับซอสมะเขือเทศ
(2.3) ไมเ กิน รอ ยละ 3 ของน้ําหนัก สําหรับ ซอสมะละกอและซอสแปง หรือ
ซอสแปงผสมสี
(3) มีปริม าณสารทั้งหมด (Total Solid) ไมนอ ยกวา รอยละ 20 ของน้ําหนัก สําหรับ
ซอสมะเขือ เทศและซอสแปง หรือ ซอสแปง ผสมสี และไมนอ ยกวา รอ ยละ 15 ของน้ําหนัก สําหรับ
ซอสมะละกอ

209
(4) มีแบคทีเรียไมเกิน 10,000 ในอาหาร 1 กรัม
(5) มีแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) นอยกวา 3 ในอาหาร 1 กรัม โดยวิธี
เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
(6) มียีสตและรารวมกันไมเกิน 10 ในอาหาร 1 กรัม
(7) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(8) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(9) ใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลหรือใชรวมกับน้ําตาลนอกจากการใชน้ําตาลได
โดยใชวัต ถุที่ใ หค วามหวานแทนน้ําตาลไดต ามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ, โคเด็กซ
(Joint FAO/WHO, Codex) ที่วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับที่ไดแกไขเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ไมมีมาตรฐานกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
ขอ 5 การใชวัต ถุเ จือ ปนอาหาร ใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วา ดว ยเรื่อ ง
วัตถุเจือปนอาหาร
ขอ 6 ผูผ ลิตหรือผูน าํ เขาซอสบางชนิดเพือ่ จําหนาย ตองปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 7 การใชภ าชนะบรรจุซ อส ใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วา ดว ยเรื่อ ง
ภาชนะบรรจุ
ขอ 8 การแสดงฉลากของซอส ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก
ขอ 9 ใหใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหาร ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดซอสบางชนิดเปนอาหารควบคุมเฉพาะและ
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522 ซึ่งออกใหกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 10 ใหผผู ลิต ผูน าํ เขาซอสบางชนิดทีไ่ ดรบั อนุญาตอยูก อ นวันทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ ยืน่ คําขอ
รับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหไดรับการ
ผอนผันการปฏิบตั ติ ามขอ 6 ภายในสองป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ และใหคงใชฉลากเดิมทีเ่ หลืออยู
ตอไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองปนับ แตวัน ที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 11 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 202) พ.ศ.2543
เรื่อง ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง
----------------------------------------โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง ผลิตภัณฑปรุงรสทีไ่ ดจาก
การยอยโปรตีนของถั่วเหลือง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญ ญัติใ หก ระทําไดโ ดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแ หง กฎหมาย รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 143 (พ.ศ.2535) เรื่อง ผลิตภัณฑปรุงรส
ที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2535
ขอ 2 ใหผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลืองเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐาน
ขอ 3 ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง หมายความวา ผลิตภัณฑที่เปน
ของเหลวไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลืองดวยการหมักหรือกรรมวิธีอื่นที่เหมาะสม และจะแตงรสหรือสี
หรือไมก็ไ ด เชน ซีอิ๊ว ซอสปรุงรส เปน ตน ทั้งนี้ใหห มายความรวมถึงผลิต ภัณ ฑป รุงรสที่ไดจ ากการยอย
โปรตีนของถั่วเหลืองที่ไดระเหยน้ําออกแลว
ขอ 4 ผลิตภัณ ฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือ ง ตองมีคุณ ภาพหรือมาตรฐาน
ดังตอไปนี้
(1) มีกลิ่นหรือรสตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของ
ถั่วเหลือง
(2) มีโปรตีน
(2.1) ไมนอยกวารอยละ 4 ของน้ําหนัก สําหรับผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอย
โปรตีนของถั่วเหลืองดวยการหมักที่มิไดมีการปรุงแตงรสหรือสี
(2.2) ไมนอยกวารอยละ 1.5 ของน้ําหนัก สําหรับผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจาก
การยอยโปรตีนของถั่วเหลืองดวยการหมักที่ไดมกี ารปรุงแตงรสหรือสี
(2.3) ไมนอยกวารอยละ 10 ของน้ําหนัก สําหรับผลิตภัณ ฑป รุง รสที่ไดจาก
การไฮโดรไลซโปรตีนของถั่วเหลือง
(2.4) ตามความเห็น ชอบของสํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา สําหรับ
ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลืองดวยกรรมวิธีอื่นที่เหมาะสม
(3) ตรวจพบสารปนเปอนไดไมเกินที่กําหนด ดังตอไปนี้
(3.1) ตะกัว่ 1 มิลลิกรัม ตอผลิตภัณฑปรุงรสทีไ่ ดจากการยอยโปรตีนของถัว่ เหลือง
1 กิโลกรัม
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(3.2) ทองแดง 20 มิลลิก รัม ตอ ผลิต ภัณ ฑป รุง รสที่ไดจากการยอยโปรตีน ของ
ถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม
(3.3) สารหนู (คิดเปนอารเซนิก) 2 มิลลิกรัม ตอผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจาก
การยอยโปรตีนของถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม
(3.4) 3-เอ็มซีพีดี (3-MCPD) หรือ 3-คลอโร-1,2-โพรเพนไดออล (3-Chloro1,2-propanediol) 1 มิลลิกรัม ตอผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม (1)
(4) ไมมีส ารเปน พิษ จากจุลิน ทรียห รือ สารพิษ อื่น ในปริม าณที่อ าจเปน อัน ตรายตอ
สุขภาพ
(5) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค เวนแต
(5.1) คลอสตริเดียมเพอฟริงเจนส (Clostridium perfringens) ตองตรวจไมพบใน
ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง 0.1 กรัม
(5.2) แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ตองตรวจไมพบในผลิตภัณฑปรุงรสทีไ่ ดจาก
การยอยโปรตีนของถั่วเหลือง 0.1 กรัม ในกรณีของผลิตภัณฑที่มีการปรุงแตงรสหรือสี หรือ 0.01 กรัม ใน
กรณีของผลิตภัณฑที่มิไดมีการปรุงแตงรสหรือสี
(6) ตรวจพบยีสตและราไมเกิน 10 ตอผลิตภัณ ฑป รุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของ
ถั่วเหลือง 1 กรัม
(7) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรมนอยกวา 3 ตอผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอย
โปรตีนของถั่วเหลือง 1 กรัม โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
(8) ใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลหรือใชรวมกับน้ําตาลนอกจากการใชน้ําตาลได
โดยใชวัต ถุที่ใ หค วามหวานแทนน้ําตาลไดต ามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ, โคเด็ก ซ
(Joint FAO/WHO, Codex) ที่วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับที่ไดแกไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
(9) ไมใชสี เวนแตสีน้ําตาลเคี่ยวไหมหรือสีคาราเมล
ขอ 5 ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลืองที่ระเหยน้ําออก ตองมีคุณภาพ
หรือมาตรฐานตามขอ 4(1) 4(4) 4(8) และ 4(9) และมีคุณ ภาพหรือมาตรฐานอื่นตามความเห็นชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 6 ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง ตองปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา
อาหาร
ขอ 7 การใชวัต ถุเ จือ ปนอาหาร ใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วา ดว ยเรื่อ ง
วัตถุเจือปนอาหาร
ขอ 8 การใชภาชนะบรรจุผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง ใหปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ
----------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 4 (3)(3.4) ของประกาศกระทรงสาธารณสุข (ฉบับที่ 202) พ.ศ.2543 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 1 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 248) พ.ศ.2544 เรื่อง ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง (ฉบับที่ 2) (118 ร.จ. ตอนที่ 121 ง.
(ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2544)
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ขอ 9 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง ใหปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก
ขอ 10 ใหใ บสําคัญ การใชฉ ลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 143
(พ.ศ.2535) เรื่อง ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2535
ซึ่งออกใหกอนประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 11 ใหผูผ ลิต ผูนําเขา ผลิต ภัณ ฑป รุง รสที่ไ ดจ ากการยอ ยโปรตีน ของถั่ว เหลือ งที่ไ ดรับ
อนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้
ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหไดรับการผอนผันการปฏิบัติตามขอ 6 ภายในสองป นับแตวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิมที่เหลืออยูตอไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 12 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 203) พ.ศ.2543
เรื่อง น้ําปลา
----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ําปลา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 118 (พ.ศ.2532) เรื่อง น้ําปลา ลงวันที่
8 กุมภาพันธ พ.ศ.2532
ขอ 2 ใหน้ําปลาเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน แตไมรวมถึงน้ําบูดู
ขอ 3 น้ําปลา หมายความวา ผลิตภัณฑที่เปนของเหลวรสเค็มใชปรุงแตงกลิ่นรสของอาหาร
แบงออกเปน 3 ชนิด ดังตอไปนี้
(1) น้าํ ปลาแท หมายความวา น้าํ ปลาทีไ่ ดจากการหมัก หรือยอยปลา หรือสว นของปลา
หรือกากของปลาที่เหลือจากการหมัก ตามกรรมวิธีการผลิตน้ําปลา
(2) น้ําปลาที่ทําจากสัตวอื่น หมายความวา น้ําปลาที่ไดจากการหมัก หรือยอยสัตวอื่น
ซึ่งมิใชปลา หรือสวนของสัตวอื่น หรือกากของสัตวอื่นที่เหลือจากการหมัก ตามกรรมวิธีการผลิตน้ําปลา
และใหหมายความรวมถึงน้ําปลาที่ทําจากสัตวอื่นที่มีน้ําปลาแทผสมอยูดวย
(3) น้ําปลาผสม หมายความวา น้ําปลาตาม (1) หรือ (2) ที่มีสิ่งอื่นที่ไมเปนอันตรายแก
ผูบริโภคเจือปน หรือเจือจาง หรือปรุงแตงกลิ่นรส
ทั้งนี้หมายความรวมถึงน้ําปลาตาม (1) (2) หรือ (3) ที่ไดระเหยน้ําออกดวย
ขอ 4 น้ําปลาแทและน้ําปลาที่ทําจากสัตวอื่น ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีสี กลิ่น และรส ของน้ําปลาแทหรือน้ําปลาที่ทําจากสัตวอื่น แลวแตกรณี
(2) ใส ไมมตี ะกอน เวนแตตะกอนอันเกิดขึน้ ตามธรรมชาติไมเกิน 0.1 กรัม ตอน้าํ ปลา 1 ลิตร
(3) มีเกลือในน้ําปลา 1 ลิตร
(3.1) โซเดียมคลอไรด (Sodium Chloride) ไมนอยกวา 200 กรัม
(3.2) กรณีทใี่ ชเกลือโพแทสเซียมคลอไรดผสมกับเกลือใน (3.1) หรือใชเกลือ
โพแทสเซียมคลอไรดอยางเดียว ใหมีปริมาณเกลือชนิดใดชนิดหนึ่งหรือทั้ง 2 ชนิดรวมกันแลวไมนอยกวา
200 กรัม
(4) มีไนโตรเจนทั้งหมดไมนอยกวา 9 กรัม ตอน้ําปลา 1 ลิตร
(5) มีไ นโตรเจนจากกรดอมิโ นไมนอ ยกวา รอ ยละ 40 และไมเ กิน รอ ยละ 60 ของ
ไนโตรเจนทั้งหมด
(6) มีกรดกลูตามิคตอไนโตรเจนทั้งหมดไมนอยกวา 0.4 แตตองไมเกิน 0.6
(7) ไมใชสี เวนแตสีน้ําตาลเคี่ยวไหมหรือสีคาราเมล
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(8) ใชวตั ถุทใี่ หความหวานแทนน้าํ ตาลไดตามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ,
โคเด็กซ (Joint FAO/WHO, Codex) ที่วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับที่ไดแกไขเพิ่มเติม
ในกรณีทไี่ มมมี าตรฐานกําหนดไวตามวรรคหนึง่ ใหสาํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
ขอ 5 น้ําปลาผสม ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีสี กลิ่น และรส ของน้ําปลาผสม
(2) ใส ไมมตี ะกอน เวนแตตะกอนอันเกิดขึน้ ตามธรรมชาติไมเกิน 0.1 กรัม ตอน้าํ ปลา 1 ลิตร
(3) มีเกลือในน้ําปลา 1 ลิตร
(3.1) โซเดียมคลอไรด (Sodium Chloride) ไมนอยกวา 200 กรัม
(3.2) กรณีที่ใ ชเ กลือ โพแทสเซีย มคลอไรดผ สมกับ เกลือใน (3.1) หรือใชเ กลือ
โพแทสเซียมคลอไรดอยางเดียว ใหมีปริมาณเกลือชนิดใดชนิดหนึ่งหรือทั้ง 2 ชนิดรวมกันแลวไมนอยกวา
200 กรัม
(4) มีไนโตรเจนทั้งหมดไมนอยกวา 4 กรัม ตอน้ําปลา 1 ลิตร
(5) มีกรดกลูตามิคตอไนโตรเจนทั้งหมดไมนอยกวา 0.4 แตตองไมเกิน 1.3
(6) ไมใชสี เวนแตสีน้ําตาลเคี่ยวไหมหรือสีคาราเมล
(7) ใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลหรือใชรวมกับน้ําตาลนอกจากการใชน้ําตาลได
โดยใชวัต ถุที่ใ หค วามหวานแทนน้ําตาลไดต ามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ, โคเด็กซ
(Joint FAO/WHO, Codex) ที่วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับที่ไดแกไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
ขอ 6 น้ําปลาที่ไดระเหยน้ําออกเมื่อทําใหคืน รูป แลว ตองมีคุณ ภาพหรือมาตรฐานตามชนิด
ของน้ําปลานั้น แลวแตกรณี
ขอ 7 การใชวัต ถุเ จือ ปนอาหาร ใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วา ดว ยเรื่อ ง
วัตถุเจือปนอาหาร
ขอ 8 ผูผลิตหรือผูนําเขาน้ําปลาเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 9 การใชภาชนะบรรจุน้ําปลา ใหปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา ดวยเรื่อง
ภาชนะบรรจุ
ขอ 10 การแสดงฉลากของน้ําปลา
(1) ใหปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก เวนแตการใชชื่อ
น้ําปลาใหปฏิบัติ ดังนี้
(1.1) น้ําปลาตามขอ 3(1) ตองใชชื่อวา “น้ําปลาแท”
(1.2) น้าํ ปลาตามขอ 3(2) ตองใชชอื่ วา “น้าํ ปลาจาก ……” (ความทีเ่ วนไวใหระบุ
ชนิดของสัตวอื่นที่ทําน้ําปลา) หรือ “น้ําปลาจาก ……% ผสมกับน้ําปลาแท…….%” (ความที่เวนไวใหระบุ
ชนิ ดของสัตว อื่นที่ ทําน้ําปลาและปริ มาณที่ผสม) หรือ “น้ําปลาจาก……….% ผสมกับน้ําปลาจาก
………..%” (ความที่เวนไวใหระบุชนิดของสัตวที่ทําน้ําปลาและปริมาณที่ผสม) แลวแตกรณี
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(1.3) น้าํ ปลาตามขอ 3(3) นอกจากจะตองใชชอื่ วา “น้าํ ปลาผสม” แลวกรณีทเี่ ปน
น้ําปลาผสมที่ทําจากสัตวอื่นตองมีขอความวา “ทําจากน้ําปลาจาก…….” (ความที่เวนไวใหระบุชนิดของ
สัตวอื่นที่ทําน้ําปลา) กํากับชื่อไวดวย
(2) ใหแสดงขอความ “ใชเกลือโพแทสเซียมคลอไรดไมเหมาะสําหรับผูปว ยโรคไต”
ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง ขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร กรณีที่มีการใชเกลือโพแทสเซียมคลอไรด
(3) น้ําปลาที่ใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล ตองแสดงขอความ “ใช …… เปน
วัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล” (ความที่เวนไวใหร ะบุชื่อ ของวัต ถุที่ใ หค วามหวานแทนน้ําตาลที่ใช)
ดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นของฉลาก
(4) ขอความที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด (ถามี)
ขอ 11 ใหใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 118 (พ.ศ.2532) เรื่อง น้ําปลา ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ.2532 ซึ่งออกให
กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบงั คับ
ขอ 12 ใหผูผลิต ผูนําเขาน้ําปลาที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับ
เลขสารบบอาหารภายในหนึ่ง ป นับ แตวัน ที่ป ระกาศนี้ใชบัง คับ เมื่อ ยื่น คําขอดัง กลา วแลว ใหไ ดรับ การ
ผอนผันการปฏิบัติตามขอ 8 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิมที่เหลืออยู
ตอ ไปจนกวาจะหมดแตตอ งไมเ กิน สองป นับ แตวัน ที่ป ระกาศนี้ใ ชบัง คับ
ขอ 13 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 204) พ.ศ.2543
เรื่อง น้ําสมสายชู
----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ําสมสายชู
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญ ญัติใ หก ระทําไดโ ดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแ หง กฎหมาย รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหย กเลิก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 48 (พ.ศ.2523) เรื่อ ง น้ําสม สายชู
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ.2523
ขอ 2 ใหน้ําสมสายชูเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ใหถือวา ผลิตภัณ ฑที่ผ ลิต ขึ้น เพื่อจุดประสงคที่จะใชผลิตภัณ ฑนั้น ในทํานองเดียวกับ
น้ําสมสายชูเปนน้ําสมสายชู และใหหมายความรวมถึงหัวน้ําสมดวย
ขอ 3 น้ําสมสายชูแบงออกเปน 3 ชนิด ดังตอไปนี้
(1) น้ําสม สายชูห มัก หมายความวา ผลิต ภัณ ฑที่ไ ดจ ากการนําธัญ พืช ผลไม หรือ
น้ําตาล มาหมักกับสาเหลาแลวหมักกับเชื้อน้ําสมสายชูตามกรรมวิธีธรรมชาติ
(2) น้ําสมสายชูกลั่น หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําแอลกอฮอลกลั่นเจือจาง
(Dilute Distilled Alcohol) มาหมักกับเชื้อน้ําสมสายชู หรือเมื่อหมักแลวนําไปกลั่นอีก หรือไดจากการนํา
น้ําสมสายชูหมักตาม (1) มากลั่น
(3) น้ําสมสายชูเทียม หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําเอากรดน้ําสม (Acetic
acid) มาเจือจาง
ขอ 4 น้ําสมสายชูหมักหรือน้ําสมสายชูกลั่น ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกรดน้ําสมไมนอยกวา 4 กรัม ตอ 100 มิลลิลิตร ที่ 27 องศาเซลเซียส
(2) ตรวจพบสารปนเปอนไดไมเกินปริมาณที่กําหนด ดังตอไปนี้
(2.1) สารหนู
ไมเกิน 1 มิลลิกรัม ตอน้ําสมสายชู 1 กิโลกรัม
(2.2) ตะกั่ว
ไมเกิน 1 มิลลิกรัม ตอน้ําสมสายชู 1 กิโลกรัม
(2.3) ทองแดงและสังกะสี
ไมเกิน 10 มิลลิกรัม ตอน้ําสมสายชู 1 กิโลกรัม
(2.4) เหล็ก
ไมเกิน 10 มิลลิกรัม ตอน้ําสมสายชู 1 กิโลกรัม
(3) ไมมีกรดน้ําสมที่มิไดมาจากการผลิตน้ําสมสายชูหมักหรือน้ําสมสายชูกลั่น
(4) ไมมีกรดกํามะถัน (Sulfuric acid) หรือกรดแรอิสระอยางอื่น
(5) ใสไมมีตะกอน เวนแตน้ําสมสายชูหมักตามธรรมชาติ
(6) ไมมีหนอนน้ําสม (Vinegar eel)
(7) ใชน้ําสะอาดเปนสวนผสม
(8) ใหใชวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives) ได ดังตอไปนี้
(8.1) ซัลเฟอรไดออกไซด ไมเกิน 70 มิลลิกรัม ตอน้ําสมสายชู 1 กิโลกรัม
(8.2) กรดแอล-แอสคอรบิก ไมเกิน 400 มิลลิกรัม ตอน้ําสมสายชู 1 กิโลกรัม
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(9) มีแอลกอฮอลตกคาง (Residual alcohol) ไมเกินรอยละ 0.5
(10) การแตงสี ใหใชน้ําตาลเคี่ยวไหมหรือสีคาราเมล
ขอ 5 น้ําสมสายชูเทียม ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกรดน้ําสมไมนอยกวา 4 กรัม และไมเกิน 7 กรัม ตอ 100 มิลลิลิตร ที่ 27 องศา
เซลเซียส
(2) ตรวจพบสารปนเปอนไดไมเกินปริมาณที่กําหนด ดังตอไปนี้
(2.1) สารหนู
ไมเกิน 1 มิลลิกรัม ตอน้ําสมสายชู 1 กิโลกรัม
(2.2) ตะกั่ว
ไมเกิน 1 มิลลิกรัม ตอน้ําสมสายชู 1 กิโลกรัม
(2.3) ทองแดง และสังกะสี
ไมเกิน 10 มิลลิกรัม ตอน้ําสมสายชู 1 กิโลกรัม
(2.4) เหล็ก
ไมเกิน 10 มิลลิกรัม ตอน้ําสมสายชู 1 กิโลกรัม
(3) ใสไมมีตะกอน
(4) ไมมีกรดกํามะถันหรือกรดแรอิสระอยางอื่น
(5) ไมใชสี
(6) ไมมีการแตงกลิ่นหรือรส
(7) ใชน้ําสะอาดเปนสวนผสม
ขอ 6 ในการจําหนายน้ําสมสายชูหรือผลิตภัณฑที่เปนกรดน้ําสม หามแสดงคําวา "หัวน้ําสม"
หรือขอความอื่นที่มีความหมายในทํานองเดียวกัน
ขอ 7 กรดน้ําสม ถาจะจําหนายเปนน้ําสมสายชูเทียมตองเจือจางใหมีคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามขอ 5
ขอ 8 ผูผ ลิตหรือผูน าํ เขาน้าํ สมสายชูเพือ่ จําหนาย ตองปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 9 การใชภาชนะบรรจุน้ําสมสายชู ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
ภาชนะบรรจุ
ขอ 10 การแสดงฉลากของน้ําสม สายชู ใหปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เรื่อง ฉลาก
ขอ 11 ใหใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 48 (พ.ศ.2523) เรื่อง น้ําสมสายชู ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ.2523 ซึ่งออกให
กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 12 ใหผูผลิต ผูนําเขาน้ําสมสายชูที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ยื่นคําขอ
รับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่ง ป นับ แตวัน ที่ป ระกาศนี้ใชบัง คับ เมื่อยื่น คําขอดังกลาวแลวใหไดรับ
การผอนผันการปฏิบัติตามขอ 8 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิมที่เหลือ
อยูตอไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 13 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 205) พ.ศ.2543
เรื่อง น้ํามันและไขมัน
----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ํามันและไขมัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัตอิ าหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจัก รไทย
บัญญัตใิ หก ระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หง กฎหมาย รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดน้ํามัน และ
ไขมันเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลาก สําหรับน้ํามัน
และไขมัน ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 72 (พ.ศ.2525) เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2522) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2525
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 134 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ํามันและไขมันผสม
(ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ.2534
(4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 164) พ.ศ.2538 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ํามันและไขมัน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2538
ขอ 2 ใหน้ํามันและไขมันที่ใชเปนอาหารได ซึ่งไดแก กลีเซอรไรดของกรดไขมันตาง ๆ ที่ไดจาก
พืชหรือสัตวซึ่งใชเปนอาหารและบรรจุในภาชนะที่ปดสนิท กลอง ซอง หรือสิ่งหอหุมที่ปดผนึกเพื่อจําหนาย
เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ทั้งนี้ไมรวมถึงเนยและเนยเทียม
ขอ 3 น้ํามันและไขมันที่ใชเปนอาหาร แบงออกเปนสามชนิด
(1) น้ํามันและไขมันที่ไดจากพืช
(2) น้ํามันและไขมันที่ไดจากสัตว
(3) น้ํามัน และไขมัน ผสม ไดแ ก น้ํามัน และไขมัน ที่ไ ดจ ากพืช ตางชนิดผสมกันไมเกิน
สองชนิด หรือน้าํ มันและไขมันทีไ่ ดจากพืชหรือสัตวตงั้ แตสองชนิดขึน้ ไปทีผ่ สมกันโดยผานกรรมวิธไี ฮโดรจีเนชัน่
(Hydrogenation) หรือเอสเตอรรฟี เคชั่น (Esterification) หรือน้ํามันและไขมันผสมตามชนิดและกรรมวิธีอื่น
ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 4 พืชหรือไขมันของสัตวที่จะนํามาผลิตเอาน้ํามันและไขมัน ตองมีสภาพที่เหมาะสมจะใช
ผลิตอาหาร และอยูในสภาพที่ใหน้ํามันและไขมันซึ่งบริโภคไดโดยปราศจากอันตราย
ขอ 5 วิธีการผลิตน้ํามันและไขมันใหทําได ดังนี้
(1) วิธีธรรมชาติ ทําโดยการบีบ อัด โดยใชความรอนหรือวิธีธ รรมชาติอื่น ตามที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และนํามาทําใหสะอาดโดยการลาง การตั้งไวให
ตกตะกอน การกรอง หรือการหมุนเหวี่ยง
(2) วิธีผานกรรมวิธี ทําโดยนําน้ํามัน และไขมันที่ไดจากวิธีธรรมชาติ หรือที่ไดจาก
การสกัดดวยสารละลายตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และนํามา
ผานกรรมวิธีทําใหบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง
(3) วิธีอื่นตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ขอ 6 น้ํามันและไขมันตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีคาของกรด (Acid Value) คิดเปนมิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ตอน้ํามัน
หรือไขมัน 1 กรัม
(1.1) ไดไมเกิน 4.0 สําหรับน้ํามันและไขมันซึ่งทําโดยวิธีธรรมชาติ
(1.2) ไดไมเกิน 0.6 สําหรับน้ํามันและไขมันซึ่งทําโดยวิธีผานกรรมวิธี
(1.3) ไดไมเกิน 4.0 สําหรับน้ํามันและไขมันผสมซึ่งทําโดยวิธีธรรมชาติ
(1.4) ไดไมเกิน 0.6 สําหรับน้ํามันและไขมันผสมซึ่งทําโดยวิธีผานกรรมวิธี
(1.5) ไดไมเกิน 1.0 สําหรับน้ํามัน และไขมันซึ่งทําโดยวิธีผา นกรรมวิธีผสมกับ
น้ํามันและไขมันซึ่งทําโดยวิธีธรรมชาติ
(2) มีคาเพอรออกไซด (Peroxide Value) คิดเปนมิลลิกรัมสมมูลย ตอน้ํามันและไขมัน
1 กิโลกรัม ไดไมเกิน 10
(3) มีนา้ํ และสิง่ ทีร่ ะเหยได (Water and Volatile Matter) ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 105 องศาเซลเซียส
ไดไมเกินรอยละ 0.2 ของน้ําหนัก
(4) มีปริมาณสบู (Soap Content) ไดไมเกินรอยละ 0.005 ของน้ําหนัก
(5) มีสิ่งอื่นที่ไมละลาย (Insoluble Impurities) ไดไมเกินรอยละ 0.05 ของน้ําหนัก
(6) มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของน้ํามันและไขมัน ยกเวนน้ํามันและไขมันผสม
(7) ไมมีกลิ่นหืน
(8) ตรวจพบสารปนเปอนไดไมเกินที่กําหนด ดังตอไปนี้
(8.1) ไมพบน้ํามันแร (Mineral oil)
(8.2) เหล็ก
ในน้ํามันหรือไขมันธรรมชาติและในน้ํามันหรือไขมันผสมไมเกิน 5.0
มิลลิกรัม ตอน้ํามันหรือไขมัน 1 กิโลกรัม
ในน้ํามัน หรือไขมัน ผา นกรรมวิธีไ มเ กิน 1.5 มิลลิก รัม ตอน้ํามัน หรือ ไขมัน
1 กิโลกรัม
(8.3) ทองแดง
ในน้ํามันหรือไขมันธรรมชาติและในน้ํามันหรือไขมันผสมไมเกิน 0.4
มิลลิกรัม ตอน้ํามันหรือไขมัน 1 กิโลกรัม
ในน้ํามัน หรือไขมันผานกรรมวิธีไมเกิน 0.1 มิลลิกรัม ตอน้ํามัน หรือไขมัน
1 กิโลกรัม
(8.4) ตะกั่ว ไมเกิน 0.1 มิลลิกรัม ตอน้ํามันหรือไขมัน 1 กิโลกรัม
(8.5) สารหนู ไมเกิน 0.1 มิลลิกรัม ตอน้ํามันหรือไขมัน 1 กิโลกรัม
(8.6) อฟลาทอ กซิน (Aflatoxin) ไมเ กิน 20 ไมโครกรัม ตอ น้ํามัน หรือ ไขมัน
1 กิโลกรัม (ไมเกิน 20 สวนในพันลานสวน)
(8.7) ไซโคลโพรพีน อย แฟตตี้ แอซิด (Cyclopropenoid Fatty Acid) ไมเกิน
รอยละ 0.4 โดยน้ําหนัก
น้ํามัน และไขมัน ผสมนอกจากตองมีคุณ ภาพหรือมาตรฐานตามวรรคหนึ่งแลว อาจมี
คุณภาพหรือมาตรฐานอื่นตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดวยก็ได
น้ํามัน และไขมัน ที่ผ ลิต ตามวิธีอื่น ในขอ 5(3) ใหมีคุณ ภาพหรือมาตรฐานตามที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ขอ 7 การใชวตั ถุเจือปนอาหาร ใหใชไดตามชนิดและปริมาณทีก่ าํ หนดไวในบัญชีทา ยประกาศนี้
การใชวตั ถุเจือปนอาหารชนิดอืน่ นอกจากทีก่ าํ หนดใหใชไดตามวรรคแรก ตองไดรบั ความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 8 ผูผ ลิต หรือ นําเขา น้ํามัน และไขมัน เพื่อ จําหนา ย ตอ งปฏิบัติต ามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 9 การใชภาชนะบรรจุน้ํามันและไขมัน ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เรื่อง ภาชนะบรรจุ
ขอ 10 การแสดงฉลากของน้ํามัน และไขมัน ใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง ฉลาก
ขอ 11 ใหใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดน้ํามันและไขมันเปนอาหารควบคุมเฉพาะ และ
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธกี ารผลิต และฉลาก สําหรับน้าํ มันและไขมัน ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 72 (พ.ศ.2525) เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2522) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2525 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 134 (พ.ศ.2534) เรือ่ ง น้าํ มัน และไขมัน ผสม (ฉบับแกไขเพิม่ เติม) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ.2534
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 164) พ.ศ.2538 เรือ่ ง แกไขเพิม่ เติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรือ่ ง น้าํ มันและไขมัน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2538 ซึง่ ออกใหกอ นวันทีป่ ระกาศนี้
ใชบงั คับยังคงใชตอ ไปไดอกี สองป นับแตประกาศนีใ้ ชบงั คับ
ขอ 12 ใหผูผ ลิต ผูนําเขา น้ํามัน และไขมัน ที่ไ ดรับ อนุญ าตอยูกอ นวัน ที่ป ระกาศนี้ใ ชบัง คับ
ยื่นคําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหได
รับการผอนผันการปฏิบัติตามขอ 8 ภายในสองป นับ แตวัน ที่ป ระกาศนี้ใ ชบัง คับ และใหค งใชฉ ลากเดิม
ที่เ หลือ อยูตอ ไปจนกวา จะหมดแตตอ งไมเ กิน สองป นับแตวัน ที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 13 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
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บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 205) พ.ศ.2543
เรื่อง น้ํามันและไขมัน
อันดับ
1.

ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

สี (colour) : ใหใชไดเพื่อความมุงหมายที่ 1.1 เบตา-คาโรทีน (beta-carotene)
จะทําใหผลิตภัณฑมีสีเหมือนธรรมชาติ 1.2 สีคําแสด (annatto extract)
1.3 เคอรคิวมิน หรือเทอรเมอริค (curcumin or turmeric)
1.4 เบตา-อะโป-8’-คาโรทีนาล (beta-apo-8’-carotenal)
1.5 เมทิลและเอทิลเอสเทอรของกรดเบตา-อะโป-8’-คาโรทีโนอิค แอซิด
(methyl and ethyl ester of beta-apo-8’-carotenoic acid)

2.

การแตงกลิ่น (Flavours) : ใหใชกลิ่น
สังเคราะหได ทั้งนี้วัตถุประสงคดังกลาว
จะตองไมเปนอันตรายแกสุขภาพและ
ไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิดวาเปนการ
ปดบังซอนเรนความดอยคุณภาพของ
น้ํามันหรือไขมัน หรือทําใหน้ํามันหรือ
ไขมันนั้นมีคุณคาสูงกวาความเปนจริง

ปริมาณสูงสุดที่ใหใชได
เปนมิลลิกรัมตอกิโลกรัม
25
20
5
25
25

หมายเหตุ

คํานวณเปน bixin หรือ norbixin
ทั้งหมด
คํานวณเปน total curcumin
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อันดับ
3.

ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร
วัตถุกันหืน (antioxidants)

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร
3.1
3.2
3.3
3.4

โพรพิล แกลเลท (propyl gallate)
บิวทิเลเตด ไฮดรอกซีโทลูอีน (butylated hydroxytoluene, BHT)
บิวทิเลเตด ไฮดรอกซีอะนีโซล (butylated hydroxyanisole, BHA)
เทอรไทอารี บิวทิล ไฮโดรควิโนน (tertiary butyl hydroquinone,
TBHQ)
3.5 โพรพิล แกลเลท (propyl gallate) รวมกับ BHA หรือ BHT หรือ
TBHQ หรือรวมทั้งสามอยางใชรวมกัน

3.6 แอสคอรบิลพัลมิเตท (ascorbyl palmitate)
3.7 แอสคอรบิลสเตียเรท (ascorbyl stearate)

3.8 โทโคเฟอรอลสชนิดธรรมชาติและชนิดสังเคราะห (natural and
synthetic tocopherols)
3.9 ไดลอริล ไธโอไดโพรพิโอเนท (dilauryl thiodipropionate)

ปริมาณสูงสุดที่ใหใชได
เปนมิลลิกรัมตอกิโลกรัม
100
75
175
120

หมายเหตุ

200
แตปริมาณการใชของ
แตละตัวตองไมเกินปริมาณ
ที่กําหนดใน 3.1, 3.2, 3.3
และ 3.4
500
วัตถุกันหืนตาม 3.6 และ 3.7
500
จะใชอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
รวมกันไดไมเกิน 500 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม
500
200
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อันดับ
4.

ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

สารเสริมฤทธิ์วัตถุกันหืน (antioxidant
synergists)

4.1
4.2
4.3
4.4

กรดซิตริคและโซเดียมซิเตรท (citric acid and sodium citrate)
ไอโซโพรพิลซิเตรท (isopropylcitrate)
กรดฟอสฟอริค (phosphoric acid)
โมโนกลีเซอไรดซิเตรท (monoglyceride citrate)

5.

วัตถุกันฟอง (antifoaming agents)

6.

วัตถุกันตกผลึก
(crystallization inhibitor)

ไดเมทิลโพลีซิลอกเซน (dimethyl polysiloxane หรือ dimethy silicone)
อยางเดียว หรือผสมกับซิลิคอนไดออกไซด (silicon dioxide)
ออกซีสเตียริน (oxystearin)

ปริมาณสูงสุดที่ใหใชได
เปนมิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ตาม GMP
100
100
100
10
1,250

หมายเหตุ
สารเสริมฤทธิ์วัตถุกันหืนตามขอ
4.2, 4.3 และ 4.4 จะใชอยางใด
อยางหนึ่ง หรือใชรวมกันได
ไมเกิน 100 มิลลิกรัม ตอกิโลกรัม
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 206) พ.ศ.2543
เรื่อง น้ํามันเนย
----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ํามันเนย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2523) เรื่อง น้ํามันเนย ลงวันที่
28 มกราคม พ.ศ.2523
ขอ 2 ใหน้ํามันเนยเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 3 น้ํามัน เนย หมายความวา สวนที่เปนน้ํามัน ของนมที่ไดแยกสวนอื่น ออกจนเกือบหมด
มี 2 ชนิด คือ
(1) บัตเตอรออยล (Butteroil) หรือมิลคแฟต (Milkfat)
(2) แอนไฮดรัส บัต เตอรอ อยล (Anhydrous Butteroil) หรือ แอนไฮดรัส มิล คแ ฟต
(Anhydrous Milkfat)
ขอ 4 น้ํามันเนย ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) ไมมีกลิ่นหืน
(2) มีมันเนยไมนอยกวารอยละ 99.3 ของน้ําหนัก สําหรับบัตเตอรออยล หรือมิลคแฟต
และไมนอยกวารอยละ 99.8 ของน้ําหนัก สําหรับแอนไฮดรัส บัตเตอรออยล หรือแอนไฮดรัส มิลคแฟต
(3) มีน้ําไมเกินรอยละ 0.5 ของน้ําหนัก สําหรับบัตเตอรออยลหรือมิลคแฟต และไมเกิน
รอยละ 0.1 ของน้ําหนัก สําหรับแอนไฮดรัส บัตเตอรออยล หรือแอนไฮดรัส มิลคแฟต
(4) ไมมีวัตถุกันเสีย
(5) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(6) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ 5 การใชวัต ถุเ จือ ปนอาหารใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วา ดว ยเรื่อ ง
วัตถุเจือปนอาหาร
ขอ 6 ผูผลิตหรือผูนําเขาน้ํามันเนยเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 7 การใชภาชนะบรรจุน้ํามันเนย ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
ภาชนะบรรจุ
ขอ 8 การแสดงฉลากของน้ํามันเนย ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
ฉลาก
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ขอ 9 ใหใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2523) เรื่อง น้ํามันเนย ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2523 ซึ่งออกให
กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 10 ใหผูผลิต ผูนําเขาน้ํามันเนยที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ยื่นคําขอ
รับเลขสารบบอาหารภายในหนึง่ ป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ เมือ่ ยืน่ คําขอดังกลาวแลวใหไดรบั การผอนผัน
การปฏิบัติตามขอ 6 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิมที่เหลืออยูตอไปจน
กวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 11 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 207) พ.ศ.2543
เรื่อง เนยเทียม
----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง เนยเทียม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญ ญัติใ หก ระทําไดโ ดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัตแิ หง กฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 129 (พ.ศ.2533) เรื่อง เนยเทียม ลงวันที่
23 เมษายน พ.ศ.2533
ขอ 2 ใหเนยเทียม (Margarine) เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 3 เนยเทียม หมายความวา ผลิตภัณฑที่ทําใหมีลักษณะทํานองเดียวกับเนย โดยมีน้ํามัน
หรือไขมันชนิดอืน่ ทีม่ ใิ ชมนั เนยเปนสวนประกอบสวนใหญหรือทัง้ หมด ผานกรรมวิธกี ารผลิต ปรุงแตงสี กลิน่ รส
ขอ 4 เนยเทียม ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) ไมมีกลิ่นหืน
(2) มีไขมันและ/หรือน้ํามัน ไมนอยกวารอยละ 80 ของน้ําหนัก
(3) มีไวตามินเอหรือโพรวิตามินเอ หรือทั้งสองอยางรวมกันไมนอยกวา 25 หนวยสากล
ในเนยเทียม 1 กรัม
(4) มีเกลือโซเดียมคลอไรดไดไมเกินรอยละ 4 ของน้ําหนัก
(5) มีน้ําไดไมเกินรอยละ 16 ของน้ําหนัก
(6) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(7) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ 5 การใชวัตถุเจือปนอาหาร ใหใชไดตามชนิดและปริมาณที่กําหนดไวในบัญชีหมายเลข 1
ทายประกาศนี้
ขอ 6 การใชสีผ สมอาหาร ใหใ ชไ ดต ามชนิด และปริม าณที่กําหนดไวใ นบัญ ชีห มายเลข 2
ทายประกาศนี้
ขอ 7 ผูผลิตหรือผูนําเขาเนยเทียมเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 8 การใชภาชนะบรรจุเนยเทียม ใหปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
ภาชนะบรรจุ
ขอ 9 การแสดงฉลากของเนยเทียม ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
ฉลาก
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ขอ 10 ใหใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหาร หรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 129 (พ.ศ.2533) เรื่อง เนยเทียม ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2533 ซึ่งออกให
กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 11 ใหผูผลิต ผูนําเขาเนยเทียมที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับ
เลขสารบบอาหารภายในหนึง่ ป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ เมือ่ ยืน่ คําขอดังกลาวแลวใหไดรบั การผอนผัน
การปฏิบัติตามขอ 7 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิมที่เหลืออยูตอไป
จนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 12 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 208) พ.ศ.2543
เรื่อง ครีม
----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ครีม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญ ญัติใ หก ระทําไดโ ดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแ หง กฎหมาย รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหย กเลิก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 49 (พ.ศ.2523) เรื่อง ครีม ลงวัน ที่
4 มีนาคม พ.ศ.2523
ขอ 2 ใหครีมเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 3 ในประกาศนี้
“ครีม” หมายความวา ครีมแท ครีมผสม และครีมเทียม
“ครีมแท” หมายความวา ผลิตภัณฑที่แยกไดจากนม โดยกรรมวิธีตาง ๆ และมีมันเนย
เปนสวนประกอบที่สําคัญ
“ครีมผสม” หมายความวา ครีมแทที่มีไขมันอื่นเปนสวนผสมอยูดวย
“ครีมเทียม” หมายความวา ผลิตภัณฑที่มิไดทําจากนมและมีไขมันอื่นนอกจากมันเนย
เปนสวนประกอบที่สําคัญ หรือครีมที่มีมันเนยผสมอยูนอยกวารอยละ 30 ของไขมันทั้งหมด
“ครีมเปรี้ยว” หมายความวา ครีมที่หมักดวยจุลินทรียที่ไมทําใหเกิดโรค หรือที่ไมทําให
เกิดพิษ และมีจุลินทรียดังกลาวที่มีชีวิตคงเหลืออยูจากกรรมวิธีการหมักนั้น
ขอ 4 ครีมแบงออกเปน 5 ชนิด ดังตอไปนี้
(1) ครีมพรองมันเนย (Half cream)
(2) ครีมธรรมดา (Cream หรือ Single cream)
(3) วิปปงครีม (Whipping cream)
(4) ดับเบิ้ลครีม (Double cream หรือ Heavy cream หรือ Thick cream)
(5) ครีมเปรี้ยว (Sour cream)
ขอ 5 ครีมแท ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) ทําจากนม
(2) มีมันเนย ดังตอไปนี้
(2.1) ไมนอยกวารอยละ 10 และไมถึงรอยละ 18 ของน้ําหนัก สําหรับครีมแทชนิด
พรองมันเนย
(2.2) ไมนอยกวารอยละ 18 ของน้ําหนัก สําหรับครีมแทชนิดธรรมดา
(2.3) ไมนอยกวารอยละ 28 ของน้ําหนัก สําหรับครีมแทชนิดวิปปงครีม
(2.4) ไมนอยกวารอยละ 36 ของน้ําหนัก สําหรับครีมแทชนิดดับเบิ้ลครีม
(2.5) ไมนอยกวารอยละ 10 ของน้ําหนัก สําหรับครีมแทชนิดครีมเปรี้ยว
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(3) มีค วามเปน กรด คํานวณเปน กรดแลคติค ไดไ มเ กินรอย ละ 0.2 ของน้ําหนัก
นอกจากครีมเปรี้ยว
(4) ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) ในอาหาร 0.01 กรัม
(5) ไมมีกลิ่นหืน
(6) ไมมีวัตถุกันเสีย
(7) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(8) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(9) ใชกาซที่ไมเปนพิษหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ ในกรรมวิธีการผลิตวิปปงครีม
ขอ 6 ครีมแทที่ทําใหแหง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) ทําจากนม
(2) มีลักษณะเปนผง ไมเกาะเปนกอน หรือมีลักษณะตามรูปลักษณะนั้น
(3) มีมันเนยไมนอยกวารอยละ 42 ของน้ําหนัก
(4) มีความชื้นไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก
(5) ตรวจพบแบคทีเรียไมเกิน 100,000 ในอาหาร 1 กรัม
(6) ไมมีกลิ่นหืน
(7) ไมมีวัตถุกันเสีย
(8) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(9) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ 7 ครีมผสม ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีมันเนยผสมอยูไมนอยกวารอยละ 30 ของไขมันทั้งหมด และ
(1.1) มีไขมันทั้ง หมดไมนอ ยกวา รอ ยละ 10 และไมถึง รอ ยละ 18 ของน้ําหนัก
สําหรับครีมผสมชนิดพรองมันเนย
(1.2) มีไขมันทัง้ หมดไมนอ ยกวารอยละ 18 ของน้าํ หนัก สําหรับครีมผสมชนิดธรรมดา
(1.3) มีไขมันทั้ง หมดไมนอยกวารอ ยละ 28 ของน้ําหนัก สําหรับ ครีมผสมชนิด
วิปปงครีม
(1.4) มีไขมันทั้ง หมดไมนอยกวารอ ยละ 36 ของน้ําหนัก สําหรับ ครีมผสมชนิด
ดับเบิ้ลครีม
(2) มีความเปนกรด คํานวณเปนกรดแลคติคไดไมเกินรอยละ 0.2 ของน้ําหนัก
(3) ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) ในอาหาร 0.01 กรัม
(4) ไมมีกลิ่นหืน
(5) ไมมีวัตถุกันเสีย
(6) ไมมจี ุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(7) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(8) ใชกา ซที่ไ มเ ปน พิษ หรือ อัน ตรายตอ สุข ภาพ ในกรรมวิธีก ารผลิต ครีม ผสมชนิด
วิปปงครีม
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ขอ 8 ครีมผสมที่ทําใหแหง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีลักษณะเปนผง ไมเกาะเปนกอน หรือมีลักษณะตามรูปลักษณะนั้น
(2) มีไขมันไมนอยกวารอยละ 40 ของน้ําหนัก
(3) มีความชื้นไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก
(4) ตรวจพบแบคทีเรียไมเกิน 100,000 ในอาหาร 1 กรัม
(5) ไมมีกลิ่นหืน
(6) ไมมีวัตถุกันเสีย
(7) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(8) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ 9 ครีมเทียม ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีไขมัน ดังตอไปนี้
(1.1) ไมนอยกวารอยละ 10 และไมถึงรอยละ 18 ของน้ําหนัก สําหรับครีมเทียม
ชนิดพรองไขมัน
(1.2) ไมนอยกวารอยละ 18 ของน้ําหนัก สําหรับครีมเทียมชนิดธรรมดา
(1.3) ไมนอยกวารอยละ 28 ของน้ําหนัก สําหรับครีมเทียมชนิดวิปปงครีม
(1.4) ไมนอยกวารอยละ 36 ของน้ําหนัก สําหรับครีมเทียมชนิดดับเบิ้ลครีม
(2) มีความเปนกรดคํานวณเปนกรดแลคติคไดไมเกินรอยละ 0.2 ของน้ําหนัก
(3) ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) ในอาหาร 0.01 กรัม
(4) ไมมีกลิ่นหืน
(5) ไมมีวัตถุกันเสีย
(6) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(7) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(8) ใชกา ซที่ไ มเ ปน พิษ หรือ อัน ตรายตอ สุข ภาพในกรรมวิธีก ารผลิต ครีม เทีย มชนิด
วิปปงครีม
ขอ 10 ครีมเทียมที่ทําใหแหง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีลักษณะเปนผง ไมเกาะเปนกอน หรือมีลักษณะตามรูปลักษณะนั้น
(2) มีไขมันทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 30 ของน้ําหนัก
(3) มีความชื้นไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก
(4) ตรวจพบแบคทีเรียไมเกิน 100,000 ในอาหาร 1 กรัม
(5) ไมมีกลิ่นหืน
(6) ไมมีวตั ถุกันเสีย
(7) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(8) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
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ขอ 11 การใชวัต ถุเ จือ ปนอาหาร ใหปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา ดวยเรื่อง
วัตถุเจือปนอาหาร
ขอ 12 ผูผลิตหรือ ผูนําเขา ครีม เพื่อ จําหนา ย ตองปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 13 การใชภ าชนะบรรจุค รีม ใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วา ดว ยเรื่อ ง
ภาชนะบรรจุ
ขอ 14 การแสดงฉลากของครีม ใหปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง ฉลาก
ขอ 15 ใหใ บสําคัญ การขึ้น ทะเบีย นตํารับ อาหารหรือ ใบสําคัญ การใชฉ ลากอาหารตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 49 (พ.ศ.2523) เรื่อง ครีม ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2523 ซึ่งออกให
กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับตั้งแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 16 ใหผูผลิต ผูนําเขา ครีม ที่ไ ดรับ อนุญ าตอยูกอ นวัน ที่ป ระกาศนี้ใชบัง คับ ยื่น คําขอรับ
เลขสารบบอาหารภายในหนึง่ ป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ เมือ่ ยืน่ คําขอดังกลาวแลวใหไดรบั การผอนผัน
การปฏิบัติตามขอ 12 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิมที่เหลืออยูตอไป
จนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 17 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 209) พ.ศ.2543
เรื่อง เนยแข็ง
----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง เนยแข็ง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 31 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดเนยแข็ง
(Cheese) เปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522
ขอ 2 ใหเนยแข็งเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 3 เนยแข็ง หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากการนํานม ครีมบัตเตอรมิลค (Butter Milk)
หรือเวย (Whey) อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางมาผสมกับเอนไซม (Enzyme) หรือกรด หรือจุลินทรีย
จนเกิดการรวมตัวเปนกอนแลวแยกสวนที่เปนน้ําออก และจะนํามาใชในลักษณะสดหรือนํามาบมใหไดที่
กอนใช
ขอ 4 เนยแข็ง แบงออกเปน 5 ชนิด ดังตอไปนี้
(1) ครีม ชีส (Cream Cheese) หมายความวา เนยแข็ง ตามขอ 3 ที่ใชค รีม เปน
สวนประกอบที่สําคัญในการผลิต
(2) โฮลมิลคชีส (Whole Milk Cheese) หมายความวา เนยแข็งตามขอ 3 ที่ใชนมเปน
สวนประกอบที่สําคัญในการผลิต
(3) สกิม มิล คชีส (Skimmed Milk Cheese) หมายความวา เนยแข็งตามขอ 3 ที่ใช
นมพรองมันเนย หรือนมขาดมันเนย หรือบัตเตอรมิลค หรือเวย เปนสวนประกอบที่สําคัญในการผลิต
(4) โพรเซสชีส (Processed Cheese) หมายความวา เนยแข็ง ตามขอ 3 ซึ่งไดผา น
กรรมวิธีทําใหเล็กลง เติมสารอีมัลซิฟาย และนํามาพาสเจอรไรส และจะแตงสี กลิ่น รส หรือไมก็ได
(5) เนมชีส (Named Cheese) หมายความวา เนยแข็งตามขอ 3 ที่มีชื่อตามชนิดของ
เนยแข็งหรือสถานทีผ่ ลิต ซึง่ เปนทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปและมีกรรมวิธกี ารผลิตเฉพาะตามชนิดของเนยแข็งนัน้
ขอ 5 เนยแข็งตามขอ 4(1) ถึง 4(4) ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีมันเนยคํานวณโดยไมรวมน้ํา ดังตอไปนี้
(1.1) ไมนอยกวารอยละ 60 ของน้ําหนัก สําหรับครีมชีส
(1.2) ไมนอยกวารอยละ 50 ของน้ําหนัก สําหรับโฮลมิลคชีส
(1.3) ไมถึงรอยละ 45 ของน้ําหนัก สําหรับสกิมมิลคชีส
(1.4) ไมนอยกวารอยละ 45 ของน้ําหนัก สําหรับโพรเซสชีส
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(2) มีน้ําได ดังตอไปนี้
(2.1) ไมเกินรอยละ 55 ของน้ําหนัก สําหรับครีมชีส
(2.2) ไมเกินรอยละ 37 ของน้ําหนัก สําหรับโฮลมิลคชีส
(2.3) ไมเกินรอยละ 60 ของน้ําหนัก สําหรับสกิมมิลคชีส
(2.4) ไมเกินรอยละ 45 ของน้ําหนัก สําหรับโพรเซสชีส
(3) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(4) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตามขอ 5(3) และ 5(4) และมีคณ
ุ ภาพ
ขอ 6 เนยแข็งตามขอ 4(5) ตองมีคณ
หรือมาตรฐานอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบดวย
ขอ 7 การใชวัต ถุเ จือ ปนอาหาร ใหป ฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข วา ดว ยเรื่อ ง
วัตถุเจือปนอาหาร
ขอ 8 ผูผลิตหรือผูนําเขาเนยแข็งเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 9 การใชภาชนะบรรจุเนยแข็ง ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
ภาชนะบรรจุ
ขอ 10 การแสดงฉลากเนยแข็ง ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก
ขอ 11 ใหใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 31 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดเนยแข็ง (Cheese) เปนอาหารควบคุมเฉพาะ
และกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522 ซึ่งออกใหกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 12 ใหผูผลิต ผูนําเขาเนยแข็งที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับ
เลขสารบบอาหารภายในหนึง่ ป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ เมือ่ ยืน่ คําขอดังกลาวแลวใหไดรบั การผอนผัน
การปฏิบัติตามขอ 8 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิมที่เหลืออยูตอไป
จนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 13 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543
เรื่อง อาหารกึ่งสําเร็จรูป
----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง อาหารกึ่งสําเร็จรูป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญ ญัติใ หก ระทําไดโ ดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแ หง กฎหมาย รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2522) เรือ่ ง กําหนดอาหารกึง่ สําเร็จรูป
เปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 88 (พ.ศ.2528) เรือ่ ง กําหนดอาหารกึง่ สําเร็จรูป
เปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2528
ขอ 2 ใหอาหารกึง่ สําเร็จรูปในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิทเปนอาหารทีก่ าํ หนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 3 อาหารกึ่งสําเร็จรูป หมายความวา อาหารที่ผานกรรมวิธีและปรุงแตงมาบางแลว และ
ใชรับ ประทานหลังจากผานวิธีก ารอยางงาย ๆ และใชเวลาสั้นโดยการเติม น้ํารอ น การตม หรือการเติม
อาหารอื่นลงไป
ขอ 4 อาหารตามขอ 2 แบงออกเปน 4 ชนิด ดังตอไปนี้
(1) กวยเตี๋ยว กวยจั๊บ บะหมี่ เสนหมี่ และวุนเสนที่ปรุงแตง
(2) ขาวตมและโจกที่ปรุงแตง
(3) แกงจืดและซุปชนิดเขมขน ชนิดกอน ชนิดผง หรือชนิดแหง
(4) แกงและน้ําพริกแกงตาง ๆ
ขอ 5 กวยเตี๋ยว กวยจั๊บ บะหมี่ เสนหมี่ และวุนเสนที่ปรุงแตง ตองมีคุณ ภาพหรือมาตรฐาน
ดังตอไปนี้
(1) ไมมีกลิ่นหืน
(2) มีค วามชื้น ไมเ กิน รอ ยละ 10 ของน้ําหนัก ในกรณีที่ท อดดว ยน้ํามัน และไมเ กิน
รอยละ 13 ของน้ําหนักในกรณีที่ทําโดยกรรมวิธีอื่น
(3) มีสารโปรตีน ไมนอ ยกวา รอ ยละ 5 ของน้ําหนัก สําหรับ กว ยเตี๋ย ว กว ยจั๊บ และ
เสนหมี่ และไมนอยกวารอยละ 8.5 ของน้ําหนัก สําหรับบะหมี่
(4) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(5) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(6) มีแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) นอยกวา 3 ในอาหาร 1 กรัม โดยวิธี
เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
(7) มีแบคทีเรีย ไมเกิน 10,000 ในอาหาร 1 กรัม สําหรับ บะหมี่ และไมเ กิน 30,000
ในอาหาร 1 กรัม สําหรับกวยเตี๋ยว กวยจั๊บ เสนหมี่ และวุนเสน
(8) มีเชื้อราไมเกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม
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ขอ 6 เครื่องปรุงที่บรรจุอยูในภาชนะบรรจุ กวยเตี๋ยว กวยจั๊บ บะหมี่ เสนหมี่ และวุนเสน หรือ
เครื่องปรุงที่บรรจุแนบมากับภาชนะบรรจุกวยเตี๋ยว กวยจั๊บ บะหมี่ เสนหมี่ และวุนเสน ตองมีคุณภาพหรือ
มาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีแบคทีเรียไมเกิน 500,000 ในอาหาร 1 กรัม
(2) มีแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) นอยกวา 3 ในอาหาร 1 กรัม โดยวิธี
เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
(3) มีเชื้อราไมเกิน 500 ในอาหาร 1 กรัม
(4) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(5) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ 7 ขาวตมและโจกที่ปรุงแตง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) ไมมีกลิ่นหืน
(2) มีความชื้นไมเกินรอยละ 10 ของน้ําหนัก
(3) มีสารโปรตีนไมนอยกวารอยละ 8 ของน้ําหนัก
(4) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(5) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(6) มีแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) นอยกวา 3 ในอาหาร 1 กรัม โดยวิธี
เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
(7) มีเชื้อราไมเกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม
ขอ 8 แกงจืดและซุปชนิดเขมขน ชนิดกอน ชนิดผง หรือชนิดแหง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน
ดังตอไปนี้
(1) ไมมีกลิ่นหืน
(2) มีความชื้นไมเกินรอยละ 8 ของน้ําหนัก เวนแตแกงจืดและซุปชนิดเขมขน
(3) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(4) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(5) มีแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) นอยกวา 3 ในอาหาร 1 กรัม โดยวิธี
เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
(6) มีเชื้อราไมเกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม
ขอ 9 แกงและน้ําพริกตาง ๆ ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) ไมมีกลิ่นหืน
(2) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(3) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(4) มีแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) นอยกวา 3 ในอาหาร 1 กรัม โดยวิธี
เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
(5) มีเชื้อราไมเกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม
ขอ 10 การใชวัต ถุเ จือ ปนอาหาร ใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วา ดวยเรื่อ ง
วัตถุเจือปนอาหาร
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ขอ 11 ผูผลิตหรือผูนําเขาอาหารกึ่งสําเร็จรูปเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 12 การใชภาชนะบรรจุอาหารกึ่งสําเร็จรูป ใหปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ
ขอ 13 การแสดงฉลากของอาหารกึ่งสําเร็จรูป ใหปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง ฉลาก
ขอ 14 ใหใบสําคัญ การขึ้นทะเบียนตํารับ อาหารหรือใบสําคัญ การใชฉลากอาหารเกี่ย วกับ
เรื่องอาหารกึ่งสําเร็จรูป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดอาหาร
กึ่งสําเร็จรูปเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 88 (พ.ศ.2528) เรื่อง กําหนดอาหารกึ่งสําเร็จรูป
เปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2528
ซึ่งออกใหกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 15 ใหผูผลิต ผูนําเขา อาหารกึ่งสําเร็จ รูป ที่ไ ดรับ อนุญ าตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบัง คับ
ยื่นคําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหได
รับการผอนผันการปฏิบัติตามขอ 11 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิม
ที่เหลืออยูตอไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 16 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 211) พ.ศ.2543
เรื่อง น้ําผึ้ง
----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ําผึ้ง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญ ญัติใ หก ระทําไดโ ดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแ หง กฎหมาย รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 139 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ําผึ้ง ลงวันที่
18 ธันวาคม พ.ศ.2534
ขอ 2 ใหน้ําผึ้งเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 3 น้ําผึ้ง หมายความวา ของเหลวรสหวานซึ่งผึ้งผลิตขึ้น
ขอ 4 น้ําผึ้ง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีสี กลิ่นและรส ตามลักษณะเฉพาะของน้ําผึ้ง
(2) มีน้ําตาลรีดิวซิ่งคิดเปนน้ําตาลอินเวอรตไมนอยกวารอยละ 65 ของน้ําหนัก
(3) มีความชื้นไมเกินรอยละ 21 ของน้ําหนัก
(4) มีน้ําตาลซูโครสไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก
(5) มีสารที่ไมละลายน้ําไมเกินรอยละ 0.1 ของน้ําหนัก
(6) มีเถาไมเกินรอยละ 0.6 ของน้ําหนัก
(7) มีคาความเปนกรดไมเกิน 40 มิลลิอิควิวาเลนทของกรดตอ 1 กิโลกรัม
(8) มีคาไดแอสเตสแอกติวิตี (Diastase activity) ไมนอยกวา 3 โกเต สเกล (Gothe
Scale)
(9) มีคาไฮดรอกซีเมทธิลเฟอรฟวรัล (Hydroxymethylfurfural) ไมเกิน 80 มิลลิกรัม
ตอ 1 กิโลกรัม
(10) ไมใชวัตถุเจือปนอาหาร
(11) ไมใชสี
(12) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(13) ไมมีสารพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(14) ตรวจพบยีสตและราไมเกิน 10 ตอน้ําผึ้ง 1 กรัม
(15) ไมมีสารปนเปอน เวนแต
(15.1) สารหนู ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอน้ําผึ้ง 1 กิโลกรัม
(15.2) ตะกั่ว ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม ตอน้ําผึ้ง 1 กิโลกรัม
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ขอ 5 ผูผลิตหรือ ผูนําเขา น้ําผึ้ง เพื่อ จําหนา ย ตองปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 6 การใชภ าชนะบรรจุน้ําผึ้ง ใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วา ดว ยเรื่อ ง
ภาชนะบรรจุ
ขอ 7 การแสดงฉลากของน้าํ ผึง้ ใหปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง ฉลาก
ขอ 8 ประกาศฉบับ นี้ ไมใ ชบัง คับ กับ น้ําผึ้ง ที่ผ ลิต เพื่อ จําหนา ยโดยสถานที่ผ ลิต ที่ไ มเ ขา
ลักษณะเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ขอ 9 ใหใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหาร ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 139 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ําผึ้ง ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2534 ซึ่งออกใหกอน
วันที่ประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 10 ใหผูผลิต ผูนาํ เขา น้ําผึ้ง ที่ไ ดรับ อนุญ าตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบัง คับ ยื่นคําขอรับ
เลขสารบบอาหารภายในหนึง่ ป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ เมือ่ ยืน่ คําขอดังกลาวแลวใหไดรบั การผอนผัน
การปฏิบตั ติ ามขอ 5 ภายในสองป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ และใหคงใชฉลากเดิมทีเ่ หลืออยูต อ ไป
จนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 11 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 213) พ.ศ.2543
เรื่อง แยม เยลลี่ และมารมาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง แยม เยลลี่ และ
มารมาเลดในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 89 (พ.ศ.2528) เรื่อง แยม เยลลี่ และ
มารมาเลดในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2528
ขอ 2 ใหแยม เยลลี่ และมารมาเลดในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐาน
ขอ 3 ในประกาศนี้
“แยม” หมายความวา ผลิตภัณฑที่ทําจากสวนประกอบผลไมซึ่งอาจเปนผลไมทั้งผล
ผลไมเปนชิ้น เนื้อผลไม หรือผลไมปน ผสมกับน้ําตาลหรือจะผสมน้ําผลไมหรือน้ําผลไมเขมขนดวยก็ได และ
ทําใหมีความขนเหนียวพอเหมาะ
“เยลลี่” หมายความวา ผลิตภัณฑที่ทําจากน้ําผลไมลวนที่ไดจากการคั้นหรือสกัดจาก
ผลไม หรือทําจากน้ําผลไมลวนที่ผานกรรมวิธี หรือทําใหเขมขน หรือแชแข็ง ซึ่งผานการกรองและผสมกับ
น้ําตาลทําใหมีความขนเหนียวพอเหมาะ ทั้งนี้ใหรวมถึงเยลลี่ที่อยูในลักษณะแหงดวย
“มารมาเลด” หมายความวา ผลิตภัณฑที่ทําจากผลไมตระกูลสมซึ่งอาจเปนผลไมทั้งผล
ผลไมเปนชิ้น เนื้อผลไม หรือผลไมปนผสมกับเปลือกหรือเนื้อผลไมชิ้นบาง ๆ และน้ําตาล หรือจะผสม
น้ําผลไมตระกูลสมดวยก็ได และทําใหมีความขนเหนียวพอเหมาะ
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามประกาศนี้ คําวา “ผลไม” ใหหมายความรวมถึงผักที่
เหมาะสมในการใชทําแยมและเยลลี่ซึ่งสด ไมเนาเสีย ไมเปนโรค หรือมีรา ลางกําจัดผงฝุนละออง
สารปองกันและกําจัดศัตรูพืช และสิ่งอื่นที่ติดปนมาดวยแลว
ขอ 4 แยม เยลลี่ และมารมาเลด ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกลิ่นรสตามลักษณะเฉพาะของแยม เยลลี่ หรือมารมาเลด แลวแตกรณี
(2) มีสารที่ละลายไดไมนอยกวารอยละ 65 ของน้ําหนัก
(3) มีคาความเปนกรด-ดาง อยูระหวาง 2.8 ถึง 3.5
(4) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(5) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอื่นในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ
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(6) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรมนอยกวา 3 ตอแยม เยลลี่ หรือมารมาเลด 1 กรัม
แลวแตกรณี โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
(7) ไมมีวัตถุที่ใหความหวานชนิดอื่นนอกจากน้ําตาล
(8) ตรวจพบสารปนเปอนดังตอไปนี้ไดไมเกิน
(8.1) ตะกั่ว 1 มิลลิกรัม ตอแยม เยลลี่ หรือมารมาเลด 1 กิโลกรัม
(8.2) ดีบกุ 250 มิลลิกรัม ตอแยม เยลลี่ หรือมารมาเลด 1 กิโลกรัม (คํานวณเปน Sn)
ขอ 5 แยม เยลลี่ และมารมาเลด นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 4 แลว ใหมี
คุณภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนี้ดวย คือ
(1) แยมที่ทําจากผลไมชนิดเดียว ใหมีสวนที่เปนผลไมไมนอยกวารอยละ 30 ของ
น้ําหนัก เวนแตผลไมดังตอไปนี้ใหมีสวนที่เปนผลไมตามที่กําหนด ดังนี้
(1.1) ฝรั่ง ใหมีไมนอยกวารอยละ 15 ของน้ําหนัก
(1.2) เนื้อมะมวงหิมพานต ใหมีไมนอยกวารอยละ 20 ของน้ําหนัก
(1.3) กระเจี๊ยบ ขิง มะมวง ใหมีไมนอยกวารอยละ 25 ของน้ําหนัก
(2) แยมที่ทําจากผลไม 2 ชนิด ใหมีสว นที่เ ปน ผลไมห ลัก ไมนอ ยกวา รอ ยละ 50
แตไมเกินรอยละ 75 ของผลไมที่เปนสวนประกอบทั้งหมด
(3) แยมที่ทําจากผลไม 3 ชนิด ใหมีสว นที่เปน ผลไมหลักไมนอ ยกวารอยละ 33.33
แตไมเกินรอยละ 75 ของผลไมที่เปนสวนประกอบทั้งหมด
(4) แยมที่ทําจากผลไมตั้งแต 4 ชนิด ใหมีสวนที่เปนผลไมหลักไมนอยกวารอยละ 25
แตไมเกินรอยละ 75 ของผลไมที่เปนสวนประกอบทั้งหมด
(5) เยลลี่ ใหมีน้ําผลไมหรือน้ําที่ส กัดไดจากผลไมที่ใชทําไมนอยกวารอยละ 20 ของ
น้ําหนัก
(6) มารม าเลด ใหมีป ริม าณผลไมที่ใ ชทําโดยรวมทั้ง เนื้อ น้ํา หรือ สว นน้ําที่ส กัด ได
ไมนอ ยกวารอยละ 20 ของน้ําหนัก โดยไมรวมเปลือก
ขอ 6 การใชวัตถุเจือปนอาหาร สีผสมอาหาร หรือวัตถุแตงกลิ่นรสอาหารในแยม เยลลี่ และ
มารมาเลด ใหใชไดตามชนิดและปริมาณที่กําหนดไวในบัญชีทายประกาศนี้
ขอ 7 ผูผลิตหรือ ผูนําเขา แยม เยลลี และมารมาเลด เพื่อจําหนา ย ตองปฏิบัติต ามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 8 การใชภาชนะบรรจุแยม เยลลี่ และมารมาเลด ใหปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ
ขอ 9 การแสดงฉลากของแยม เยลลี่ และมารม าเลด ใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก
ขอ 10 ใหใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 89 (พ.ศ.2528) เรื่อง แยม เยลลี่ และมารมาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปด สนิท
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2528 ซึ่งออกใหกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแต
วันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
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ขอ 11 ใหผูผลิต ผูนําเขาแยม เยลลี่ และมารมาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่ไดรับอนุญาต
อยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหไดรับ การผอนผันการปฏิบัติตามขอ 7 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใช
บังคับ และใหคงใชฉลากเดิมที่เหลืออยูตอไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใช
บังคับ
ขอ 12 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
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บัญชีหมายเลข 1
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 213) พ.ศ.2543
เรื่อง แยม เยลลี่ และมารมาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
อันดับ
วัตถุประสงค
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร
ปริมาณสูงสุดที่ใหใชได
(มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม)
1.
สารปรับความเปนกรด-ดาง 1.1 กรดซิตริก (Citric acid) กรดมาลิก (Malic acid) หรือ (Acidity Regulator)
กรดแลกติก (Lactic acid)
1.2 กรด แอล-ตารตาริก (L-Tartaric acid) หรือ
3,000
กรดฟูมาริก (Fumaric acid)
1.3 เกลือโซเดียม เกลือโพแทสเซียม และเกลือแคลเซียม 3,000
ของกรดซิตริก กรดมาลิก กรดแลกติก กรดแอล-ตารตาริก
หรือกรดฟูมาริก
1.4 โซเดียมคารบอเนตและโพแทสเซียมคารบอเนต

-

1.5 โซเดียมไบคารบอเนตและโพแทสเซียมไบคารบอเนต 2.

วัตถุปองกันการเกิดฟอง
(Anti-foaming Agents)

2.1 โมโนและไดกลีเซอไรดของกรดไขมันของน้ํามันที่ใช
บริโภค (Mono-and diglycerides of fatty acids of
edible oils)
2.2 ไดเมทิลโพลีซิลอกเซน (Dimethyl polysiloxane)

10

หมายเหตุ
ใหใชไดในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อรักษาระดับ
ความเปนกรด-ดางใหอยูระหวาง 2.8 ถึง 3.5
กรดและเกลือของกรดแอล-ตารตาริก และ
กรดฟูมาริกใหคํานวณเปนกรดโดยใชไดใน
ปริมาณไมเกิน 3,000 มิลลิกรัม ตอแยม เยลลี่
และมารมาเลด 1 กิโลกรัม
ใหใชไดในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อรักษาระดับ
ความเปนกรด-ดางใหอยูระหวาง 2.8-3.5
ใหใชไดในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อรักษาระดับ
ความเปนกรด-ดางใหอยูระหวาง 2.8 ถึง 3.5
ใหใชไดในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อปองกัน
การเกิดฟอง
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อันดับ
3.
4.

5.

วัตถุประสงค

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

ปริมาณสูงสุดที่ใหใชได
(มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม)

วัตถุทําใหขน (Thickening เพกติน (Pectin)
Agents)
วัตถุกันเสีย (Preservatives) 4.1 โซเดียมเบนโซเอต (Sodium Benzoate), กรดซอรบกิ 1,000
และเกลือโพแทสเซียมของกรดซอรบิก (Sorbic acid
and potassium salt), เอสเทอรของกรดพารา
ไฮดรอกซีเบนโซอิก (Esters of parahydroxy
benzoic acid)
4.2 กรดซอรบิกและโพแทสเซียมซอรเบต
500

วัตถุทําใหคงรูป (Firming
Agents) ใหใชกับผลไมที่นํา
มาผลิตแยมเทานั้น

4.3 ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulphur dioxide)

100

แคลเซียมไบซัลไฟต (Calcium bisulphite)
แคลเซียมคารบอเนต (Calcium carbonate),
แคลเซียมคลอไรด (Calcium chloride),
แคลเซียมแลกเตต (Calcium lactate),
แคลเซียมกลูโคเนต (Calcium gluconate)

200

หมายเหตุ
ใหใชไดในปริมาณที่เหมาะสม
จะใชอยางใดอยางหนึ่งหรือใชรวมกัน
แตเมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน 1,000 มิลลิกรัม
ตอแยมหรือเยลลี่ 1 กิโลกรัม

จะใชอยางใดอยางหนึ่งหรือใชรวมกัน
แตเมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน 500 มิลลิกรัม
ตอมารมาเลด 1 กิโลกรัม
ใหมีซัลเฟอรไดออกไซดที่ติดมากับวัตถุดิบได
ในปริมาณไมเกิน 100 มิลลิกรัม ตอแยม
เยลลี่ หรือมารมาเลด 1 กิโลกรัม
จะใชอยางใดอยางหนึ่งหรือใชรวมกัน
แตเมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน 200 มิลลิกรัม
ตอแยม 1 กิโลกรัม โดยคํานวณเปนแคลเซียม
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อันดับ
6.

วัตถุประสงค
วัตถุกันหืน (Antioxidants)

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร
กรดแอล-แอสคอรบิก (L-ascorbic acid)

ปริมาณสูงสุดที่ใหใชได
หมายเหตุ
(มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม)
500, 750
ใหใชไดในปริมาณไมเกิน 500 มิลลิกรัม ตอ
แยม เยลลี่ หรือมารมาเลด 1 กิโลกรัม หรือ
ใชในปริมาณไมเกิน 750 มิลลิกรัม ตอแยมที่
ทําจากผลแบล็คเคอแรนต (blackcurrant
jam) 1 กิโลกรัม
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อันดับ
1.

วัตถุประสงค
สี (Colours) :
1.1 การใชสีผสมอาหารใน
แยมและเยลลี่

บัญชีหมายเลข 2
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 213) พ.ศ.2543
เรื่อง แยม เยลลี่ และมารมาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร
ปริมาณสูงสุดที่ใหใชได
หมายเหตุ
(มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม)
200
จะใชอยางใดอยางหนึ่งหรือใชรวมกันได
แตเมือ่ รวมกันแลวตองไมเกิน 200 มิลลิกรัม
1.1.1 เออริโธรซิน (Erythrosine)
1.1.2 อะมาแรนท (Amaranth)
ตอแยม เยลลี่ 1 กิโลกรัม
1.1.3 ฟาสต กรีน เอ็ฟซีเอ็ฟ (Fast Green FCF)
1.1.4 ปองโซ 4 อาร (Ponceau 4 R)
1.1.5 ตารตราซีน (Tartrazine)
1.1.6 ซันเซ็ต เย็ลโลว เอ็ฟซีเอ็ฟ (Sunset Yellow FCF)
1.1.7 บริลเลียนทบลู เอ็ฟซีเอ็ฟ (Brilliant Blue FCF)
1.1.8 อินดิโกคารมีน หรืออินดิโกติน (Indigo Carmine
or Indigotine)
1.1.9 คาราเมล (Caramel Colours)
1.1.10 คลอโรฟลล (Chlorophylls)

1.1.11 เบตา-อะโป-8’-คาโรทีนาล (Beta-apo-g’carotenal)
1.1.12 เอทิลเอสเตอรของเบตา-อะโป-8’-คาโรทีโนอิค
แอซิด (Ethyl ester of beta-apo-8’- carotenoic acid)
1.1.13 แคนธาแซนธีน (Canthaxanthine)
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อันดับ

วัตถุประสงค
1.2 การใชสีผสมอาหาร
ในมารมาเลด

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร
1.2.1 คาราเมล (ที่ไมไดผลิตโดยกรรมวิธีแอมโมเนีย
ซัลไฟต)
1.2.2 คาราเมล (ที่ผลิตโดยกรรมวิธีแอมโมเนียซัลไฟต)
1.2.3 ซันเซ็ตเย็ลโลวเอ็ฟซีเอ็ฟ (Sunset Yellow FCF)
1.2.4 ตารตราซีน (Tartrazine), ฟาสต กรีน เอ็ฟซีเอ็ฟ
(Fast Green FCF)

ปริมาณสูงสุดที่ใหใชได
(มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม)
1,500
200
100

หมายเหตุ

ใหใชไดในปริมาณที่เหมาะสม
ใชในมารมาเลดที่ทําจากมะนาวเทานั้น
โดยจะใชอยางใดอยางหนึ่งหรือใชรวมกันได
แตเมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน 100 มิลลิกรัม
ตอมารมาเลด 1 กิโลกรัม
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บัญชีหมายเลข 3
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 213) พ.ศ.2543
เรื่อง แยม เยลลี่ และมารมาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
อันดับ
1.

วัตถุประสงค
วัตถุแตงกลิ่นรสอาหาร
(Flavour)

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร
1.1 กลิ่นของผลไมจากธรรมชาติตามชื่อผลไมที่แจงใน
ผลิตภัณฑ
1.2 กลิ่นมิ้นตธรรมชาติ
1.3 กลิ่นซินนามอนธรรมชาติ
1.4 วานิลลาและวานิลลิน
1.5 กลิ่นผลไมตระกูลสมจากธรรมชาติ

ปริมาณสูงสุดที่ใหใชได
หมายเหตุ
(มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม)
ใชกับ แยม เยลลี่ ไดในปริมาณที่เหมาะสม
-

ใชกับ แยม เยลลี่ ไดในปริมาณที่เหมาะสม
ใชกับ แยม เยลลี่ ไดในปริมาณที่เหมาะสม
ใชกับแยมผลเกาลัด (Chestnut preserves)
เทานั้น โดยใชในปริมาณที่เหมาะสม
ใหใชไดในปริมาณที่เหมาะสม
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 214 ) พ.ศ.2543
เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
------------------------------------------โดยที่เปน การสมควรปรับปรุง แกไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา ดว ยเรื่อง เครื่องดื่ม ใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 62 (พ.ศ.2524) เรือ่ ง เครือ่ งดืม่ ในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2542 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 180) พ.ศ.2542
เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2540
ขอ 2 ใหเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทเปนอาหารควบคุมเฉพาะ
ขอ 3 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตามขอ 2 แบงออกเปน 5 ชนิด ดังตอไปนี้
(1) น้ําที่มีกาซคารบอนไดออกไซดหรือออกซิเจนผสมอยูดวย
(2) เครื่องดื่มที่มีหรือทําจากผลไม พืชหรือผัก ไมวาจะมีกาซคารบอนไดออกไซดหรือ
ออกซิเจนผสมอยูดวยหรือไมก็ตาม
(3) เครื่องดื่มที่มีหรือทําจากสวนผสมที่ไมใชผลไม พืชหรือผัก ไมวาจะมีกาซคารบอน
ไดออกไซด หรือออกซิเจน ผสมอยูดวยหรือไมก็ตาม
(4) เครื่องดื่มตาม (2) หรือ (3) ชนิดเขมขนซึ่งตองเจือจางกอนบริโภค
(5) เครื่องดื่มตาม (2) หรือ (3) ชนิดแหง
ขอ 4 เครื่องดื่มตามขอ 2 ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของเครื่องดื่มนั้น
(2) ไมมีตะกอน เวนแตตะกอนอันมีตามธรรมชาติของสวนประกอบ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(3) น้าํ ทีใ่ ชผลิตตองเปนน้าํ ทีม่ คี ณ
วาดวยเรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
(4) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรมนอยกวา 2.2 ตอเครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร โดยวิธี
เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
(5) ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli)
(6) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(7) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอื่นในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ
(8) ไมมียีสตและเชื้อรา
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(9) ไมมีสารปนเปอน เวนแตดังตอไปนี้
(9.1) สารหนู
ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอเครื่องดื่ม 1 กิโลกรัม
(9.2) ตะกั่ว
ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม ตอเครื่องดื่ม 1 กิโลกรัม
(9.3) ทองแดง
ไมเกิน 5 มิลลิกรัม ตอเครื่องดื่ม 1 กิโลกรัม
(9.4) สังกะสี
ไมเกิน 5 มิลลิกรัม ตอเครื่องดื่ม 1 กิโลกรัม
(9.5) เหล็ก
ไมเกิน 15 มิลลิกรัม ตอเครื่องดื่ม 1 กิโลกรัม
(9.6) ดีบุก
ไมเกิน 250 มิลลิกรัม ตอเครื่องดื่ม 1 กิโลกรัม
(9.7) ซัลเฟอรไดออกไซด
ไมเกิน 10 มิลลิกรัม ตอเครื่องดื่ม 1 กิโลกรัม
(10) ใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลหรือใชรวมกับน้ําตาล นอกจากการใชน้ําตาลได
โดยใหใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลไดตามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ, โคเด็กซ
(Joint FAO/WHO, Codex) ที่วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับที่ไดแกไขเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ ไม มี มาตรฐานกําหนดไวตามวรรคหนึ่งใหสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
(11) มีแอลกอฮอลอัน เกิด ขึ้น จากธรรมชาติข องสว นประกอบและแอลกอฮอลที่ใ ชใน
กรรมวิธีการผลิต รวมกันไดไมเกินรอยละ 0.5 ของน้ําหนัก ถาจําเปนตองมีแอลกอฮอลในปริมาณสูงกวาที่
กําหนดไวตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แอลกอฮอลที่ใชในกรรมวิธีการผลิตตองไมใชเมทิลแอลกอฮอล
เครื่องดื่มชนิดเขมขนที่ตองเจือจางหรือเครื่องดื่มชนิดแหงที่ตองละลายกอนบริโภค
ตามที่กําหนดไวในฉลาก เมื่อเจือจางหรือละลายแลวตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรมไดตาม (4) และมี
สารปนเปอนไดตามที่กําหนดไวใน (9)
ขอ 5 เครื่องดื่มตามขอ 3 นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 4 แลว ตองมีคุณภาพ
หรือมาตรฐานเฉพาะ ดังตอไปนี้ดวย
(1) เครื่อ งดื่ม ตามขอ 3(2) ตอ งมีคุณ ภาพหรือ มาตรฐานตามประเภทหรือ ชนิด ของ
ผลไม พืชหรือผักนั้น ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(2) เครื่องดื่มตามขอ 3(2) ชนิดเขมขนหรือชนิดแหง เมื่อเจือจางหรือละลายแลวตองมี
คุณภาพหรือมาตรฐานตามประเภทหรือชนิดของผลไม พืชหรือผักนัน้ ๆ ทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
(3) เครือ่ งดืม่ ชนิดแหงมีความชืน้ ไมเกินรอยละ 6 ของน้าํ หนัก ถาเปนเครือ่ งดืม่ ชนิดแหง
ที่ผลิตจากพืชหรือผัก ใหมีความชื้นไดตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(4) เครื่องดื่มตามขอ 3(2) หรือ 3(3) มีวัตถุกันเสียได ดังตอไปนี้
(4.1) ซัลเฟอรไดออกไซด ไมเกิน 70 มิลลิกรัม ตอเครื่องดื่ม 1 กิโลกรัม
(4.2) กรดเบนโซอิค หรือกรดซอรบิค หรือเกลือของกรดทั้งสองนี้ โดยคํานวณเปน
ตัวกรดไดไมเกิน 200 มิลลิกรัม ตอเครื่องดื่ม 1 กิโลกรัม
เครื่องดื่ม ตามขอ 3(2) หรือ 3(3) ชนิดเขม ขน เมื่อเจือ จางแลว มีวัต ถุกัน เสีย
ไดไมเกินที่กําหนดไวใน (4)
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ที่กําหนดไวใน (4)

เครื่องดื่มตามขอ 3(2) หรือ 3(3) ชนิดแหง เมื่อละลายแลวมีวัตถุกันเสียไดไมเกิน

การใชวัต ถุกั น เสีย ใหใ ชไ ดเ พีย งชนิด หนึ่ง ชนิ ด ใดตามปริม าณที่กําหนดใน
(4.1) หรือ (4.2) ถา ใชเ กิน หนึ่ง ชนิด ตอ งมีป ริม าณของชนิด ที่ใ ชร วมกัน ไมเ กิน ปริม าณของวัต ถุกัน เสีย
ชนิด ที่กําหนดใหใชนอยที่สุด
เมือ่ จําเปนตองใชวตั ถุกนั เสียแตกตางไปจากทีก่ าํ หนดไวดงั กลาวขางตน ตองไดรบั
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(5) เครือ่ งดืม่ ตามขอ 3(3) ทีใ่ ชวตั ถุแตงกลิน่ รสทีม่ กี าเฟอีนตามธรรมชาติ ตองมีปริมาณ
กาเฟอีนไมเกิน 15 มิลลิกรัมตอเครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร (1)
ขอ 6 ผูผลิตหรือ ผูนําเขา เครื่อ งดื่ม ในภาชนะบรรจุที่ปด สนิท เพื่อ จําหนา ย ตอ งปฏิบัติต าม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง วิธกี ารผลิต เครือ่ งมือเครือ่ งใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 7 ภาชนะบรรจุที่ใ ชบ รรจุเ ครื่องดื่ม ใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา ดว ย
เรื่อง ภาชนะบรรจุ
ขอ 8 การแสดงฉลากของเครื่องดื่ม ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
ฉลาก เวน แตก ารใชชื่อ เครื่อ งดื่ม ตามขอ 3(2) ที่มีห รือ ทําจากน้ําผลไมทั้ง ชนิด เหลวหรือ ชนิด แหง และ
เครื่องดื่มตามขอ 3(3) ซึ่งมีกลิ่นหรือรสผลไมท่ไี ดจากการสังเคราะหทั้งชนิดเหลวและชนิดแหง ใหปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(1) เครื่องดื่มตามขอ 3(2) ใหใชชื่อ ดังนี้
(1.1) “น้าํ ....... 100% (ความทีเ่ วนไวใหระบุชอื่ ผลไม) สําหรับเครือ่ งดืม่ ทีม่ หี รือทําจาก
ผลไมลวน
(1.2) ”น้ํา ....... 100% จากน้ํา ....... เขม ขน ” (ความที่เ วน ไวใหระบุชื่อ ผลไม)
สําหรับเครื่องดื่มที่ทําจากการนําผลไมชนิดเขมขนมาเจือจางดวยน้ํา เพื่อใหมีคุณภาพหรือมาตรฐานเหมือน
กับเครื่องดื่มตาม (1.1)
(1.3) ”น้ํา .......%” (ความที่เวน ไวใหระบุชื่อ และปริม าณเปน รอ ยละของผลไม)
สําหรับเครื่องดื่มที่มีหรือทําจากผลไมตั้งแตรอยละ 20 ของน้ําหนักขึ้นไป แตไมใชเครื่องดื่มตาม (1.1)
(1.4) ”น้ํารส .......%” (ความที่เวนไวใหระบุชื่อและปริมาณเปนรอยละของผลไม)
สําหรับเครื่องดื่มที่มีหรือทําจากผลไมไมถึงรอยละ 20 ของน้ําหนัก
(2) เครื่อ งดื่ม ตามขอ 3(3) ซึ่ง มีก ลิ่น หรือ รสของผลไมที่ไดจ ากการสัง เคราะหเ ปน
สวนผสมใหใชชื่อ ดังนี้
“น้ําหวานกลิ่น.....“ (ความที่เวนไวใหระบุชื่อกลิ่นของผลไมที่ไดจากการสังเคราะห)
(3) เครื่องดื่มตามขอ 3(4) นอกจากจะตองใชชื่อเครื่องดื่มตาม (1) หรือ (2) โดยไมตอง
แสดงปริมาณของผลไมแลวจะตองมีขอ ความ “เขมขน” ตอทายชือ่ ดังกลาว และใหแสดงขอความ “เมือ่ เจือจาง
แลวมีน้ํา .......%” (ความที่เวนไวใหระบุชนิดและปริมาณของผลไม) ไวใตชื่อเครื่องดื่มดวย
(4) เครื่องดื่มตามขอ 3(5) นอกจากจะตองใชชื่อเครื่องดื่มตาม (1) หรือ (2) โดยไมตอง
แสดงปริมาณของผลไมแลวจะตองแสดงขอความ “เมื่อละลายแลวมีน้ํา .......%” (ความที่เวนไวใหระบุชนิด
และปริมาณของผลไม) ไวใตชื่อเครื่องดื่มแลว
----------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 5 (5) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214) พ.ศ.2543 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 1 ของประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 290) พ.ศ.2548 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3) (122 ร.จ. ตอนที่ 37 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ)
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2548)
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เครื่องดื่มที่ใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล ตองแสดงขอความวา “ใช ....... เปน
วัตถุทใี่ หความหวานแทนน้าํ ตาล” (ความทีเ่ วนไวใหระบุชอื่ ของวัตถุทใี่ หความหวานแทนน้าํ ตาลทีใ่ ช) ดวยตัว
อักษรขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นของฉลาก
ขอความที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด (ถามี)
ขอ 8/1 การแสดงฉลากของเครือ่ งดืม่ ตามขอ 3(3) ทีใ่ ชวตั ถุแตงกลิน่ รสทีม่ กี าเฟอีนตามธรรมชาติ
นอกจากตองปฏิบัติตามขอ 8 แลว ใหแสดงขอความวา “มีกาเฟอีน” ดวยตัวอักษรขนาดความสูง
ไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร ที่อานไดชัดเจน อยูในบริเวณเดียวกับชื่ออาหารหรือเครื่องหมายการคา (2)
ขอ 9 ประกาศนี้ ไมใชบังคับกับเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่ผลิตเพื่อจําหนายในการ
สงออก
ขอ 10 ประกาศฉบับนี้ (3)
(1) ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหาร ซึง่ ออกใหตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 62 (พ.ศ.2524) เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 7 กันยายน
พ.ศ.2524 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 180) พ.ศ.2540 เรื่อง เครื่องดื่ม
ในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 กอนประกาศนีใ้ ชบงั คับ โดย
ใบสําคัญดังกลาวยังคงใชไดตอ ไป
(2) ใหใบสําคัญ การใชฉลากอาหาร ซึง่ ออกใหตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528) เรือ่ ง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2528 และฉบับทีเ่ กีย่ วของ
กอนประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 11 ใหผูผ ลิต ผูนําเขา เครื่อ งดื่ม ในภาชนะบรรจุที่ปด สนิท ที่ไ ดรับ อนุญ าตอยูกอ นวัน ที่
ประกาศนี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอ
ดังกลาวแลวใหไดรบั การผอนผันการปฏิบตั ติ ามขอ 6 ภายในสองป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ และใหคงใช
ฉลากเดิมที่เหลืออยูตอไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 12 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
----------------------------------------------------------(2)

ความในขอ 8/1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214) พ.ศ.2543 ถูกยกเลิกโดยขอ 2 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 290) พ.ศ.2548 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3) (122 ร.จ. ตอนที่ 37 ง. และใชขอความใหมแทนแลว
(ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2548)
(3)
ความในขอ 10 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214) พ.ศ.2543 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 230) พ.ศ.2544 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2) และใชขอความใหมแทนแลว (118 ร.จ. ตอนที่ 70 ง.
(ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 215) พ.ศ.2544
เรื่อง กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
------------------------------------------ดวยปรากฏขอมูลทีช่ ดั เจนวา ในตางประเทศบางประเทศมีการนําขาวโพดตัดแตงสารพันธุกรรม
ครายไนนซี (Cry 9C DNA Sequence) หรือโปรตีนที่สรางมาจากสารพันธุกรรมนี้ในผลิตภัณฑขาวโพด
ซึง่ ไมผา นการประเมินความปลอดภัยสําหรับเปนอาหารคนมาใชเปนอาหารคน และมีการตรวจพบสารโปรตีน
ของจุลินทรียที่ใชตัดแตงพันธุกรรมขาวโพด ดังนั้นเพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(8) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหอาหารที่มีการปนเปอนสารพันธุกรรมครายไนนซี (Cry 9C DNA Sequence) หรือ
โปรตีนที่สรางมาจากสารพันธุกรรมนี้ดังตอไปนี้ เปนอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
(1) เมล็ดขาวโพด (Pop corn)
(2) ขาวโพดฝกออนทั้งชนิดแชแข็ง และ/หรือบรรจุในภาชนะปดสนิท
(3) ขาวโพดชนิดแผน (Taco shell)
(4) ขาวเกรียบขาวโพด (Corn chips/Corn snack)
(5) ขาวโพดชนิดเกล็ด (Corn flake)
(6) ผลิตภัณฑขา วโพดบางชนิด ไดแก คอรนมีล (Corn meal) แปงขา วโพดชนิดที่มี
โปรตีนหรือที่เรียกวา คอรนฟลาวร (Corn flour) และซุปขาวโพด (Cream style corn) (1)
(7) ขาวโพดทั้งฝกหรือขาวโพดเมล็ดชนิดแชแข็ง และ/หรือบรรจุในภาชนะปดสนิท
ขอ 2 การนําเขา อาหารตามขอ 1 มาจําหนา ยในราชอาณาจัก ร ผูนําเขา มาใน
ราชอาณาจักรแตละครั้งจะตองมีผลการตรวจวิเคราะหอาหารหรือหนังสือรับรองวาไมมีการปนเปอนจาก
ขาวโพดทีไ่ ดจากการตัดแตงสารพันธุกรรมครายไนนซี (Cry 9 C DNA Sequence) หรือโปรตีนทีส่ รางมาจาก
สารพันธุกรรมนี้ แสดงที่ดานนําเขา แลวแตกรณี ดังนี้ (2) (3)
(1) ผลการตรวจวิเคราะหอาหารจากหนวยงานของรัฐภายในประเทศ หรือสถาบันที่
คณะกรรมการอาหารกําหนด
(2) ผลการตรวจวิเคราะหอาหารหรือหนังสือรับรองจากหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
ของประเทศที่เปนแหลงกําเนิด หรือสถาบันเอกชนที่รับรองโดยหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศ
ที่เปนแหลงกําเนิด
ขอ 3 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2544
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 7 ง. ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2544
----------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 1(6) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 215) พ.ศ.2544 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 217) พ.ศ.2544 เรือ่ ง แกไขเพิม่ เติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 215) พ.ศ.2544 (118 ร.จ. ตอนที่ 54 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ)
ลงวันที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ.2544) และใชขอ ความใหมแทนแลว
(2)
ความในขอ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 215) พ.ศ.2544 ถูกยกเลิก โดยขอ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 217) พ.ศ.2544 เรือ่ ง แกไขเพิม่ เติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 215) พ.ศ.2544 (118 ร.จ. ตอนที่ 54 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ)
ลงวันที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ.2544) และใชขอ ความใหมแทนแลว
(3)
ความในขอ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 217) พ.ศ.2544 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 246) พ.ศ.2544 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 217) พ.ศ.2544 (118 ร.จ. ตอนที่ 121 ง. (ฉบับพิเศษ
แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2544)และใชขอ ความใหมแทนแลว
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 217) พ.ศ.2544
เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 215) พ.ศ.2544
----------------------------------------โดยที่เ ปน การสมควรปรับ ปรุง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข วา ดวยเรื่อ ง กําหนดอาหารที่
หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(8) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนพระราชบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบ
กับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 1(6) แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 215) พ.ศ.2544
เรื่อง กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย ลงวัน ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2544 และใหใชความ
ดังตอไปนี้แทน
“(6) ผลิตภัณฑขา วโพดบางชนิด ไดแก คอรนมีล (Corn meal) แปงขา วโพดชนิดที่มี
โปรตีนหรือที่เรียกวา คอรนฟลาวร (Corn flour) และซุปขาวโพด (Cream style corn)”
ขอ 2 ใหยกเลิกความในขอ 2 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 215) พ.ศ.2544 เรือ่ ง
กําหนดอาหารทีห่ า มผลิต นําเขา หรือจําหนาย ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2544 และใหใชความดังตอไปนีแ้ ทน
“ขอ 2 การนําเขาอาหารตามขอ 1 มาจําหนายในราชอาณาจักร ผูน าํ เขามาในราชอาณาจักร
แตละครั้ง จะตองมีผลการตรวจวิเคราะหอาหารหรือหนังสือรับรองวาไมมีการปนเปอนจากขาวโพดที่ไดจาก
การตัดแตงสารพันธุกรรมครายไนนซี (Cry 9 C DNA Sequence) หรือโปรตีนที่สรางมาจากสารพันธุกรรมนี้
แสดงที่ดานนําเขา แลวแตกรณี ดังนี้
(1) ผลการตรวจวิเคราะหอาหารจากหนวยราชการภายในประเทศ หรือสถาบัน
ที่คณะกรรมการอาหารกําหนด
(2) ผลการตรวจวิเ คราะหอ าหารหรือ หนัง สือ รับ รองจากหนว ยงานของรัฐ ที่
รับผิดชอบของประเทศที่เปนแหลงกําเนิด หรือสถาบันเอกชนที่รับรองโดยหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบของ
ประเทศที่เปนแหลงกําเนิด”
ขอ 3 หนังสือรับรองตามขอ 2 อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) ระบุวธิ วี เิ คราะห รุน การผลิตทีว่ เิ คราะห และหนวยงานวิเคราะห (ถาใชผลวิเคราะห)
(2) ระบุแหลงกําเนิดหรือประเทศที่ผลิต (Country of origin)
(3) ขอ ความรับ รองวา “ไมมีส ารพัน ธุก รรมครายไนนซี (Cry 9C DNA Sequence)
หรือโปรตีนที่ผลิตจากสารพันธุกรรมนี้ หรือไมมีขาวโพดสตารลิงค (StarLink Corn)
หรือไมมีจีเอ็มโอ หรือ ขอความอื่นที่มีนัยเทาเทียมกัน”
ขอ 4 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 54 ง. ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 219) พ.ศ.2544
เรื่อง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 2)
-----------------------------------------------เพื่ อ ให เ กิ ด ความเหมาะสมในการปฏิ บั ติ ต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ว า ด ว ย
ฉลากโภชนาการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว
ดังนี้
ขอ 1 ใหย กเลิก ความใน 1.3 ของขอ 1 ในบัญ ชีห มายเลข 1 แนบทา ยประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2541 และใหใชความในบัญชีแนบทาย
ประกาศนี้แทน
ขอ 2 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 70 ง. ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544)
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บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 219) พ.ศ.2544
เรื่อง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 2)
1.3 การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบควบคู
ในกรณีที่ผ ลิต ภัณ ฑที่จําหนา ยตอ งผสมกับ สว นประกอบอื่น และ/หรือ นําไปผา นกรรมวิธี
ตามที่ระบุบนฉลากกอนบริโภค หากตองการแสดงกรอบขอมูลโภชนาการของผลิตภัณฑที่อยูในสภาพตาม
ที่จําหนาย และในสภาพหลังเตรียมตามคําแนะนําบนฉลากใหแสดงตามรูปแบบกรอบขอมูลโภชนาการ
แบบควบคู นี้ แต ห ากตองการแสดงเฉพาะกรอบขอมูลโภชนาการของผลิตภั ณฑที่อยู ในสภาพตามที่
จําหนายใหแสดงตามรูปแบบที่กําหนดในขอ 1.1
กรอบขอมูลโภชนาการแบบควบคู
ขอมูลโภชนาการ

หนึ่งหนวยบริโภค : …….(……...)
จํานวนหนวยบริโภคตอ ……. : ………
คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑหลังเตรียม
พลังงานทั้งหมด
กิโลแคลอรี
……..
……..
(พลังงานจากไขมัน กิโลแคลอรี)
……..
……..
คุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑ
รอยละของปริมาณที่แนะนําตอวัน*
ไขมันทั้งหมด …….. ก.
……..%
……..%
ไขมันอิ่มตัว …….. ก.
……..%
……..%
โคเลสเตอรอล ….. มก.
……..%
……..%
โปรตีน …….. ก.
คารโบไฮเดรตทั้งหมด …….. ก.
……..%
……..%
ใยอาหาร …….. ก.
……..%
……..%
น้ําตาล …….. ก.
โซเดียม …….. มก.
……..%
……..%
วิตามินเอ
……..%
……..%
วิตามินบี 1
……..%
……..%
วิตามินบี 2
……..%
……..%
แคลเซียม
……..%
……..%
เหล็ก
……..%
……..%
* รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai RDI)
โดยคิดจากความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
ความตองการพลังงานของแตละบุคคลแตกตางกัน ผูที่ตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
ควรไดรับสารอาหารตาง ๆ ดังนี้
ไขมันทั้งหมด
นอยกวา 65 ก.
ไขมันอิ่มตัว
นอยกวา 20 ก.
โคเลสเตอรอล
นอยกวา 300 มก.
คารโบไฮเดรตทั้งหมด
300 ก.
ใยอาหาร
25 ก.
โซเดียม
นอยกวา 2,400 มก.
พลังงาน (กิโลแคลอรี) ตอกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4 ; คารโบไฮเดรต = 4
หมายเหตุ 1. ใหเติมขอมูลในชองวาง “…………” ใหสมบูรณตามรูปแบบของกรอบ
2. ในกรณีทอี่ าหารดังกลาวไมมกี ารกําหนดปริมาณหนึง่ หนวยบริโภคอางอิง หรือไมมลี กั ษณะการบริโภคใกล
เคียงกับอาหารที่มีการกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง ใหยกเวนการแสดงปริมาณอาหารหนึ่งหนวยบริโภคและ
จํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ และใหแสดงขอความ “คุณคาทางโภชนาการตอ 100 ก.” หรือ “คุณคาทางโภชนาการ
ตอ 100 มล.” แทนขอความ “คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค”
3. คําวา “ผลิตภัณฑ” และ “ผลิตภัณฑหลังเตรียม” ใหระบุเปนชื่อชนิดของอาหารตามขอเท็จจริง เชน “แปง
เคกผสม” และ “เคก” ตามลําดับ เปนตน

256
(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544
เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3)
------------------------------------------------โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ ง และยกระดั บ มาตรฐานการผลิตน้ําบริ โภคในภาชนะบรรจุ
ที่ปดสนิท เพื่อใหเหมาะสมและมีความมั่นใจในการประกันคุณภาพหรือมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของ
ผูบริโภคยิ่งขึ้น
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(6) และ (7) แหง พระราชบัญ ญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทําได โ ดยอาศั ย อํานาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหนา้ํ บริโ ภคในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท เปน อาหารทีก่ าํ หนดวิธกี ารผลิต เครือ่ งมือ
เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร เปนการเฉพาะ
ขอ 2 ผูผ ลิต น้ําบริโ ภคในภาชนะบรรจุที่ปด สนิท เพื่อ จําหนา ย ตอ งปฏิบัติต ามวิธีการผลิต
เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศนี้
ขอ 3 ผูน าํ เขาน้าํ บริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิทเพือ่ จําหนาย ตองจัดใหมใี บรับรองวิธกี ารผลิต
เครื่องมือเครื่อ งใชใ นการผลิต และการเก็บ รัก ษาอาหาร ไมต่ํากวา เกณฑที่กําหนดไวใ นบัญ ชีแ นบทา ย
ประกาศนี้
ขอ 4 ใหผูที่ไ ดรับ ใบอนุญ าตผลิต อาหาร หรือ ใบสําคัญ การขึ้น ทะเบีย นตํารับ อาหาร หรือ
ใบสําคัญการใชฉลากอาหาร น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับที่ปฏิบัติไม
เปนไปตามขอ 2 หรือขอ 3 ทําการปรับปรุงแกไขหรือจัดใหมใี บรับรองแลวแตกรณีใหถกู ตองตามประกาศนี้
ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 5 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 70 ง. ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544)
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บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544
เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปด สนิท (ฉบับที่ 3)
การผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทจะตองมีการกําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวนั้นจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
ลําดับที่
หัวขอ
เนื้อหา
สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
1.1 สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง ตองอยูในที่ที่เหมาะสม ไมทําใหเกิดการปนเปอนกับน้ําบริโภคที่ผลิต
1.
หากไมสามารถหลีกเลี่ยงไดตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนดังกลาว
1.2 อาคารผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทอยางนอยตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
1.2.1 มีก ารออกแบบและกอ สรา งมั่น คง งา ยแกก ารบํารุงสภาพและรักษาความสะอาด และสามารถ
ปองกันสัตว แมลง
1.2.2 มีระบบแสงสวางและระบบการถายเทอากาศที่ดีและเพียงพอ
1.2.3 ใชสําหรับผลิตอาหารเทานั้น
1.2.4 มีการแยกที่อยูอาศัยและหองน้ําหองสวมออกเปนสัดสวน ไมปะปนกับบริเวณผลิต
1.2.5 มีขนาดและพื้นที่มากพอที่จะติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณการผลิต และแยกเปนสัดสวนเปนไปตาม
สายงานการผลิต
1.2.6 ภายในอาคารผลิตอยางนอยตองประกอบดวย
1.2.6.1 หองหรือบริเวณติดตั้งเครื่องหรืออุปกรณปรับคุณภาพน้ํา มีพื้นลาดเอียง ไมมีน้ําขัง และ
มีทางระบายน้ํา
1.2.6.2 หองหรือบริเวณเก็บภาชนะกอนลาง กรณีเปนภาชนะบรรจุใหม (ขวด ถุง และฝา) หองหรือ
บริเวณนั้นตองมีพื้นที่แหง มีชั้นหรือยกพื้น มีมาตรการปองกันฝุนละออง
1.2.6.3 หองหรือบริเวณลางและฆาเชื้อภาชนะบรรจุ มีพื้นลาดเอียง ไมมีนํา้ ขัง และมีทางระบายน้ํา
มีระบบจัดแยกภาชนะกําลังรอลางและที่ลางแลว
1.2.6.4 หองบรรจุ มีมาตรการปองกันการปนเปอนอยางมีประสิทธิภาพ มีทางเขา-ออกที่สามารถ
ปองกันสัตวและแมลง ไมเปนทางเดินผานไปยังบริเวณหรือหองอืน่ ๆ มีพนื้ ลาดเอียง ไมมนี า้ํ ขัง
และมีทางระบายน้ํา มีโตะและหรือแทนบรรจุซึ่งทําความสะอาดงาย และหองบรรจุดังกลาว
ตองมีการใชและปฏิบัติงานจริง
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2.

หัวขอ

เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ
การผลิต

เนื้อหา
1.2.6.5 หองหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ มีชั้นหรือยกพื้นรองรับ มีระบบการเก็บผลิตภัณฑเพื่อรอ
จําหนายในลักษณะผลิตกอนนําไปจําหนายกอน
หองหรือบริเวณตาง ๆ ดังกลาวตองแยกเปนสัดสวน เปนไปตามสายงานการผลิต
มีมาตรการปองกันการปนเปอน กรณีที่กระบวนการผลิตเปนแบบตอเนื่องและเปนระบบปด
ตองมีชองเปดสําหรับการลําเลียงขนสง ซึ่งชองเปดนั้นตองมีขนาดพอเหมาะและมีมาตรการ
ปองกันการปนเปอน และกรณีที่มียานพาหนะสําหรับสงผลิตภัณฑ ตองมีระบบการปองกัน
ปนเปอน
2.1 มีจํานวนเพียงพอและเปนชนิดที่เหมาะสมกับการผลิต ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
2.1.1 เครื่องหรืออุปกรณการปรับคุณภาพน้ํา
2.1.2 เครื่องหรืออุปกรณลางภาชนะบรรจุ
2.1.3 เครื่องหรืออุปกรณการบรรจุ
2.1.4 เครื่องหรืออุปกรณปดผนึก
2.1.5 โตะหรือแทนบรรจุที่เหมาะสมสําหรับขนาดบรรจุที่ตางกัน
2.1.6 ทอสงน้ําเปนทอพลาสติก PVC หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน
2.2 มีการออกแบบ อยางนอยตองมีลักษณะดังนี้
2.2.1 ผิวหนาของเครื่องหรืออุปกรณที่สัมผัสโดยตรงกับน้ําบริโภคทําจากวัสดุที่ไมกอใหเกิดสนิมและ
ไมเปนพิษ สามารถทําความสะอาดและฆาเชื้อไดงาย
2.2.2 ทอน้าํ ทีม่ ขี อ ตอ วาลว และนอต ออกแบบงายตอการถอดเพือ่ ทําความสะอาด ฆาเชือ้ และการประกอบใหม
ภายในทอไมมีมุมหรือปลายตันซึ่งจะทําใหสิ่งสกปรกสะสมและยากตอการทําความสะอาด
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หัวขอ

เนื้อหา
2.2.3 ถังหรือบอพักน้ําในกระบวนการผลิตมีฝาปดปองกันการปนเปอน ซึ่งฝานั้นมีการออกแบบและอยูใน
สภาพที่ดี ไมเปนที่สะสมของสิ่งสกปรก
2.2.4 อุปกรณการปรับคุณภาพน้ําและสารกรองมีการออกแบบและกําหนดคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อวัตถุประสงคในการกรองแตละขั้นตอนการผลิต และสัมพันธกับกําลังการผลิต ซึ่งผูผลิตตองแจงไว
ตอผูอนุญาต
2.3 มีการติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสมเปนไปตามสายงานการผลิต ตองงายตอการปฏิบัติงานและทําความสะอาด
2.4 ตองมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณการกรองสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวายังมีสภาพการ
ทํางานที่ใหผลดีอยู
2.5 มีการลาง ฆาเชื้อ และรักษาความสะอาด ซึ่งอยางนอยตองปฏิบัติดังนี้
2.5.1 ทําความสะอาดและฆาเชื้ออยางเพียงพอกอนและหลังการผลิต หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม
2.5.2 มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการลางฆาเชือ้ เครือ่ งจักรอุปกรณการผลิตสม่าํ เสมอ เพือ่ ใหมนั่ ใจวา
วิธีการลางและฆาเชื้อที่กําหนดไวถูกตอง สามารถขจัดสิ่งสกปรกและฆาเชื้อไดจริง
2.5.3 เก็บรักษาเครื่องจักร อุปกรณการผลิตที่ลางและฆาเชื้อแลวใหอยูในสภาพที่เหมาะสม มีมาตรการ
ปองกันการปนเปอนอยางเพียงพอจนถึงเวลาใชงาน ซึ่งมีการตรวจสอบกอนใชดวย
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3.
แหลงน้ํา

หัวขอ

4.

การปรับคุณภาพน้ํา

5.

ภาชนะบรรจุ

เนื้อหา
แหลงน้ําที่นํามาใชในการผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตองหางจากแหลงโสโครกและสิ่งปฏิกูล
หรือมีมาตรการปองกันไมใหเกิดการปนเปอนกับแหลงน้ํา ผูผลิตตองเก็บตัวอยางน้ําจากแหลงน้ําไปตรวจวิเคราะห
คุณสมบัติทั้งทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย สม่ําเสมอ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ/หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแหลง
น้ํา เพื่อใชเปนขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของแหลงน้ําและเปนขอมูลใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ตองเหมาะสมและคํานึงถึงคุณภาพของแหลงน้ําตามขอ 3 เพื่อติดตั้งเครื่องและอุปกรณการกรองและฆาเชื้อที่
มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถกําจัดสิ่งปนเปอนทางเคมี กายภาพ และจุลินทรียที่มีอยูใหอยูในระดับที่กฎหมายกําหนด
5.1 ตองทําจากวัสดุที่ไมเปนพิษ
5.2 ภาชนะบรรจุชนิดใชเพียงครั้งเดียวซึ่งรวมถึงฝา ตองมีการตรวจสอบสภาพเบื้องตน ไมมีตําหนิ อยูในหีบหอที่
สะอาด ปองกันการปนเปอนจากฝุนผง กอนนํามาใชบรรจุตองลางดวยน้ําที่ผานการปรับคุณภาพที่พรอมจะนํา
ไปบรรจุ
5.3 ภาชนะบรรจุชนิดใชไดหลายครั้งอยางนอยตองดําเนินการ ดังนี้
5.3.1 กอนลางมีบริเวณเก็บ แยกเปนสัดสวน มีการตรวจสอบสภาพทัง้ ภายนอกและภายในภาชนะและฉลาก
หากมีขอบกพรองตองทําการคัดแยกออก
5.3.2 ทําความสะอาดพื้นผิวดานนอกและฝาดวยน้ํายาทําความสะอาดที่มีประสิทธิภาพกอน และลางทํา
ความสะอาดผิวดานในที่สัมผัสกับน้ําที่บรรจุ และฆาเชื้ออีกครั้งดวยสารฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพ และ
ตองลางดวยน้ําที่ใชบรรจุเปนครั้งสุดทายกอนบรรจุ
5.4 ตองตรวจสอบการปนเปอนจุลินทรียของภาชนะบรรจุสม่ําเสมอ เพื่อยืนยันถึงการทําความสะอาดและฆาเชื้อ
ที่มีประสิทธิภาพ
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หัวขอ

6.

สารทําความสะอาดและสารฆาเชื้อ

7.

การบรรจุ

เนื้อหา
5.5 ภาชนะบรรจุที่ลางแลวควรรีบนําไปบรรจุน้ําบริโภคและปดฝาทันที หากไมสามารถทําไดก็ตองมีวิธีการเก็บ
รักษาภาชนะบรรจุที่ทําความสะอาดแลวอยางเหมาะสม ตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนจนถึงเวลาใชงาน
ตองมีการตรวจสอบสภาพความสะอาดกอนใชบรรจุ หากมีตําหนิหรือไมสะอาดตองคัดแยกนําไปผานกรรมวิธี
การทําความสะอาดและฆาเชื้อใหม
5.6 การลําเลียงขนสงภาชนะบรรจุที่ทําความสะอาดแลว ตองไมทําใหเกิดการปนเปอนขึ้นอีก
สารทีใ่ ชในการทําความสะอาดและฆาเชือ้ เครือ่ งจักร อุปกรณการผลิต โดยเฉพาะภาชนะบรรจุ ตองมีขอ มูลเกีย่ วกับ
วิธีการใช ความเขมขน อุณหภูมิที่ใช ระยะเวลาที่สารนั้นสัมผัสกับพื้นผิวที่ตองการทําความสะอาดและ
ฆาเชื้อ และตองมีการทดสอบวาขอมูลดังกลาวมีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดและฆาเชื้อไดจริง
การบรรจุน้ําบริโภคที่เหมาะสมตองปฏิบัติดังนี้
7.1 บรรจุและปดฝาหรือปดผนึกทันทีเมื่อน้ําผานการปรับคุณภาพแลว หากไมสามารถทําไดจะตองมีถังเก็บที่
สะอาด มีฝาปด และมีอุปกรณฆาเชื้อจุลินทรียอีกครั้งกอนบรรจุ
7.2 บรรจุในหองบรรจุที่มีลักษณะตามขอ 1.2.6.4
7.3 บรรจุดวยเครื่องบรรจุที่มีประสิทธิภาพและสะอาด
7.4 บรรจุจากหัวบรรจุโดยตรง ไมมีการตอสายยางในการบรรจุไมวาขนาดบรรจุใดก็ตาม
7.5 ไมใหมือของผูปฏิบัติงานสัมผัสกับปากขวดขณะทําการบรรจุและปดฝาหรือปดผนึก
7.6 ตรวจพินิจสภาพความเรียบรอยของภาชนะบรรจุหลังการบรรจุและปดฝาหรือปดผนึกอีกครั้ง รวมทั้ง
ตรวจสอบความสมบูรณของฉลาก
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ลําดับที่
หัวขอ
8.
การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
9.

การสุขาภิบาล

เนื้อหา
ผูผลิตตองเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสงตรวจวิเคราะหทั้งทางดานจุลินทรีย เคมี และฟสิกส เปนประจํา โดยเฉพาะทาง
ดานจุลนิ ทรียต รวจสอบอยางนอยปละ 2 ครัง้ เพือ่ ตรวจสอบวาผลิตภัณฑมคี ณ
ุ ภาพมาตรฐานตามทีก่ ฎหมายกําหนด
ผูผลิตตองดําเนินการเกี่ยวกับสุขาภิบาลดังตอไปนี้
9.1 ทําความสะอาดผนัง เพดาน พื้นอาคารผลิต สม่ําเสมอ โดยเฉพาะหองบรรจุมีการลางพื้นและฆาเชื้อดวย
สารเคมีกอนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง
9.2 มูลฝอยในสถานที่ผลิตมีภาชนะที่มีฝาปด ในจํานวนที่เพียงพอและมีวิธีกําจัดที่เหมาะสม
9.3 น้ําที่ใชในอาคารผลิตสําหรับวัตถุประสงคอื่น ๆ ตองสะอาด มีการปรับคุณภาพน้ําตามความจําเปนในการใช
และมีปริมาณเพียงพอ
9.4 มีทางระบายน้ําทิ้งที่ออกแบบใหสามารถระบายน้ําไดอยางสะดวก และมีฝาหรือตะแกรงปดรางระบายน้ํานั้น
เพื่อปองกันการปนเปอนที่อาจเกิดขึ้น
9.5 หองสวมและอางลางมือหนาหองสวมมีจํานวนเพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงานและถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณใน
การลางมืออยางครบถวน ถูกสุขลักษณะ และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
9.6 อางลางมือบริเวณผลิตมีจํานวนเพียงพอโดยเฉพาะหนาหองบรรจุ และมีอุปกรณในการลางมือครบถวน
ถูกสุขลักษณะ และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
9.7 ไมมีสัตวเลี้ยงในอาคารผลิต และมีระบบควบคุมปองกันสัตว แมลง ที่มีประสิทธิภาพ
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ลําดับที่
หัวขอ
10.
บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน

11.

บันทึกและรายงาน

เนื้อหา
ผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิตตองปฏิบัติและคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังนี้
10.1 ไมเปนโรคติดตอหรือโรคที่นารังเกียจ หรือมีบาดแผลอันอาจกอใหเกิดการปนเปอนในผลิตภัณฑ และผาน
การตรวจสุขภาพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10.2 แตงกายสะอาด ตัดเล็บใหสั้น ไมทาเล็บ ไมใสเครื่องประดับ และลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานในหองบรรจุตองสวมถุงมือที่อยูในสภาพสมบูรณ สะอาดถูกสุขลักษณะ กรณีไมสวม
ถุงมือตองลางมือ เล็บ แขน ใหสะอาดกอนเขาหองบรรจุ และจุมลางดวยน้ําคลอรีนกอนทําการบรรจุ มีหมวก/
ผาคลุม / ตาขาย / แถบรัดผม / ผากันเปอน / ผาปดปาก / รองเทาคนละคู เพื่อปองกันการปนเปอนลงไปใน
ผลิตภัณฑ
10.3 ไมบริโภคอาหารและสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานหรือมีนิสัยการทํางานที่นารังเกียจอื่น ๆ ซึ่งอาจทําใหเกิดการ
ปนเปอนลงในผลิตภัณฑได
10.4 ไดรับการอบรมเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไปและความรูเกี่ยวกับการผลิตน้ําบริโภคตามความเหมาะสม
ผูผลิตตองมีบันทึกและรายงานอยางนอยดังตอไปนี้
11.1 ผลการตรวจวิเคราะหน้ําจากแหลงน้ําที่ใชในการผลิต
11.2 สภาพการทํางานของเครื่องกรอง และ/หรือเครื่องฆาเชื้อ
11.3 ผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑทั้งดานเคมี ฟสิกส และจุลชีววิทยา
11.4 ชนิดและปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 221) พ.ศ.2544
เรื่อง กําหนดประเภทอาหารที่ตองแสดงเลขสารบบอาหารที่ฉลาก
-------------------------------------------------โดยที่เ ป นการสมควรใหมีการแสดงเลขสารบบอาหารที่ฉลากใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เรื่อง ฉลาก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหอาหารตอไปนี้ เปนอาหารที่ตองแสดงเลขสารบบอาหารที่ฉลาก
(1) สีผสมอาหาร
(2) นมโค
(3) นมปรุงแตง
(4) ผลิตภัณฑของนม
(5) วัตถุที่ใชปรุงแตงรสอาหาร
(6) นมเปรี้ยว
(7) น้ําแข็ง
(8) วัตถุเจือปนอาหาร
(9) อาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก
(10) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
(11) นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(12) อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(13) อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(14) น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
(15) ไอศกรีม
(16) น้ํามันปาลม
(17) น้ํามันมะพราว
(18) น้ํามันถั่วลิสง
(19) ช็อกโกแลต
(20) ขาวเติมวิตามิน
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(21) เนย
(22) ไขเยี่ยวมา
(23) เนยใสหรือกี
(24) แปงขาวกลอง
(25) อาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ
(26) วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี
(27) ผลิตภัณฑกระเทียม
(28) อาหารทีม่ วี ตั ถุทใี่ ชเพือ่ รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร รวมอยูใ นภาชนะบรรจุ
(29) อาหารที่มีสวนผสมของวานหางจระเข
(30) หมากฝรั่งและลูกอม
(31) ขนมปง
(32) วัตถุแตงกลิ่นรส
(33) น้ําเกลือปรุงอาหาร
(34) อาหารฉายรังสี
ขอ 2 ประกาศฉบับนี้
(1) ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหาร ซึง่ ออกใหตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่เกี่ยวของกอนประกาศนี้ใชบังคับ ยังคงใชไดตอไป
(2) ใหใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหารของอาหารควบคุมเฉพาะทีม่ กี ารปรับเปลีย่ น
สถานะมาเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหาร ซึ่งออกใหตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528) เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
30 กันยายน พ.ศ.2528 และฉบับทีเ่ กีย่ วของกอนประกาศนีใ้ ชบงั คับ ยังคงใชตอ ไปไดไมเกินสองป นับแตวนั ที่
ประกาศนีใ้ ชบงั คับ
ขอ 3 ใหผผู ลิต ผูน าํ เขา ซึง่ อาหารทีไ่ ดรบั อนุญาตอยูก อ นวันทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ ยืน่ คําขอรับ
เลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหใช
ฉลากเดิมที่เหลืออยูตอไปได แตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 4 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 70 ง. ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544)

(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 222) พ.ศ.2544
เรื่อง ไอศกรีม
-----------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ไอศกรีม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 อัน เปน พระราชบัญ ญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ย วกับ การจํากัด สิท ธิแ ละ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2522) เรือ่ ง กําหนดไอศกรีมเปน
อาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและวิธีการผลิต ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 101 (พ.ศ.2529) เรือ่ ง กําหนดไอศกรีมเปน
อาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและวิธกี ารผลิต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2529
ขอ 2 ใหไอศกรีมเปนอาหารควบคุมเฉพาะ
ขอ 3 ไอศกรีมตามขอ 2 แบงเปน 5 ชนิด
(1) ไอศกรีมนม ไดแก ไอศกรีมที่ทําขึ้นโดยใชนมหรือผลิตภัณฑที่ไดจากนม
(2) ไอศกรีมดัดแปลง ไดแก ไอศกรีมตาม (1) ทีท่ าํ ขึน้ โดยใชไขมันชนิดอืน่ แทนมันเนย
ทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือไอศกรีมที่ทําขึ้นโดยใชผลิตภัณฑที่มีไขมันแตผลิตภัณฑนั้นมิใชผลิตภัณฑที่
ไดจากนม
(3) ไอศกรีมผสม ไดแก ไอศกรีมตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี ซึง่ มีผลไมหรือวัตถุอนื่
ที่เปนอาหารเปนสวนผสมอยูดวย
(4) ไอศกรีมตาม (1)(2) หรือ (3) ชนิดเหลว หรือแหง หรือผง
(5) ไอศกรีมหวานเย็น ไดแก ไอศกรีมทีท่ าํ ขึน้ โดยใชนา้ํ และน้าํ ตาล หรืออาจมีวตั ถุอนื่ ที่
เปนอาหารเปนสวนผสมอยูดวย
ไอศกรีมดังกลาวอาจใสวัตถุแตงกลิ่น รส และสีดวยก็ได
ขอ 4 ไอศกรีมทุกชนิด ยกเวนไอศกรีมตามขอ 3(4) ตองผานกรรมวิธีตามลําดับ ดังตอไปนี้
(1) การผานความรอน ตองผานกรรมวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้
ุ หภูมนิ ี้
(1.1) ทําใหรอ นขึน้ ถึงอุณหภูมไิ มตา่ํ กวา 68.5 องศาเซลเซียส และคงไวทอี่ ณ
ไมนอยกวา 30 นาที หรือ
(1.2) ทําใหรอนขึ้นถึงอุณหภูมิไมต่ํากวา 80 องศาเซลเซียส และคงไวที่อุณหภูมิ
นี้ไมนอยกวา 25 วินาที และจะตองมีเครื่องวัดอุณหภูมิพรอมดวยเครื่องบันทึกอัตโนมัติแสดงอุณหภูมิ
เวลาใชจริง หรือ
(1.3) ทําใหรอ นโดยกรรมวิธอี นื่ ตามทีส่ าํ นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา
เห็นชอบดวย
(2) ทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และคงไวที่อุณหภูมินี้
(3) ปน กวน หรือ ผสม แลวแตก รณี และทําใหเ ยือ กแข็งทีอ่ ณ
ุ หภูมไิ มสงู กวา –2.2
องศาเซลเซียส กอนบรรจุลงในภาชนะบรรจุเพื่อจําหนาย และตองเก็บไวที่อุณหภูมิไมสูงกวา –2.2
องศาเซลเซียสนี้จนกวาจะจําหนาย
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ขอ 5 ไอศกรีม ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) ไอศกรีมนม ตองมีมนั เนยเปน สว นผสมไมนอ ยกวา รอ ยละ 5 ของน้าํ หนัก และ
มีธาตุน้ํานมไมรวมมันเนยไมนอยกวารอยละ 7.5 ของน้ําหนัก
(2) ไอศกรีมดัดแปลง ตองมีไขมันทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 5 ของน้ําหนัก
(3) ไอศกรีมผสม ตองมีมาตรฐานเชนเดียวกับ (1) หรือ (2) แลวแตกรณี ทั้งนี้โดยไม
นับรวมน้ําหนักของผลไมหรือวัตถุที่เปนอาหารอื่นผสมอยู
(4) ไอศกรีมหวานเย็นและไอศกรีมตามขอ 3(1)(2) หรือ (3) ตอง
(4.1) ไมมีกลิ่นหืน
(4.2) ใชวตั ถุทใี่ หความหวานแทนน้าํ ตาลหรือใชรว มกับน้าํ ตาล นอกจากการใช
น้ําตาลได โดยใหใชวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาลไดตามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ,
โคเด็กซ (Joint FAO/WHO Codex) ที่วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับที่ไดแกไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
(4.3) ไมมีวัตถุกันเสีย
(4.4) มีบักเตรีไดไมเกิน 600,000 ในอาหาร 1 กรัม
(4.5) ตรวจไมพบบักเตรีชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) ในอาหาร 0.01 กรัม
(4.6) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(4.7) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(5) ไอศกรีมชนิดเหลวตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (1)(2) หรือ (3) แลวแตกรณี
และตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (4) ดวย
ขอ 6 ไอศกรีมชนิดแหง หรือผง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) ไมมีกลิ่นหืน
(2) มีกลิ่นตามลักษณะเฉพาะของไอศกรีมชนิดนั้น
(3) มีลักษณะไมเกาะเปนกอน ผิดไปจากลักษณะที่ทําขึ้น
(4) ใชวตั ถุทใี่ หความหวานแทนน้าํ ตาลหรือใชรว มกับน้าํ ตาล นอกจากการใชนา้ํ ตาลได
โดยใหใชวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาลไดตามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ, โคเด็กซ
(Joint FAO/WHO Codex) ที่วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับที่ไดแกไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
(5) ไมมีวัตถุกันเสีย
(6) มีความชื้นไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก
(7) มีบักเตรีไดไมเกิน 100,000 ในอาหาร 1 กรัม
(8) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(9) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ 7 การใชวตั ถุเจือปนอาหาร ใหปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง
วัตถุเจือปนอาหาร
ขอ 8 ผูผลิตหรือผูนําเขาไอศกรีมเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
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ขอ 9 การใชภาชนะบรรจุไอศกรีม ใหปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง
ภาชนะบรรจุ
ขอ 10 การแสดงฉลากของไอศกรีม ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เรื่อง ฉลาก กรณีฉลากที่ปด ติด หรือแสดงไวที่ภาชนะบรรจุไอศกรีมในขนาดหนึ่งหนวยบริโภค ใหแสดงขอ
ความตามขอ 3(11) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เรือ่ ง ฉลาก ลงวันที่
19 กันยายน พ.ศ.2543 โดยจะแสดงไวทฉี่ ลากดังกลาวหรือไวทหี่ บี หอ ของภาชนะทีบ่ รรจุไอศกรีม นัน้ ก็ได (1)
ขอ 11 ประกาศฉบับนี้
(1) ไมกระทบกระเทือนถึง ใบสําคัญ การขึน้ ทะเบีย นตํารับ อาหาร ซึง่ ออกใหตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดไอศกรีมเปนอาหารควบคุมเฉพาะและ
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและวิธีการผลิต ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 101 (พ.ศ.2529) เรื่อง กําหนดไอศกรีมเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานและวิธีการผลิต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2529 กอนประกาศนี้ใช
บังคับยังคงใชไดตอไป
(2) ใหใบสําคัญ การใชฉลากอาหาร ซึง่ ออกใหตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528) เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2528 และฉบับที่
เกี่ยวของกอนประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ”
ขอ 12 ใหผผู ลิต ผูน าํ เขาไอศกรีมทีไ่ ดรบั อนุญาตอยูก อ นวันทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ ยืน่ คําขอรับ
เลขสารบบอาหารภายในหนึง่ ป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ เมือ่ ไดยนื่ คําขอดังกลาวแลวใหไดรบั การผอนผัน
การปฏิบตั ติ ามขอ 8 ภายในสองป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ และใหคงใชฉลากเดิมทีเ่ หลืออยูต อ ไป
จนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 13 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 70 ง. ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544)
----------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 10 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 222) พ.ศ.2544 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 257) พ.ศ.2541 เรือ่ ง ไอศกรีม (ฉบับที่ 2) (119 ร.จ. ตอนที่ 54 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ.2545) และใชขอ ความ
แทนใหมแลว
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 223) พ.ศ.2544
เรื่อง วัตถุแตงกลิ่นรส
-----------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากของ
วัตถุแตงกลิ่นรส
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 120 (พ.ศ.2532) เรื่อง การแสดงฉลาก
ของวัตถุแตงกลิ่นรส ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ.2532
ขอ 2 ใหวัตถุแตงกลิ่นรส เปนอาหารที่ตองมีฉลาก
ขอ 3 วัตถุแตงกลิ่นรส หมายความวา วัตถุที่นํามาใชแตงกลิ่นหรือรสของอาหาร แบงออกเปน
3 ชนิด ไดแก
(1) วัตถุแตงกลิ่นรสธรรมชาติ หมายความวา วัตถุแตงกลิ่นรสที่ไดจากพืชหรือสัตวที่
ปกติมนุษยใชบริโภค โดยผานวิธีทางกายภาพ
(2) วัตถุแตงกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ หมายความวา วัตถุแตงกลิ่นรสที่ไดจากการแยก
วัตถุที่ใหกลิ่นรสโดยวิธีทางเคมีหรือไดจากวัตถุที่สังเคราะหขึ้น โดยวัตถุที่แยกหรือสังเคราะหขึ้นนั้นจะตองมี
คุณลักษณะทางเคมีเหมือนวัตถุที่พบในผลิตภัณฑธรรมชาติที่ปกติมนุษยใชบริโภค และใหหมายความ
รวมถึงวัตถุแตงกลิ่นรสเลียนธรรมชาติที่มีวัตถุแตงกลิ่นรสธรรมชาติผสมอยูดวย
(3) วัตถุแตงกลิ่นรสสังเคราะห หมายความวา วัตถุแตงกลิ่นรสที่ไดจากวัตถุที่ยังไมเคย
พบในผลิตภัณฑธรรมชาติที่ปกติมนุษยใชบริโภค และใหหมายความรวมถึงวัตถุแตงกลิ่นรสสังเคราะหที่มี
วัตถุแตงกลิ่นรสธรรมชาติ หรือวัตถุแตงกลิ่นรสเลียนธรรมชาติผสมอยูดวย
ขอ 4 ผูผ ลิต หรือ ผูน าํ เขา วัตถุแ ตง กลิน่ รสเพือ่ จําหนา ย ตองปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 5 การแสดงฉลากของวัตถุแตงกลิ่นรส ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก ยกเวนขอ 3 ขอ 4 และ
ขอ 5 ใหปฏิบัติตามประกาศนี้
(2) ฉลากของวัตถุแ ตง กลิ่นรสที่จําหนา ยตอ ผูบ ริโ ภค ตองมีขอ ความเปน ภาษาไทย
แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(2.1) ชื่ออาหาร โดยมีขอความวา “วัตถุแตงกลิ่นรสธรรมชาติ”, “วัตถุแตงกลิ่นรส
เลียนธรรมชาติ” หรือ “วัตถุแตงกลิ่นรสสังเคราะห” กํากับไวดวย แลวแตกรณี
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(2.2) เลขสารบบอาหาร
(2.3) วัตถุประสงคหรือประโยชนในการใช พรอมวิธีใช
(2.4) ปริมาณสุทธิของอาหารเปนระบบเมตริก
(2.4.1) วัตถุแตงกลิ่นรสที่เปนของแข็ง ใหแสดงน้ําหนักสุทธิ
(2.4.2) วัตถุแตงกลิ่นรสที่เปนของเหลว ใหแสดงปริมาตรสุทธิ
(2.4.3) วัตถุแตงกลิน่ รสทีม่ ลี กั ษณะครึง่ แข็งครึง่ เหลว อาจแสดงเปนน้าํ หนัก
สุทธิหรือปริมาตรสุทธิก็ได
(2.5) ชื่อ และที่ตั้ง ของผูผ ลิต หรือ ผูแ บง บรรจุสําหรับ วัต ถุแ ตง กลิ่น รสที่ผ ลิต ใน
ประเทศ ชื่อและที่ตั้งของผูนําเขา และประเทศผูผลิตสําหรับวัตถุแตงกลิ่นรสที่นําเขา แลวแตกรณี
สําหรับวัตถุแตงกลิน่ รสทีผ่ ลิตในประเทศ อาจแสดงชือ่ และทีต่ งั้ สํานักงานใหญ
ของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได
(2.6) ชนิดและปริมาณของสีที่ผสมในวัตถุแตงกลิ่นรส (ถามี)
(2.7) คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถามี)
(2.8) เดือนและปที่ผ ลิต หรือวันเดือนและปที่ห มดอายุการบริโภค หรือวันเดือน
และปทอี่ าหารยังมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีขอ ความวา “ผลิต” หรือ “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคกอน”
กํากับไวดวย แลวแตกรณี
การแสดงขอ ความตามวรรคแรก จะตอ งแสดงใหเ รีย งตามลําดับ ของ
วันเดือนปตามที่กําหนด กรณีการแสดงเดือนอาจแสดงโดยใชตัวอักษรแทนได
(2.9) ขอความที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด (ถามี)
ขอ 6 ฉลากของวัต ถุแ ตง กลิ่น รสที่มิไ ดจําหนา ยตอ ผูบ ริโ ภค ตองมีขอ ความเปน ภาษาไทย
เวนแตวตั ถุแตงกลิน่ รสทีน่ าํ เขาอาจแสดงขอความเปนภาษาอังกฤษก็ได และอยางนอยตองมีขอ ความ ดังตอไปนี้
(1) ชื่ออาหาร โดยมีขอความวา “วัตถุแตงกลิ่นรสธรรมชาติ”, “วัตถุแ ตงกลิ่นรสเลียน
ธรรมชาติ” หรือ “วัตถุแตงกลิ่นรสสังเคราะห” กํากับไวดวย แลวแตกรณี
(2) เลขสารบบอาหาร
(3) ปริมาณสุทธิของอาหารเปนระบบเมตริก
(4) ชื่อและที่ตั้ง ของผูผลิตหรือ ผูแ บง บรรจุสําหรับ วัต ถุแตง กลิ่น รสที่ผลิต ในประเทศ
ชื่อและที่ตั้งของผูนําเขาและประเทศผูผลิตสําหรับวัตถุแตงกลิ่นรสที่นําเขา แลวแตกรณี
สําหรับวัตถุแตงกลิ่นรสที่ผลิตในประเทศ อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของ
ผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได
(5) เดือนและปที่ผลิต หรือวันเดือนและปที่หมดอายุการบริโภค หรือวันเดือนและปที่
อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีขอความวา “ผลิต” หรือ “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโ ภคกอน”
กํากับไวดวย แลวแตกรณี
การแสดงขอความตามวรรคแรก จะตองแสดงใหเรียงตามลําดับของวันเดือนป
ตามที่กําหนด กรณีการแสดงเดือนอาจแสดงโดยใชตัวอักษรแทนได
(6) ขอความตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด (ถามี)
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ขอ 7 ใหใบสําคัญ การใชฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 120 (พ.ศ.
2532) เรื่อง การแสดงฉลากของวัตถุแตงกลิ่นรส ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ.2532 ซึ่งออกใหกอนวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 8 ใหผูผ ลิต ผูนําเขา วัต ถุแ ตง กลิ่น รสที่ไ ดรับ อนุญ าตอยูกอ นวัน ที่ป ระกาศนี้ใ ชบัง คับ
ยืน่ คําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึง่ ป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ เมือ่ ไดยนื่ คําขอดังกลาวแลวใหได
รับการผอนผันจากการปฏิบัติตามขอ 4 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิม
ที่เหลืออยูตอไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 9 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 70 ง. ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544)

272
(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 224) พ.ศ.2544
เรื่อง ขนมปง
----------------------------------------------โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง การแสดงฉลากของขนมปง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 81 (พ.ศ.2527) เรื่อง การแสดงฉลาก
ของขนมปง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2527
ขอ 2 ใหขนมปงในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เปนอาหารที่ตองมีฉลาก
ขอ 3 ขนมปง หมายความวา ผลิตภัณฑที่ทําจากแปงและหมักดวยยีสตใหขึ้น แลวอบ ซึ่งอาจ
จะผสมวัตถุอื่นที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน ลูกพรุน ลูกเกด ช็อกโกแลต เปนตน สวนที่ผสมลงไปอาจ
ปนเปนเนื้อเดียวกันกับขนมปงหรือไมก็ได แตทั้งนี้ไมรวมขนมปงที่สอดไสหรือใสไส
ขอ 4 ผูผ ลิต หรือ ผูนําเขา ขนมปง ในภาชนะบรรจุที่ปด สนิท เพื่อ จําหนา ย ตอ งปฏิบัติต าม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง วิธกี ารผลิต เครือ่ งมือเครือ่ งใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 5 การแสดงฉลากของขนมปงในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องฉลาก ยกเวนขอ 3 ใหปฏิบัติ
ตามประกาศนี้
(2) ฉลากของขนมปงในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่จําหนายตอผูบริโภค ตองมีขอความ
เปนภาษาไทยแตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(2.1) ชื่ออาหาร (ถามี)
(2.2) เลขสารบบอาหาร
(2.3) ชือ่ และทีต่ งั้ ของผูผ ลิตหรือผูแ บงบรรจุสาํ หรับขนมปงในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท
ทีผ่ ลิตในประเทศ ชือ่ และทีต่ งั้ ของผูน าํ เขาและประเทศผูผ ลิตสําหรับขนมปงในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิททีน่ าํ เขา
แลวแตกรณี
สําหรับขนมปงในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่ผลิตในประเทศ อาจแสดงชื่อและ
ที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุก็ได
(2.4) น้ําหนักสุทธิของอาหารเปนระบบเมตริก
(2.5) สวนประกอบที่สําคัญ เปน รอ ยละของน้ําหนัก โดยประมาณ และใหแสดง
เรียงตามลําดับปริมาณจากมากไปนอย
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(2.6) วันเดือนและปทหี่ มดอายุการบริโภค หรือ วันเดือนและปทอี่ าหารยังมีคณ
ุ ภาพ
หรือมาตรฐานดี โดยมีขอความวา “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคกอน” กํากับไวดวย แลวแตกรณี
การแสดงขอ ความตามวรรคแรก จะตอ งแสดงใหเ รีย งตามลําดับ ของ
วันเดือนปตามที่กําหนด กรณีการแสดงเดือนอาจแสดงโดยใชตัวอักษรแทนได
(2.7) คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถามี)
(2.8) ขอความวา “ใชวัตถุกันเสีย” ถามีการใช
ขอ 6 ใหใบสําคัญการใชฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 81 (พ.ศ.2527)
เรื่อง การแสดงฉลากของขนมปงในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2527 ซึ่งออกใหกอน
วันที่ประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 7 ใหผูผลิต ผูนําเขาขนมปงในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศ
นี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาว
แลวใหไดรับการผอนผันการปฏิบัติตามขอ 4 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลาก
เดิมที่เหลืออยูตอไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 8 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 70 ง. ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 225) พ.ศ.2544
เรื่อง น้ําเกลือปรุงอาหาร
-------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง การแสดงฉลากของ
น้าํ เกลือปรุงอาหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัตอิ าหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิ ห
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 73 (พ.ศ.2526) เรื่อง การแสดงฉลาก
ของน้ําเกลือปรุงอาหาร ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2526
ขอ 2 ใหน้ําเกลือปรุงอาหารเปนอาหารที่ตองมีฉลาก
ขอ 3 น้าํ เกลือปรุงอาหาร หมายถึง ของเหลวทีม่ เี กลือเปนสวนประกอบหลักและอาจผสมวัตถุอนื่
ที่ไมเปนอันตรายตอผูบริโภคดวยหรือไมก็ได
ขอ 4 ผูผลิตหรือผูนําเขาน้ําเกลือปรุงอาหารเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 5 การแสดงฉลากของน้ําเกลือปรุงอาหาร ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา ดวยเรื่อง ฉลาก ยกเวนขอ 3 ขอ 10
ขอ 11 ขอ 12 และขอ 13 ใหปฏิบัติตามประกาศนี้
(2) ฉลากของน้ําเกลือปรุงอาหารที่จําหนายตอผูบริโภค ตองมีขอความเปนภาษาไทย
แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(2.1) ชื่ออาหาร (ถามี)
(2.2) เลขสารบบอาหาร
(2.3) ขอความวา “น้ําเกลือปรุงอาหาร” ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอยกวา
1 เซนติเมตร
(2.4) ชื่อและที่ตั้งของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุสําหรับน้ําเกลือปรุงอาหารที่ผลิตใน
ประเทศ ชื่อและที่ตั้งของผูนําเขาและประเทศผูผลิตสําหรับน้ําเกลือปรุงอาหารนําเขา แลวแตกรณี
สําหรับน้าํ เกลือปรุงอาหารทีผ่ ลิตในประเทศ อาจแสดงชือ่ และทีต่ งั้ สํานักงานใหญ
ของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได
(2.5) ปริมาตรสุทธิของอาหารเปนระบบเมตริก
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(2.6) สวนประกอบที่สําคัญ เปน รอ ยละของน้ําหนัก โดยประมาณ และใหแสดง
เรียงตามลําดับปริมาณจากมากไปนอย
(2.7) เดือนและปที่ผลิต หรือ วันเดือนและปที่หมดอายุการบริโภค หรือ วันเดือน
และปทอี่ าหารยังมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีขอ ความวา “ผลิต” หรือ “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคกอน”
กํากับไวดวย แลวแตกรณี
การแสดงข อ ความตามวรรคแรก จะต อ งแสดงให เ รี ย งตามลําดั บ ของ
วันเดือนปตามที่กําหนด กรณีการแสดงเดือนอาจแสดงโดยใชตัวอักษรแทนได
(2.8) ขอความวา “ใชวัตถุกันเสีย” ถามีการใช
(2.9) ขอความวา “เจือสีธรรมชาติ” หรือ “เจือสีสงั เคราะห” ถามีการใช แลวแตกรณี
(2.10) ขอความวา “ใช ...... เปนวัตถุปรุงแตงรสอาหาร” (ความทีเ่ วนไวใหระบุชอื่
ของวัตถุปรุงแตงรสอาหารที่ใช)
(2.11) ขอความวา “ใช .......... เปนวัตถุทใี่ หความหวานแทนน้าํ ตาล” ถามีการใช
(ความที่เ วน ไวใ หร ะบุชื่อ ของวัต ถุที่ใ หค วามหวานแทนน้ําตาลที่ใช) ดว ยตัว อัก ษรขนาดไมเ ล็ก กวา
2 มิลลิเมตร สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นของฉลาก”
(3) ฉลากของอาหารตองไมมีขอ ความวา ปู ปลา ปลาหมึก กุง กั้ง หรือหอย และตอง
ไมมีรูป รูปภาพ รอยประดิษฐ เครื่องหมายหรือเครื่องหมายการคาเปนรูป ปู ปลา ปลาหมึก กุง กั้ง หรือหอย
แลวแตกรณี
(4) การแสดงสีข องพื้น ฉลากและสีข องขอ ความในฉลาก ตอ งใชสีที่ตัด กัน ซึ่ง ทําให
ขอความที่ระบุอานไดชัดเจน ขนาดของตัวอักษรตองสัมพันธกับขนาดของพื้นที่ฉลาก เวนแตขอความ
ดังตอไปนี้ ตองมีขนาดตัวอักษร ตําแหนง และแบบตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
(4.1) เลขสารบบอาหาร
(4.2) ขอความที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด (ถามี)
ขอ 6 ใหใบสําคัญการใชฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 73 (พ.ศ.2526)
เรื่อง การแสดงฉลากของน้ําเกลือปรุงอาหาร ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2526 ซึ่งออกใหกอนวันที่ประกาศนี้
ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 7 ใหผูผ ลิต ผูนําเขา น้ําเกลือ ปรุง อาหารที่ไดรับ อนุญาตอยูกอ นวันที่ป ระกาศนี้ใชบัง คับ
ยื่นคําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหได
รับการผอนผันจากการปฏิบัติตามขอ 4 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิม
ที่เหลืออยูตอไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 8 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม 2544 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 70 ง. ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 226) พ.ศ.2544
เรื่อง เนยใสหรือกี (Ghee)
----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง กี (Ghee)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 32 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดกี (Ghee)
เปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 53 (พ.ศ.2523) เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 32 (พ.ศ.2522) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2523
ขอ 2 ใหเนยใสหรือกี (Ghee) เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 3 เนยใสหรือกี (Ghee) หมายความวา ผลิตภัณฑที่ทําจากนม หรือครีม หรือเนย ซึ่งจะใส
จุลินทรียหรือไมก็ตาม โดยแยกธาตุน้ํานมไมรวมมันเนยและระเหยเอาน้ําออก และใหหมายความรวมถึง
เนยใสหรือกีที่ทําจากน้ํามันหรือไขมันชนิดอื่นตามกรรมวิธี และอาจปรุงแตงสี กลิ่น และทําใหมีลักษณะใน
ทํานองเดียวกับเนยใสหรือกี ซึ่งเรียกวา เนยใสเทียมหรือกีเทียม และเนยใสหรือกีที่ผสมกับเนยใสเทียมหรือ
กีเทียม ซึ่งเรียกวา เนยใสผสมหรือกีผสม ดวย
ขอ 4 เนยใสหรือกีที่ทําจากนม หรือครีม หรือเนย ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีมันเนยไมนอยกวารอยละ 99.6 ของน้ําหนัก
(2) ไมมีวัตถุกันเสีย
(3) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(4) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ 5 เนยใสเทียมหรือกีเทียม ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีน้ํามันไมนอยกวารอยละ 99.0 ของน้ําหนัก
(2) มีคาของกรด (Acid Value) คิดเปนมิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
1 กรัม ไมเกิน 0.6 ตอกีเทียม
(3) ไมมีวัตถุกันเสีย
(4) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(5) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(6) ไมมีน้ํามันแร
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ขอ 6 เนยใสผสมหรือกีผสม ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีน้ํามันและมันเนยรวมกันไมนอยกวารอยละ 99.0 ของน้ําหนัก
(2) มีคาของกรด (Acid Value) คิดเปนมิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ตอกีผสม
1 กรัม ไมเกิน 8.0
(3) ไมมีวัตถุกันเสีย
(4) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(5) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(6) ไมมีน้ํามันแร
ขอ 7 การใชวตั ถุเจือปนอาหาร ใหใชไดตามชนิดและปริมาณทีก่ าํ หนดไวในบัญชีทา ยประกาศนี้
ขอ 8 ผูผ ลิตหรือผูน าํ เขาเนยใสหรือกีเพือ่ จําหนาย ตองปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 9 การใชภาชนะบรรจุเนยใสหรือกี ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
ภาชนะบรรจุ
ขอ 10 การแสดงฉลากของเนยใสหรือกี ใหปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เรื่อง ฉลาก
ขอ 11 ใหใ บสําคัญ ก ารขึ้น ทะเบีย นตํารับ อ าหารหรือ ใบสําคัญ การใชฉ ลากอาหาร
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 32 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดกีเปนอาหารควบคุมเฉพาะและ
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่
53 (พ.ศ.2523) เรื่อง แกไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 32 (พ.ศ.2522) ลงวันที่ 18
กรกฎาคม พ.ศ.2523 ซึ่งออกใหกอ นวัน ที่ป ระกาศนี้ใชบัง คับ ยัง คงใชตอ ไปไดอีก สองป นับแตวัน ที่
ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 12 ใหผูผลิต ผูนําเขาเนยใสหรือกีที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ยื่นคําขอ
รับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหไดรับการ
ผอนผันการปฏิบัติตามขอ 8 ภายในสองปนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิมที่เหลืออยู
ตอไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 13 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 70 ง. ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 227) พ.ศ.2544
เรื่อง เนย
-----------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง เนย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจั ก รไทยบั ญ ญั ติ ใ ห กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดเนยเปน
อาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522
ขอ 2 ใหเนย เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 3 เนย (Butter) หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากสวนที่เปนไขมันของนมซึ่งผานกรรมวิธี
การผลิต และอาจเติมไวตามินหรือวัตถุอื่นใดที่จําเปนตอกรรมวิธีการผลิต
ขอ 4 เนย ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) ไมมีกลิ่นหืน
(2) มีมันเนยไมนอยกวารอยละ 80 ของน้ําหนัก
(3) มีธาตุน้ํานมไมรวมมันเนย (Milk Solids Non Fat) ไดไมเกินรอยละ 2 ของน้ําหนัก
(4) มีเกลือโซเดียมคลอไรดไดไมเกินรอยละ 4 ของน้ําหนัก
(5) มีน้ําไดไมเกินรอยละ 16 ของน้ําหนัก
(6) ไมมีวัตถุกันเสีย
(7) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(8) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(9) ตรวจพบสารปนเปอนจากตะกั่ว ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมตอเนย 1 กิโลกรัม
ขอ 5 การใชวัตถุเจือปนอาหารใหใชไดตามประเภท ชนิด และปริมาณ ที่กําหนดไวในบัญชี
แนบทา ยประกาศนี้
ในกรณีที่ไ มมีม าตรฐานกําหนดไวต ามวรรคหนึ่ง ใหใชไดต ามมาตรฐาน เอฟ เอ โอ/
ดับบลิว เอช โอ, โคเด็กซ (Joint FAO/WHO, Codex) ที่วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับที่ไดแกไข
เพิ่มเติม
ขอ 6 ผูผ ลิตหรือผูน าํ เขาเนยเพือ่ จําหนาย ตองปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 7 การใชภ าชนะบรรจุเนย ใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วา ดว ยเรื่อ ง
ภาชนะบรรจุ
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ขอ 8 การแสดงฉลากของเนย ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก
ขอ 9 ใหใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2522) เรื่อง เนย ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522 ซึ่งออกใหกอนวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับตั้งแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 10 ใหผูผ ลิต ผูนําเขา เนยที่ไ ดรับ อนุญ าตอยูกอ นวันที่ป ระกาศนี้ใชบัง คับ ยื่น คําขอรับ
เลขสารบบอาหารภายในหนึง่ ป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ เมือ่ ยืน่ คําขอดังกลาวแลวใหไดรบั การผอนผัน
การปฏิบัติตามขอ 6 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิมที่เหลืออยูตอไป
จนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 11 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 70 ง. ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544)
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บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 227) พ.ศ.2544
เรื่อง เนย
อันดับ
1.

2.

ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

สี (colour) ใหใชไดเพื่อความ
1.1 เบตา-คาโรทีน (beta-carotene)
มุงหมายที่จะทําใหผลิตภัณฑมีสี 1.2 สีคําแสด (annatto)
เหมือนธรรมชาติ
1.3 คาโรทีนธรรมชาติ (carotenes)

สารปรับความเปนกรด-ดาง
(Acidity Regulators)

ปริมาณสูงสุดที่ให
ใชไดเปนมิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม (Step)
25
20
600
35

1.4 เบตา-อะโป-คาโรทีนาล (β-apo-carotenal)
1.5 เมทิลและเอทิลเอสเทอรของกรดเบตา-อะโป-8’-คาโรทีโนอิค
35
แอซิด (β-apo-8’-carotenoic acid, methyl or ethyl ester)
(2.1) โซเดียมฟอสเฟต (Sodium phosphate)
2,000
(2.2) โซเดียมคารบอเนต (Sodium carbonate)
ปริมาณที่เหมาะสม
(2.3) โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต (Sodium hydrogen carbonate) ปริมาณที่เหมาะสม
(2.4) โซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium hydroxide)
(2.5) แคลเซียมไฮดรอกไซด (Calcium hydroxide)

ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม

หมายเหตุ

คํานวณเปน Bixin
หรือ Norbixin ทั้งหมด
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 228) พ.ศ.2544
เรื่อง หมากฝรั่งและลูกอม
-----------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากของ
หมากฝรั่งและลูกอม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 96 (พ.ศ.2528) เรื่อง การแสดงฉลากของ
หมากฝรั่งและลูกอม ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2528
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 131 (พ.ศ.2533) เรือ่ ง การแสดงฉลากของ
หมากฝรัง่ และลูกอม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2533
ขอ 2 ใหหมากฝรั่งและลูกอม เปนอาหารที่ตองมีฉลาก
ขอ 3 หมากฝรั่ง หมายความวา ผลิตภัณฑที่ทําจากยางไมบางชนิดปรุงใหมีกลิ่นและรสตาง ๆ
เมื่อเคี้ยวจะยืดหยุนคลายยาง
ลูกอม หมายความวา ผลิตภัณ ฑสําหรับ ใชอ มหรือเคี้ยวที่มีก ารแตงรสใด ๆ มีน้ําตาล
เปนสวนประกอบหลัก และอาจมีสวนประกอบอื่น ๆ เพื่อปรุงแตงกลิ่นรสดวยหรือไมก็ได
ขอ 4 การแสดงฉลากของหมากฝรั่งและลูกอม ใหปฏิบตั ิดังนี้
(1) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องฉลาก ยกเวนขอ 3 ใหปฏิบัติ
ตามประกาศนี้
(2) ฉลากของหมากฝรั่งและลูกอมที่จําหนายตอผูบริโภค ตองมีขอความเปนภาษาไทย
แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(2.1) ชื่ออาหาร
(2.2) เลขสารบบอาหาร
(2.3) ชื่อและที่ตั้งของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุสําหรับหมากฝรั่งและลูกอมที่ผลิตใน
ประเทศ ชื่อและที่ตั้งของผูนําเขาและประเทศผูผลิตสําหรับหมากฝรั่งและลูกอมที่นําเขา แลวแตกรณี
สําหรับหมากฝรัง่ และลูกอมทีผ่ ลิตในประเทศ อาจแสดงชือ่ และทีต่ งั้ สํานักงานใหญ
ของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได
(2.4) น้ําหนักสุทธิของอาหารเปนระบบเมตริก
(2.5) ปริมาณน้ําตาลและ/หรือวัตถุที่ใ หความหวานแทนน้ําตาลเปนรอยละของ
น้ําหนักโดยประมาณ และใหแสดงเรียงตามลําดับปริมาณจากมากไปนอย
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(2.6) ขอความวา “ใชวัตถุกันเสีย” ถามีการใช
(2.7) ขอความวา “เจือสีธรรมชาติ” หรือ “เจือสีสงั เคราะห” ถามีการใชแลวแตกรณี
(2.8) ขอความวา “ใช ……. เปนวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล” (ความที่เวนไว
ใหระบุชื่อ ของวัต ถุที่ใ หค วามหวานแทนน้ําตาลที่ใ ช) ดว ยตัว อัก ษรขนาดไมเ ล็ก กวา 2 มิล ลิเ มตร สีข อง
ตัวอักษรตัดกับสีพื้นของฉลาก
(2.9) ขอ ความวา “แตง กลิ่น ธรรมชาติ” “แตง กลิ่น เลีย นธรรมชาติ” “แตงกลิ่น
สังเคราะห” “แตงรสธรรมชาติ” หรือ “แตงรสเลียนธรรมชาติ” ถามีการใชแลวแตกรณี
(2.10) เดือนและปทผี่ ลิต หรือ วันเดือนและปทหี่ มดอายุการบริโภค หรือ วันเดือนและป
ที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีขอความวา “ผลิต” หรือ “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคกอน”
กํากับไวดวย แลวแตกรณี
การแสดงขอความตามวรรคแรก จะตองแสดงใหเรียงตามลําดับของวันเดือนป
ตามที่กําหนด กรณีการแสดงเดือนอาจแสดงโดยใชตัวอักษรแทนได
(2.11) ขอความที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด (ถามี)
สําหรับฉลากที่ปด หรือติด หรือแสดงไวที่ภาชนะบรรจุที่ใส หรือหอ หรือ
สัมผัสโดยตรงกับอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจอนุญาตใหแสดงเฉพาะขอความตาม
(2.1)(2.2)(2.3)(2.5) และ (2.11) ก็ได
ขอ 6 ผูผลิตหรือผูนําเขาหมากฝรั่งและลูกอมเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 7 ใหใบสําคัญ การใชฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 96 (พ.ศ.
2528) เรื่อง หมากฝรั่งและลูกอม ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2528 และฉบับที่ 131 (พ.ศ.2533) เรื่อง
หมากฝรั่งและลูกอม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2533 ซึ่งออกไวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับยังคง
ใชไดตอไปอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 8 ใหผูผลิต ผูนําเขาหมากฝรั่งและลูกอมที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบัง คับ
ยื่นคําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหได
รับการผอนผันการปฏิบัติตามขอ 6 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิมที่
เหลืออยูตอไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 9 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 70 ง. ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 229) พ.ศ.2544
เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 162) พ.ศ.2538
---------------------------------------------------เนื่องดวยการกํากับดูแลอาหารบางชนิดที่นําเขาเพื่อจําหนาย ซึ่งไดแก พืชผักและผลไมที่อยูใน
สภาพสดรวมทั้งแชเย็นหรือแชแข็ง และอาหารดังกลาวที่ผลิตในประเทศยังมีความแตกตางกัน ดังนั้นเพื่อให
การกํากับดูแลอาหารกลุมดังกลาวทั้งผลิตและนําเขาใหเปนแนวทางเดียวกัน ประกอบกับในสวนการแสดง
ฉลากอาหารกลุมดังกลาวมีการกําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 แลว
จึงเห็นสมควรใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 162) พ.ศ.2538 เรื่อง การแสดงฉลากของ
อาหารบางชนิดที่นําเขาเพื่อจําหนาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให
กระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
“ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 162) พ.ศ.2538 เรื่อง การแสดงฉลากของ
อาหารบางชนิดที่นําเขาเพื่อจําหนาย ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2538”
ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 70 ง. ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 230) พ.ศ.2544
เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2)
---------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนิท
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 10 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214) พ.ศ.2543
เรือ่ ง เครือ่ งดืม่ ในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 และใหใชความตอไปนีแ้ ทน
“ขอ 10 ประกาศฉบับนี้
(1) ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหาร ซึง่ ออกใหตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 62 (พ.ศ.2524) เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 7 กันยายน
พ.ศ.2524 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 180) พ.ศ.2540 เรื่อง เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 กอนประกาศนีใ้ ชบงั คับ โดยใบสําคัญ
ดังกลาวยังคงใชไดตอ ไป
(2) ใหใบสําคัญ การใชฉลากอาหาร ซึง่ ออกใหตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 68
(พ.ศ.2525) เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528) เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2528 และฉบับที่เกี่ยวของกอน
ประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ”
ขอ 2 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 70 ง. ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 232) พ.ศ.2544
เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2522)
---------------------------------------------เนื่ อ งด ว ยในป จ จุ บั น น้ําที่ เ หลื อ จากการผลิ ต โมโนโซเดี ย มกลู ต าเมตเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มิ ไ ด
จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค แตใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารอื่น ไดแก ซอส ซีอิ๊ว น้ําปลา น้ําเกลือปรุง
อาหาร เปนตน ซึ่งอาหารดังกลาวมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน
อยูแ ลว ประกอบกับในสวนของสารปนเปอ นนัน้ ก็มปี ระกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรือ่ ง
มาตรฐานอาหารทีม่ สี ารปนเปอ น รองรับอยูแ ลว จึงเห็นสมควรใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 14
(พ.ศ.2522) เรือ่ ง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและฉลาก สําหรับน้าํ ทีเ่ หลือจากการผลิตโมโนโซเดียมกลูตาเมต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
“ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานและฉลาก สําหรับน้ําที่เหลือจากการผลิตโมโนโซเดียมกลูตาเมท ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2522”
ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 82 ง. ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 233) พ.ศ.2544
เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522)
เรื่อง กําหนดน้ํามันถั่วลิสงเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต
และฉลาก สําหรับน้ํามันถั่วลิสง
---------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ํามันถั่วลิสง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 1 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) เรื่อง
กําหนดน้ํามันถั่วลิสงเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลาก
สําหรับน้ํามันถั่วลิสง ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 1 ใหน้ํามันถั่วลิสงเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน”
ขอ 2 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ 2 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่
23 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดน้ํามัน ถั่วลิสงเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
วิธกี ารผลิต และฉลากสําหรับน้ํามันถั่วลิสง ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522
“ผู ผ ลิ ต หรื อ ผู นําเข า น้ํามั น ถั่ ว ลิ สงเพื่ อ จําหน า ย ต อ งปฏิ บั ติ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร”
ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 7 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) เรื่อง
กําหนดน้ํามันถั่วลิสงเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลาก
สําหรับน้ํามันถั่วลิสง ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 7 การใชภาชนะบรรจุนา้ํ มันถัว่ ลิสง ใหปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เรื่อง ภาชนะบรรจุ”
ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 8 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) เรื่อง
กําหนดน้ํามันถั่วลิสงเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลาก
สําหรับน้ํามันถั่วลิสง ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 8 การแสดงฉลากของน้ํามันถั่วลิสง
(1) ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก
(2) ใหแสดงคําวา “น้ํามัน ถั่ว ลิสงธรรมชาติ” หรือ “น้ํามันถั่ว ลิส งผานกรรมวิธี”
หรือ “น้ํามันถั่วลิสงธรรมชาติผสมน้ํามัน …..” หรือ “หรือน้ํามันถั่วลิสงผานกรรมวิธีผสมน้ํามัน …..”
ดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 5 มิลลิเมตร ใตชื่อทางการคาของน้ํามันนั้น
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(3) ใหแ สดงชนิด วิธีที่ผ ลิต และอัต ราสวนของน้ํามัน อื่น หรือ ไขมัน ที่ผ สมใน
น้ํามันถั่วลิสงดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 3 มิลลิเมตร ถัดจากขอความที่ตองระบุตาม (2)
(4) ใหแสดง วันเดือนป ทีผ่ ลิตจากโรงงานทีผ่ ลิต และ วันเดือนปทแี่ บงบรรจุ ดวย
สําหรับอาหารที่นําเขามาแบงบรรจุในประเทศ”
ขอ 5 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 10 และขอ 11 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23
(พ.ศ.2522) เรือ่ ง กําหนดน้าํ มันถัว่ ลิสงเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธกี ารผลิต
และฉลากสําหรับน้ํามันถั่วลิสง ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522
“ขอ 10 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญ การใชฉลากอาหารตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดน้ํามันถั่วลิสงเปนอาหารควบคุมเฉพาะ
และกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลากสําหรับน้ํามันถั่วลิสง ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.
2522 ซึง่ ออกใหกอ นวันทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ ใหยงั คงใชตอ ไปไดอกี สองป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ
ขอ 11 ใหผูผลิต ผูนําเขาน้ํามันถั่วลิสงที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ยืน่ คําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหได
รับการผอนผันการปฏิบัติตามวรรค 2 ของขอ 2 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใช
ฉลากเดิมตอไปไดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ”
ขอ 6 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 82 ง. ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 234) พ.ศ.2544
เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ํามันปาลม
-------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ํามันปาลม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 1 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) เรื่อง
น้ํามันปาลม ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2524 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 1 ใหนา้ํ มันปาลมทีไ่ ดจากผลของตนปาลมทีม่ ชี อื่ ทางวิทยาศาสตรวา อีเลอีส กีนเี อ็นซิส
(Elaeis guineensis) เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน”
ขอ 2 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ 3 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่
56 (พ.ศ.2524) เรือ่ ง น้าํ มันปาลม ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2524
“ผู ผ ลิ ต หรื อ ผู นําเข า น้ํามั น ปาล ม เพื่ อ จําหน า ย ต อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร”
ขอ 3 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 10 และขอ 11 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56
(พ.ศ.2524) เรื่อง น้ํามันปาลม ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2524 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 10 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญ การใชฉลากอาหารตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ํามันปาลม ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2524
ซึ่งออกใหกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 11 ใหผูผลิต ผูนําเขาน้ํามัน ปาลมที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ยืน่ คําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหได
รับการผอนผันการปฏิบัตติ ามวรรค 2 ของขอ 2 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหใชฉลาก
เดิมตอไปไดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ”
ขอ 4 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 82 ง. ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 235) พ.ศ.2544
เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ํามันมะพราว
-----------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ํามันมะพราว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยบัญญัตใิ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 1 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524) เรื่อง
น้ํามันมะพราว ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2524 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 1 ใหน้ํามัน มะพราวที่ไดจากเนื้อของมะพราวที่มีชื่อ ทางวิทยาศาสตรวา โคคอส
นิวซิเฟอรา (Cocos nucifera) เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน”
ขอ 2 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ 2 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่
57 (พ.ศ.2524) เรือ่ ง น้าํ มันมะพราว ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2524
“ผูผลิตหรือผูนําเขาน้ํามันมะพราวเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร”
ขอ 3 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 8 และขอ 9 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 57
(พ.ศ.2524) เรื่อง น้ํามันมะพราว ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2524
“ขอ 8 ใบสําคัญ การขึ้น ทะเบีย นตํารับ อาหารหรือใบสําคัญ การใชฉลากอาหารตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ํามันมะพราว ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2524
ซึ่งออกใหกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 9 ใหผูผลิต ผูนําเขาน้ํามันมะพราวที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ยืน่ คําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหได
รับการผอนผันการปฏิบัติตามวรรค 2 ของขอ 2 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหคงใช
ฉลากเดิมตอไปไดแตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ”
ขอ 4 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 82 ง. ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 236) พ.ศ.2544
เรื่อง ไขเยี่ยวมา
------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ไขเยี่ยวมา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 91 (พ.ศ.2528) เรื่อง ไขเยี่ยวมา ลงวันที่
11 กรกฎาคม พ.ศ.2528
ขอ 2 ใหไขเยี่ยวมา เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 3 ไขเยีย่ วมา หมายความวา ไขทผี่ า นกรรมวิธที าํ ใหเปนดาง อยูใ นสภาพทีจ่ ะนําไปบริโภคได
ขอ 4 ไขเยี่ยวมา ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(2) ตรวจพบตะกั่ว ไดไ มเ กิน 2 มิล ลิก รัม ตอ อาหาร 1 กิโลกรัม
ขอ 5 ผูผ ลิตหรือผูน าํ เขาไขเยีย่ วมาเพือ่ จําหนาย ตองปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 6 การแสดงฉลากของไขเยีย่ วมา ใหปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง ฉลาก
ขอ 7 การใชภาชนะบรรจุไขเยี่ยวมา ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
ภาชนะบรรจุ
ขอ 8 ใบสําคัญ การใชฉ ลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 91 (พ.ศ.
2528) เรื่อง ไขเยี่ยวมา ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2528 ซึ่งออกใหกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับใหยังคงใช
ตอไปไดไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 9 ใหผูผลิต ผูนําเขาไขเยี่ยวมาที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับ
เลขสารบบอาหารภายในหนึง่ ป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ เมือ่ ยืน่ คําขอดังกลาวแลวใหไดรบั การผอนผัน
การปฏิบัติตามขอ 5 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหใชฉลากเดิมตอไปไดแตตองไมเกิน
สองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 10 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 82 ง. ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 237) พ.ศ.2544
เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที
------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากของ
อาหารพรอมปรุง และเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิ หกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 175) พ.ศ.2539 เรื่อง การแสดงฉลาก
ของอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2539
ขอ 2 ใหอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที เปนอาหารที่ตองมีฉลาก
ขอ 3 ในประกาศฉบับนี้
(1) อาหารพรอมปรุง หมายความวา อาหารที่ไดจัดเตรียมสวนประกอบตาง ๆ บรรจุไว
ในหนวยภาชนะที่พรอมจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค เพื่อนําไปปรุงเปนอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ
(2) อาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที หมายความวา อาหารที่ผลิตเรียบรอยพรอม
บริโภคที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนายไดทันที
ขอ 4 การแสดงฉลากของอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที ใหปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก ยกเวนการปฏิบัติตามขอ 3 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ใหปฏิบัติตามขอ 5 ของ
ประกาศนี้
ขอ 5 การแสดงฉลากของอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีที่จําหนาย
ตอผูบริโภค ตองมีขอความเปนภาษาไทยแตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดง
รายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) ชื่ออาหาร ใหใชชื่ออยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1.1) ชื่อเฉพาะของอาหาร ชื่อ สามัญ หรือ ชื่อ ที่ใ ชเ รีย กอาหารตามปกติ หรือ
ชื่ออาหารเมื่อปรุงสําเร็จแลว สําหรับอาหารพรอมปรุง
(1.2) ชื่อ ทางการคา การใชชื่อนี้จ ะตอ งมีขอ ความแสดงชื่อ ตาม (1.1) กํากับ
ชื่ออาหารทางการคาดวย โดยจะอยูในบรรทัดเดียวหรือตางบรรทัดกับชื่อทางการคาก็ได และจะมีขนาด
ตัวอักษรตางกับชื่อทางการคาก็ไดแตตองสามารถเห็นไดชัดเจน
(2) เลขสารบบอาหาร
(3) ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย หรือชื่อและที่ตั้งของ
สํานักงานใหญของผูผลิต หรือของผูแบงบรรจุเพื่อจําหนาย หรือผูจัดจําหนาย แลวแตกรณี
สําหรับอาหารพรอมปรุงหรืออาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีที่นําเขา ใหแสดง
ชื่อและที่ตั้งของผูนําเขาและประเทศผูผลิต
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(4) น้าํ หนักสุทธิของอาหารเปนระบบเมตริก สําหรับอาหารสําเร็จรูปทีพ่ รอมบริโภคทันที
(5) สวนประกอบทีส่ าํ คัญเปนรอยละของน้าํ หนักโดยประมาณ โดยแสดงเรียงตามลําดับจาก
ปริมาณมากไปหานอย สําหรับอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที
(6) ขอความวา “ใชวัตถุกันเสีย” ถามีการใช
(7) ขอความวา “เจือสีธรรมชาติ” หรือ “เจือสีสังเคราะห” ถามีการใชแลวแตกรณี
(8) ขอความวา “ใช ….. เปนวัตถุปรุงแตงรสอาหาร” (ความทีเ่ วนไวใหระบุชอื่ ของวัตถุปรุงแตงรส
อาหารที่ใช)
(9) ขอความวา “ใช ….. เปนวัตถุใหความหวานแทนน้าํ ตาล” (ความทีเ่ วนไวใหระบุชอื่ ของวัตถุ
ที่ใหความหวานแทนน้ําตาลที่ใช) ดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร สีของตัวอักษรตัดกับสีของพื้น
ฉลาก
(10) ขอความวา “แตงกลิน่ ธรรมชาติ” “แตงกลิน่ เลียนธรรมชาติ” “แตงกลิน่ สังเคราะห”
“แตงรสธรรมชาติ” หรือ “แตงรสเลียนธรรมชาติ” ถามีการใชแลวแตกรณี
(11) วันเดือนและปที่หมดอายุการบริโภค หรือ วันเดือนและปที่อาหารยังมีคุณภาพหรือ
มาตรฐานดี โดยมีขอ ความวา “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคกอน” กํากับไวดว ยแลวแตก รณี และแสดง
วันเดือนปเรียงตามลําดับ กรณีการแสดงเดือนอาจแสดงโดยใชตัวอักษรแทนได สําหรับอาหารพรอมปรุง
(12) วันเดือนและปที่ผลิต โดยมีขอความวา “ผลิต” กํากับไว และ วันเดือนและปที่หมด
อายุการบริโภค หรือ วันเดือนและปที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีขอความวา “หมดอายุ” หรือ
“ควรบริโภคกอน” กํากับไวดวยแลวแตกรณี และแสดงวันเดือนปเรียงตามลําดับ กรณีการแสดงเดือนอาจ
แสดงโดยใชตัวอักษรแทนได สําหรับอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที
(13) คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถามี)
ขอ 6 ประกาศฉบับนี้ไมใชบังคับกับ
(1) อาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที ซึ่งผูปรุงเปนผูจําหนายแกผูบริโภคโดยตรง
(2) อาหารควบคุมเฉพาะ อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรืออาหารที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดเปนอาหารทีต่ อ งมีฉลาก เฉพาะทีเ่ ปนอาหารพรอมปรุงหรือเปนอาหารสําเร็จรูปทีพ่ รอมบริโภคทันที
ขอ 7 หลักฐานการรับแจงและเลขรับแจงรายละเอียดของอาหาร ซึง่ รับแจงและออกใหกอ นวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชตอไปไดไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 8 ใหผูผ ลิต อาหารพรอมปรุง และอาหารสําเร็จ รูป ที่พ รอ มบริโ ภคทัน ทีที่ไ ดรับ เลขรับ แจง
รายละเอียดของอาหารไวกอ นประกาศนีใ้ ชบงั คับ ยืน่ คําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึง่ ป นับแตวนั ที่
ประกาศนีใ้ ชบงั คับ เมือ่ ยืน่ คําขอดังกลาวแลวใหใชฉลากเดิมตอไปไดแตตอ งไมเกินสองป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนี้
ใชบงั คับ
ขอ 9 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 82 ง. ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 238) พ.ศ.2544
เรื่อง อาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ
----------------------------------------------โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง อาหารมีวตั ถุประสงคพเิ ศษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 90 (พ.ศ.2528) เรื่อง การแสดงฉลาก
ของอาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2528
ขอ 2 ใหอาหารมีวตั ถุประสงคพเิ ศษทีม่ ใิ ชอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เปน อาหารที่ตอ งมีฉ ลากและฉลากตอ งไดรับ อนุญ าตกอ นนําไปใช
ขอ 3 อาหารมีวัต ถุป ระสงคพิเ ศษ หมายความวา อาหารที่ผลิต ขึ้น โดยมีก รรมวิธี สูต ร หรือ
สวนประกอบเฉพาะ เพื่อใชตามความตองการพิเศษอันเนื่องมาจากสภาวะทางฟสิกส หรือสรีรวิทยา หรือ
ความเจ็บปวย หรือความผิดปกติของรางกาย โดยมีลักษณะ รูปราง หรือชนิดและปริมาณของสวนประกอบ
แตกตางไปจากอาหารชนิดเดียวกันที่ใชโดยปกติอยางเห็นไดชัด
ขอ 4 อาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ แบงออกเปน
(1) อาหารที่ใชสําหรับผูปวยเฉพาะโรค หรือผูที่มีสภาพผิดปกติทางรางกาย
(2) อาหารทีใ่ ชสาํ หรับบุคคลผูม วี ตั ถุประสงคในการบริโภคอาหารเปนพิเศษ เชน อาหาร
สําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนักตัว อาหารสําหรับผูสูงอายุ อาหารสําหรับสตรีมีครรภ เปนตน
ขอ 5 ผูผ ลิตหรือนําเขาอาหารมีวตั ถุประสงคพเิ ศษเพือ่ จําหนาย ตองปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 6 การแสดงฉลากของอาหารมีวตั ถุประสงคพเิ ศษ ใหปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง ฉลาก ยกเวนการปฏิบัตติ ามขอ 3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543
เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ใหปฏิบัติตามขอ 7 ของประกาศฉบับนี้
ขอ 7 การแสดงฉลากของอาหารมีวัตถุประสงคพิเศษที่จําหนายตอผูบริโภค ตองมีขอความ
เปนภาษาไทยแตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) ชื่ออาหาร ในกรณีอาหารตามขอ 4(1) ตองมีคําวา “อาหารทางการแพทย” ดวย
ขนาดตัวอักษรและสีที่ทําใหขอความดังกลาวอานไดชัดเจนกํากับชื่อไวดวย
(2) เลขสารบบอาหาร
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(3) ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือของผูแบงบรรจุเพื่อจําหนาย แลวแตกรณี อาหารมี
วัตถุประสงคพิเศษที่ผลิตในประเทศไทยอาจแสดงสํานักงานใหญของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได สําหรับ
อาหารมีวัตถุประสงคพิเศษที่นําเขาใหแสดงชื่อและที่ตั้งของผูนําเขาและประเทศผูผลิต
(4) ปริมาณสุทธิของอาหารเปนระบบเมตริก
(ก) อาหารที่เปนของแข็ง ใหแสดงน้ําหนักสุทธิ
(ข) อาหารที่เปนของเหลว ใหแสดงปริมาตรสุทธิ
(ค) อาหารที่มีลักษณะครึ่งแข็งครึ่งเหลว อาจแสดงเปนน้ําหนักสุทธิหรือปริมาตร
สุทธิก็ได
(ง) อื่น ๆ ใหแสดงเปนน้ําหนักสุทธิ
(5) สวนประกอบที่สําคัญเปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณ และใหแสดงเรียงตาม
ลําดับปริมาณจากมากไปนอย พรอมปริมาณสารอาหารและอัตราสวนของสารอาหารนัน้ ๆ เมือ่ เปรียบเทียบ
เปนรอยละกับสารอาหารที่ควรไดรับประจําวันตามขอกําหนดขององคการอนามัยโลก
(6) ขอความวา “ใชวัตถุกันเสีย” ถามีการใช
(7) ขอความวา “เจือสีธรรมชาติ” หรือ “เจือสีสังเคราะห” ถามีการใช แลวแตกรณี
(8) ขอความวา “ใช ….. เปนวัตถุปรุงแตงรสอาหาร” (ความที่เวนไวใหระบุชื่อของวัตถุ
ปรุงแตงรสอาหารที่ใช)
(9) ขอความวา “ใช ….. เปนวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล” (ความที่เวนไวใหระบุชื่อ
ของวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลที่ใช) ดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร สีของตัวอักษรตัดกับ
สีพื้นฉลาก
(10) ขอความวา “แตงกลิ่นรสธรรมชาติ” “แตงกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ” หรือ “แตงกลิ่นรส
สังเคราะห” ถามีการใช แลวแตกรณี
(11) วันเดือนปที่ผลิต โดยมีขอความวา “ผลิต” กํากับไว และ วันเดือนและปที่หมดอายุ
การบริโ ภค หรือ วัน เดือ นและปที่อาหารยัง มีคุณ ภาพหรือ มาตรฐานดี โดยมีคําวา “หมดอายุ” หรือ
“ควรบริโภคกอน” กํากับไวดวย แลวแตกรณี และแสดงวันเดือนปเรียงตามลําดับ กรณีที่แสดงเดือนอาจ
แสดงโดยใชตัวอักษรแทนได
(12) คําแนะนําในการเก็บรักษา โดยเฉพาะภายหลังการเปดใช
ขอ 8 ประกาศฉบับนี้ ไมใชบังคับสําหรับนมดัดแปลงสําหรับทารก อาหารทารก และอาหาร
เสริมสําหรับเด็ก ซึง่ ไดมปี ระกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดในสวนทีเ่ กีย่ วกับการแสดงฉลากไวแลวโดยเฉพาะ
หรืออาหารอื่นที่มีวัตถุประสงคตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
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ขอ 9 ใบสําคัญการใชฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 90 (พ.ศ.2528)
เรือ่ ง การแสดงฉลากของอาหารมีวตั ถุประสงคพเิ ศษ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2528 ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525)
เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 และฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528) เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
30 กันยายน พ.ศ.2528 ซึ่งออกใหกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชตอไปไดไมเกินสองป นับแตวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 10 ใหผูผลิต ผูนําเขา อาหารมีวัตถุประสงคพิเศษที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใช
บังคับ ยื่นคําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลว
ใหไดรับการผอนผันการปฏิบัติตามขอ 5 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหใชฉลากเดิม
ตอไปได แตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 11 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 90 ง. ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544
เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543
--------------------------------------------------โดยทีเ่ ปนการสมควรแกไขเพิม่ เติมประกาศวาดวยเรือ่ ง วิธกี ารผลิต เครือ่ งมือเครือ่ งใชในการผลิต
และการเก็บรักษาอาหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(7) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิ หกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหย กเลิก ความในขอ 1(21) (52) และ (56) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับ ที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ลงวันที่
19 กันยายน พ.ศ.2543
ขอ 2 ใหยกเลิกความในขอ 1(57) แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
และใหใชความตอไปนี้แทน
“(57) อาหารแชเยือกแข็งทีไ่ ดผา นการเตรียม (prepared) และหรือการแปรรูป (processed)”
ขอ 3 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 90 ง. ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 243) พ.ศ.2544
เรื่อง ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว
------------------------------------------โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง ผลิตภัณฑจากเนือ้ สัตว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 110 (พ.ศ.2531) เรื่อง การแสดงฉลาก
ของผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2531
ขอ 2 ใหผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวที่มิใ ชอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เปนอาหารที่ตองมีฉลาก
ขอ 3 ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวตามประกาศฉบับนี้ ไดแก ลูกชิ้น ไสกรอก แหนม หมูยอ กุนเชียง
และผลิตภัณฑที่มีกระบวนการผลิตทํานองเดียวกันนี้ที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย
ขอ 4 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง ฉลาก ยกเวนการปฏิบัติตามขอ 3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543
เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ใหปฏิบัติตามขอ 5 ของประกาศฉบับนี้
ขอ 5 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวที่จําหนา ยตอผูบริโภค ตองมีขอความเปน
ภาษาไทยแตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) ชื่ออาหาร
(2) เลขสารบบอาหาร
(3) ชื่อและที่ตั้งของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุสําหรับอาหารที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้ง
ของผูนําเขา และประเทศผูผลิต สําหรับอาหารนําเขา แลวแตกรณี
สําหรับอาหารที่ผลิตในประเทศอาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิต
หรือของผูแบงบรรจุก็ได
(4) ปริมาณสุทธิเปนระบบเมตริก
(5) ขอความวา “ใชวัตถุกันเสีย” ถามีการใช
(6) วันเดือนและปที่ผลิต หรือ วันเดือนและปที่หมดอายุการบริโภค หรือ วันเดือนและป
ที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีขอความวา “ผลิต” หรือ “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคกอน”
กํากับไวดวยแลวแตกรณี และแสดงวันเดือนปเรียงตามลําดับ กรณีการแสดงเดือนอาจแสดงโดยใชตัวอักษร
แทนได
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ขอ 6 ผูผลิตหรือนําเขาผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 7 ใบสําคัญ การใชฉ ลากอาหารสําหรับ ผลิต ภัณ ฑจ ากเนื้อ สัต วต ามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528) เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2528 ซึ่งออก
ใหกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชตอไปไดไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 8 ใหผูผลิตผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวที่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 110
(พ.ศ.2531) เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2531 และผูนําเขา
ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวที่ไดรับใบสําคัญการใชฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 68
(พ.ศ.2525) เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528) เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2528 ยื่นคําขอรับเลขสารบบ
อาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหไดรับการผอนผันการปฏิบัติ
ตามขอ 6 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหใชฉลากเดิมตอไปไดแตตองไมเกินสองป
นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 9 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 99 ง. ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2544)

299
(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 244) พ.ศ.2544
เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีวัตถุที่ใชเพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร
รวมอยูในภาชนะบรรจุ
---------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง อาหารที่มีวัตถุที่ใช
เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยูในภาชนะบรรจุ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(5) และ (10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิ ห
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 159 (พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารที่มีวัตถุที่
ใชเพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยูในภาชนะบรรจุ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2537
ขอ 2 ใหอ าหารที่มีวัต ถุที่ใ ชเ พื่อ รัก ษาคุณ ภาพหรือ มาตรฐานของอาหารบรรจุใ นภาชนะ
แยกตางหากแตรวมอยูในภาชนะบรรจุอาหารและจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ในสวนที่เกี่ยวกับการแสดง
ฉลาก นอกจากจะตองปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง ฉลาก และประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องของอาหารนั้น ๆ แลว ตองแสดงขอความดวยภาษาไทยดังตอไปนี้เพิ่มเติม
“มี …………….” (ความที่เวนไวใหระบุลักษณะของการบรรจุและชนิดของวัตถุที่ใชเพื่อ
รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร เชน ซองวัตถุกันชื้น ซองวัตถุดูดออกซิเจน เปนตน) ดวยตัวอักษร
สีแดงขนาดตัวอักษรไมต่ํากวา 3 มิลลิเมตร บนพื้นสีขาว
ขอ 3 ใบสําคัญการใชฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 159 (พ.ศ.2537) เรื่อง
อาหารทีม่ วี ตั ถุทใี่ ชรกั ษาคุณภาพหรือมาตรฐานรวมอยูใ นภาชนะบรรจุอาหาร ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2537 ซึ่ง
ออกใหกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชตอไปไดไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 4 ใหผผู ลิต ผูน าํ เขาอาหารทีม่ วี ตั ถุทใี่ ชเพือ่ รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยูใ น
ภาชนะบรรจุ ที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับเลขสารบบอาหารใหถูกตองตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยอาหารนั้น ๆ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหใช
ฉลากเดิมตอไปได แตตองไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 5 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 99 ง. ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2544)

300
(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 245) พ.ศ.2544
เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีสวนผสมของวานหางจระเข
---------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากของ
อาหารที่มีสวนผสมของวานหางจระเข
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิ หกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 160) พ.ศ.2538 เรื่อง การแสดงฉลาก
ของอาหารที่มีสวนผสมของวานหางจระเข ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2538
ขอ 2 ใหอาหารที่มสี วนผสมของวานหางจระเขในสวนที่เกี่ยวกับการแสดงฉลาก ตองปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก และประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องของ
อาหารนั้น ๆ แลว ตองแสดงขอความดังตอไปนี้เพิ่มเติม
“เด็กไมควรรับประทาน” “ไมใชอาหารทางการแพทย” และ “หยุดบริโภคเมื่อมีอาการ
ผิดปกติ” ดวยตัวอักษรสีแดงขนาดตัวอักษรไมตา่ํ กวา 2 มิลลิเมตร เห็นไดชดั เจนในกรอบสีเ่ หลีย่ ม สีของกรอบ
ตัดกับสีของพื้นฉลาก
ขอ 3 ใบสําคัญการใชฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 160) พ.ศ.2538
เรื่อง อาหารที่มีสวนผสมของวานหางจระเข ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2538 ซึ่งออกใหกอนวันที่ประกาศนี้
ใชบังคับ ใหยังคงใชตอไปไดไมเกินสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 4 ใหผูผลิต ผูนําเขา อาหารที่มีสว นผสมของวานหางจระเขที่ไดรับอนุญ าตอยูกอนวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับเลขสารบบอาหารใหถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
อาหารนั้น ๆ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหใชฉลากเดิมตอไปไดแตตองไมเกินสองป
นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 5 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 103 ง. ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2544)

301
(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 246) พ.ศ.2544
เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 217) พ.ศ.2544
----------------------------------------โดยที่เ ปน การสมควรแกไ ขเพิ่ม เติม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข วา ดว ยเรื่อ ง กําหนด
อาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(8) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ
ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 217) พ.ศ.2544 เรื่อง
แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 215) พ.ศ.2544 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2544 และ
ใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ 2 การนําเขา อาหารตามขอ 1 มาจําหนา ยในราชอาณาจัก ร ผูนําเขา มาใน
ราชอาณาจักรแตละครั้งจะตองมีผลการตรวจวิเคราะหอาหารหรือหนังสือรับรองวาไมมีการปนเปอนจาก
ขาวโพดที่ไดจากการตัดแตงสารพันธุกรรมครายไนนซี (Cry 9 C DNA Sequence) หรือโปรตีนที่สราง
มาจากสารพันธุกรรมนี้ แสดงที่ดานนําเขา แลวแตกรณี ดังนี้
(1) ผลการตรวจวิเคราะหอาหารจากหนวยงานของรัฐภายในประเทศ หรือสถาบันที่
คณะกรรมการอาหารกําหนด
(2) ผลการตรวจวิเคราะหอาหารหรือหนังสือรับรองจากหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
ของประเทศที่เปนแหลงกําเนิด หรือสถาบันเอกชนที่รับรองโดยหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่
เปนแหลงกําเนิด”
ขอ 2 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 121 ง. ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 247) พ.ศ.2544
เรื่อง กําหนดวัตถุที่หามใชในอาหาร (ฉบับที่ 2)
-----------------------------------------------โดยที่บางประเทศยอมรับการใชเมทธิลแอลกอฮอลเปนสารชวยในการผลิตอาหาร (Food
processing aids) จึงสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง กําหนดวัตถุทหี่ า มใชในอาหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(5) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนพระราชบัญญัตทิ ี่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ
ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหย กเลิก ความใน 2.11 ของขอ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 151
(พ.ศ.2536) เรือ่ ง กําหนดวัตถุทหี่ า มใชในอาหาร ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2536 และใหใชความตอไปนีแ้ ทน
“2.11 เมทธิลแอลกอฮอล (Methyl alcohol) หรือเมทานอล (Methanol) ยกเวนการใช
เปนสารชวยในการผลิตอาหาร (Food processing aids) เพื่อการสงออก”
ขอ 2 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 121 ง. ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 248) พ.ศ.2544
เรื่อง ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง (ฉบับที่ 2)
-------------------------------------เพื่อคุมครองประโยชนของผูบริโภคจากการบริโภคผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีน
ของถั่วเหลือง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหเพิ่มความตอ ไปนี้เปน (3.4) ใน (3) ของขอ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 202) พ.ศ.2543 เรื่อง ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง ลงวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ.2543
“(3.4) 3-เอ็มซีพีดี (3-MCPD) หรือ 3-คลอโร-1,2-โพรเพนไดออล (3-Chloro-1,2propanediol) 1 มิลลิกรัม ตอผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม”
ขอ 2 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 121 ง. ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 251) พ.ศ.2545
เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม
-------------------------------------------เพื่อเปนการใหขอมูลตอผูบริโภคสําหรับการแสดงฉลากอาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปร
พันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม อาศัยอํานาจตามมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหถวั่ เหลืองและผลิตภัณฑจากถัว่ เหลือง ขาวโพดและผลิตภัณฑจากขาวโพด ทีไ่ ดจากเทคนิค
การดัดแปรพันธุกรรม (Genetic modification) หรือพันธุวศิ วกรรม (Genetic engineering) เปนอาหารทีต่ อ งมี
ฉลาก
ขอ 2 อาหารตามขอ 1 หมายความวา ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง ขาวโพดและ
ผลิตภัณฑจากขาวโพด ตามรายชื่อในบัญชีแนบทายประกาศนี้ที่มีสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) หรือโปรตีนที่
เปนผลจากการดัดแปรพันธุกรรมนั้นอยูตั้งแตรอยละ 5 ของแตละสวนประกอบที่เปนสวนประกอบหลัก 3
อันดับแรก และแตละสวนประกอบดังกลาวนั้นมีปริมาณตั้งแตรอยละ 5 ของน้ําหนักผลิตภัณฑ
ขอ 3 การแสดงฉลากของอาหารตามขอ 1 ใหปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องอาหารนั้น ๆ
3.2 ใหปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เรือ่ ง ฉลาก
ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ยกเวนการปฏิบตั ติ ามขอ 3(1) และ (5) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ดังกลาว ใหปฏิบัติดังนี้
(ก) ใหแสดงขอความวา “ดัดแปรพันธุกรรม” ประกอบชือ่ อาหารตามขอ 1 ทีม่ สี ว นประกอบ
สําคัญเพียงชนิดเดียว เชน ขอความวา ”ขาวโพดดัดแปรพันธุกรรม” “เตาหูแชแข็งผลิตจากถั่วเหลืองดัดแปร
พันธุกรรม” เปนตน
(ข) ใหแสดงขอความวา “ดัดแปรพันธุกรรม” ในสวนประกอบหลัก 3 อันดับแรกที่ใช
อาหารตามขอ 1 ไวทายหรือใตชื่อสวนประกอบนั้น ๆ ตามแตกรณี เชน ขอความวา “แปงขาวโพดดัดแปร
พันธุกรรม” เปนตน
การแสดงขอความดังกลาวขางตนใหแสดงดวยตัวอักษรที่อานไดชัดเจน มีขนาด
สัมพันธกับขนาดของพื้นที่ฉลาก
ขอ 4 ความในขอ 3 ของประกาศนี้ ไมใชบงั คับกับผูผ ลิตรายยอยทีจ่ าํ หนายแกผบู ริโภคโดยตรง
“ผูผ ลิตรายยอย” ตามวรรคหนึง่ หมายความวา ผูผ ลิตขนาดเล็กทีจ่ าํ หนายแกผบู ริโภค
โดยตรงในวงแคบ และผูผลิตสามารถใหขอมูลแกผูบริโภคไดโดยตรงดวย
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ขอ 5 เพื่อปองกัน ไมใหผูบ ริโ ภคเขาใจผิดเกี่ย วกับ การแสดงฉลากอาหารตามประกาศนี้
หา มใชขอ ความวา “ปลอดอาหารดัด แปรพัน ธุก รรม” หรือ “ไมใชอาห ารดัด แปรพัน ธุก รรม” หรือ
“ไมมีสว นประกอบของอาหารดัดแปรพันธุกรรม” หรือ “มีการคัดหรือแยกสวนประกอบที่มีการดัดแปร
พันธุกรรมออก” หรือขอความอื่นในทํานองเดียวกัน
ขอ 6 ประกาศนี้ ใหใชบงั คับเมือ่ พนกําหนดหนึง่ ป นับแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2545
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 119 ตอนพิเศษ 42 ง. ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2545)
บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 251) พ.ศ.2545
เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม
---------------------------------------อาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรมที่ตองมีการแสดงฉลากอาหาร
มีดังตอไปนี้
1. ถั่วเหลือง
2. ถั่วเหลืองสุก (cooked soybean)
3. ถั่วเหลืองคั่ว
4. ถั่วเหลืองบรรจุขวดหรือบรรจุกระปอง (canned soybean) หรือบรรจุในบรรจุภัณฑ
ออนตัว (retort pouch)
5. ถั่วหมัก (natto)
6. เตาเจี้ยว (miso)
7. เตาหู เตาหูทอดน้ํามัน
8. เตาหูแชแข็ง กากเตาหู (ฟองเตาหูและผลิตภัณฑ)
9. นมถั่วเหลือง
10. แปงถั่วเหลือง (soybean flour)
11. อาหารที่มีอาหารตามขอ 1-10 เปนสวนประกอบหลัก
12. อาหารที่มีโปรตีนจากถั่วเหลือง (soybean protein) เปนสวนประกอบหลัก
13. อาหารที่มีถั่วเหลืองฝกออนและยอดออน (green soybean) เปนสวนประกอบหลัก
14. อาหารที่มีถั่วงอกที่ไดจากถั่วเหลืองเปนองคประกอบหลัก
15. ขาวโพด
16. ปอปคอรน (pop corn)
17. ขาวโพดแชเยือกแข็ง (freeze) หรือแชเย็น (chill)
18. ขาวโพดบรรจุขวดหรือบรรจุกระปอง (canned corn) หรือบรรจุในบรรจุภัณฑออนตัว
(retort pouch)
19. แปงขาวโพด (corn flour/corn starch)
20. ขนมขบเคี้ยวที่ผลิตโดยใชขาวโพดเปนสวนประกอบหลัก
21. อาหารที่มีอาหารตามขอ 15-20 เปนสวนประกอบหลัก
22. อาหารที่มีขาวโพดบดหยาบ (corn grits) เปนสวนประกอบหลัก
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 252) พ.ศ.2545
เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2)
----------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหง พระราชบัญ ญัติอ าหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 3(5) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543
เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 และใหใชความตอไปนี้แทน
“(5) สวนประกอบทีส่ าํ คัญเปนรอยละของน้าํ หนักโดยประมาณเรียงตามลําดับปริมาณจาก
มากไปนอย เวนแต
(ก) อาหารทีม่ เี นือ้ ทีข่ องฉลากทัง้ แผนนอยกวา 35 ตารางเซนติเมตร แตทงั้ นีจ้ ะตองมีขอ ความ
แสดงสวนประกอบที่สําคัญไวบนหีบหอของอาหารนั้น หรือ
(ข) อาหารทีม่ สี ว นประกอบทีส่ าํ คัญแตเพียงอยางเดียวโดยไมรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแตง
กลิน่ รส วัตถุปรุงแตงรสอาหาร หรือสีผสมอาหาร ที่เปนสวนผสม“
ขอ 2 ใหยกเลิกความในขอ 5 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543
เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 5 ฉลากของอาหารทีม่ ไิ ดจาํ หนายตอผูบ ริโภคและมิใชอาหารทีต่ อ งแสดงฉลากตาม
ขอ 3 หรือขอ 4 ตองมีขอความเปนภาษาไทย เวนแตอาหารที่นําเขาอาจแสดงขอความเปนภาษาอังกฤษ
ก็ได และอยางนอยตองมีขอความ ดังตอไปนี้
(1) ชื่อและประเภทหรือชนิดของอาหาร
(2) เลขสารบบอาหาร (ถามี)
(3) ปริมาณสุทธิของอาหารเปนระบบเมตริก
(4) ชือ่ และทีต่ งั้ ของผูผ ลิตหรือผูแ บงบรรจุสาํ หรับอาหารทีผ่ ลิตในประเทศ ชือ่ และ
ทีต่ งั้ ของผูนําเขาและประเทศผูผลิตสําหรับอาหารนําเขา แลวแตกรณี ทั้งนี้สําหรับอาหารที่ผลิตในประเทศ
อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได”
ขอ 3 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2545
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 119 ตอนพิเศษ 54 ง. ลงวันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ.2545)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 253) พ.ศ.2545
เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3)
--------------------------------------------โดยที่เ ปน การสมควรแกไ ขเพิ่ม เติม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข วา ดว ยเรื่อ ง อาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหง พระราชบัญ ญัติอ าหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 10 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535)
เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 10 การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท ใหป ฏิบตั ติ ามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก
ฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิทในกรณีของฟรุตคอกเทลและฟรุตสลัด
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
ที่สําคัญโดยไมตองแจงปริมาณเปนรอยละของน้ําหนัก”
ขอ 2 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2545
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 119 ตอนพิเศษ 54 ง. ลงวันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ.2545)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 254) พ.ศ.2545
เรื่อง น้ําแข็ง (ฉบับที่ 3)
--------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ําแข็ง
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหงพระราชบัญ ญัติอ าหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 13 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527)
เรื่อง น้ําแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2527 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 13 การแสดงฉลากของน้ําแข็ง ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง 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) ฉลากของน้าํ แข็งทีจ่ าํ หนายตอผูบ ริโภค ตองมีขอ ความเปนภาษาไทยแตจะ
มีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(2.1) ชื่ออาหาร (ถามี)
(2.2) เลขสารบบอาหาร
(2.3) ขอความวา “น้ําแข็งใชรับประทานได” ดวยตัวอักษรสีน้ําเงิน
(2.4) ชือ่ และทีต่ งั้ ของผูผ ลิตหรือผูแ บงบรรจุสาํ หรับน้าํ แข็งทีผ่ ลิตในประเทศ
ชือ่ และทีต่ งั้ ของผูน าํ เขาและประเทศผูผ ลิตสําหรับน้าํ แข็งนําเขา แลวแตกรณี ทัง้ นีส้ าํ หรับน้าํ แข็งทีผ่ ลิตในประเทศ
อาจแสดงชือ่ และทีต่ งั้ สํานักงานใหญของผูผ ลิตหรือของผูแ บงบรรจุกไ็ ด
(2.5) น้ําหนักสุทธิเปนระบบเมตริก
(3) ฉลากของน้าํ แข็ง ทีม่ ไิ ดจาํ หนา ยตอ ผูบ ริโ ภค ตองมีขอ ความเปนภาษาไทย
เวนแตน้ําแข็งที่นําเขาอาจแสดงขอความเปนภาษาอังกฤษก็ได และอยางนอยตองมีขอความ ดังตอไปนี้
(3.1) ชื่ออาหาร (ถามี)
(3.2) ขอความวา “น้าํ แข็งใชรบั ประทานได” ดวยตัวอักษรสีนา้ํ เงิน หรือ
“น้าํ แข็งใชรับประทานไมได” ดวยตัวอักษรสีแดง แลวแตกรณี
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(3.3) ชือ่ และทีต่ งั้ ของผูผ ลิตหรือผูแ บงบรรจุสาํ หรับน้าํ แข็งทีผ่ ลิตในประเทศ
ชือ่ และทีต่ งั้ ของผูน าํ เขาและประเทศผูผ ลิตสําหรับน้าํ แข็งนําเขา แลวแตกรณี ทัง้ นีส้ าํ หรับน้าํ แข็งทีผ่ ลิตในประเทศ
อาจแสดงชือ่ และทีต่ งั้ สํานักงานใหญของผูผ ลิตหรือของผูแ บงบรรจุกไ็ ด“
ขอ 2 ใหผผู ลิต ผูน าํ เขา น้าํ แข็งทีไ่ ดรบั อนุญาตอยูก อ นวันทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ ยืน่ คําขอแกไขให
ถูกตองภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกลาวแลวใหคงใชฉลากเดิมตอไปได
จนกวาจะไดรบั อนุญาต หรือถึงวันทีผ่ อู นุญาตไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาตใหใชฉลากนัน้ ตอไป
ในการอนุญาตใหใชฉลากใหมตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฏวาฉลากเดิมที่ไดจัดทําไวใชกอนวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับเหลืออยูและไมถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ผูอนุญาตจะอนุญาตให
ใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะหมดก็ได แตตอ งไมเกินหนึง่ รอยแปดสิบวัน นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ
ขอ 3 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2545
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 119 ตอนพิเศษ 54 ง. ลงวันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ.2545)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 255) พ.ศ.2545
เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีใบแปะกวยและสารสกัดจากใบแปะกวย
---------------------------------------------เพือ่ ประโยชนในการคุม ครองผูบ ริโภค เกีย่ วกับอาหารทีม่ ใี บแปะกวยและสารสกัดจากใบแปะกวย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิ หกระทําได
โดยอาศั ย อํานาจตามบทบั ญญัติแห งกฎหมาย รัฐ มนตรี วาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 การแสดงฉลากของอาหารที่มีใบแปะกวยและสารสกัดจากใบแปะกวย ตองปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก และประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องของ
อาหารนั้น ๆ แลว ตองแสดงขอความดังตอไปนี้ดวย
“อาจมีผลใหเลือดแข็งตัวชา” และ “เด็กและสตรีมีครรภไมควรรับประทาน”
ขอ 2 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2545
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 119 ตอนพิเศษ 54 ง. ลงวันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ.2545)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 256) พ.ศ.2545
เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 4)
------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ําบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหง พระราชบัญ ญัติอ าหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 5 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524)
เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 5 การแสดงฉลากของน้าํ บริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท ใหปฏิบตั ติ ามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก เวนแตการแสดงขอความตามขอ 3(11) ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ใหใชบังคับเมื่อพน
กําหนดสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ”
ขอ 2 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2545
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 119 ตอนพิเศษ 54 ง. ลงวันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ.2545)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 257) พ.ศ.2545
เรื่อง ไอศกรีม (ฉบับที่ 2)
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ไอศกรีม
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหง พระราชบัญ ญัติอ าหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 10 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 222) พ.ศ.2544
เรื่อง ไอศกรีม ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 10 การแสดงฉลากของไอศกรีม ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เรื่อง ฉลาก
กรณีฉลากที่ปด ติด หรือแสดงไวที่ภาชนะบรรจุไอศกรีมในขนาดหนึ่งหนวยบริโภค ใหแสดง
ขอความตามขอ 3(11) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เรื่อง ฉลาก ลงวันที่
19 กันยายน พ.ศ.2543 โดยจะแสดงไวทฉี่ ลากดังกลาวหรือไวทหี่ บี หอ ของภาชนะทีบ่ รรจุไอศกรีมนัน้ ก็ได”
ขอ 2 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2545
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 119 ตอนพิเศษ 54 ง. ลงวันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ.2545)

313
(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 259) พ.ศ.2545
เรื่อง การใชเมทิลแอลกอฮอลเปนสารชวยในการผลิต (Processing aid) อาหารบางชนิด
------------------------------------------------ดวยในปจจุบนั มีการยอมรับการใชเมทิลแอลกอฮอลเปนสารชวยในการผลิตอาหาร ประกอบกับ
มาตรฐานอาหารระหวางประเทศของ เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ โคเด็กซ (Joint FAO/WHO Codex) ยอมให
ใชกระบวนการผลิตดังกลาว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2) และ (5) แหงพระราชบัญญัตอิ าหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 อาหารดังตอไปนี้ อาจใชเมทิลแอลกอฮอลเปนสารชวยในการผลิต
(1) คัลเซียม 5’-ไรโบนิวคลีโอไตด (Calcium 5’-ribonucleotide) หรือไดโซเดียม 5’-ไรโบ
นิวคลีโอไตด (Disodium 5’-ribonucleotide) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 38 (พ.ศ.2522)
เรือ่ ง กําหนดวัตถุทใี่ ชปรุงแตงรสอาหารเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ลงวันที่
13 กันยายน พ.ศ.2522
(2) สตีวโิ อไซดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 262) พ.ศ.2545 เรือ่ ง สตีวโิ อไซด
และอาหารที่มีสวนผสมของสตีวิโอไซด ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2545
ขอ 2 ในประกาศฉบับนี้ “สารชวยในการผลิต” หมายความวา สารหรือวัตถุใดซึ่งมิไดใชบริโภค
ในลักษณะเปนสวนประกอบของอาหาร แตใชในกระบวนการผลิตวัตถุดิบหรือสวนประกอบของอาหาร
เพือ่ ใหเปนไปตามเทคโนโลยีระหวางการปรับคุณภาพหรือการแปรรูป โดยอาจจะมีสารหรืออนุพนั ธุข องสารนัน้
เหลือตกคางในผลิตภัณฑไดโดยไมตงั้ ใจและไมอาจหลีกเลีย่ งได ทัง้ นีไ้ มรวมถึงเครือ่ งมือเครือ่ งใชในการผลิต
ขอ 3 เมทิลแอลกอฮอลที่ใชเปนสารชวยในการผลิตตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) คุณลักษณะ เปนของเหลวใสไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว ละลายไดในน้ํา อีเทอร และ
เอทิลแอลกอฮอล
(2) ขอกําหนดเฉพาะ
มีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล ไมนอยกวารอยละ 99.5
(3) ขอจํากัดของสารแปลกปน
(3.1) ความถวงจําเพาะ
ระหวาง 0.792 ถึง 0.795
(3.2) ดัชนีหักเห
n(20,D) : ระหวาง 1.328 ถึง 1.330
(3.3) จุดเดือด
ประมาณ 65 องศาเซลเซียส
(3.4) น้ํา
ไมเกินรอยละ 0.1 (โดยวิธคี ารล-ฟเชอร)
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(3.5)
(3.6)
(3.7)
(3.8)
(3.9)

ชวงการกลั่น
ระหวาง 64.5 ถึง 65.5 องศาเซลเซียส
กากที่เหลือจากการระเหย
ไมเกิน 3 มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลิตร
ความเปนกรด (คํานวณเปนกรดฟอรมิก) ไมเกิน 15 มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม
ความเปนดาง (คํานวณเปนแอมโมเนีย) ไมเกิน 3 มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม
แอลดิไฮดและคีโทน (คํานวณเปนแอซีโทน) ไมเกินรอยละ 0.015 โดยน้ํา

หนักตอปริมาตร
(3.10) อารเซนิก
ไมเกิน 1 มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม
(3.11) โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) ไมเกิน 1 มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม
ขอ 4 อาหารตามขอ 1 ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานโดยตรวจพบปริมาณเมทิลแอลกอฮอล
ตกคางไดไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม
ขอ 5 ความใน 2.11 ของขอ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536)
เรื่อง กําหนดวัตถุที่หามใชในอาหาร ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2536 ซึ่งแกไขเพิ่มโดยประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 247) พ.ศ.2544 เรือ่ ง กําหนดวัตถุทหี่ า มใชในอาหาร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน
พ.ศ.2544 มิใหนํามาใชบังคับกับอาหารตามขอ 1
ขอ 6 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2545
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 119 ตอนพิเศษ 91 ง. ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2545)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 262) พ.ศ.2545
เรื่อง สตีวิโอไซดและอาหารที่มีสวนผสมของสตีวิโอไซด
-----------------------------------------------------โดยทีเ่ ปนการสมควรใหมกี ารใชสตีวโิ อไซด (Stevioside) สารทีใ่ หรสหวานจัดซึง่ เปนผลิตภัณฑ
ที่สกัดจากหญาหวาน เปนสวนผสมในอาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหสตีวิโ อไซดที่ส กัด จากหญา หวานซึ่ง มีชื่อ ทางวิทยาศาสตรวา Stevia rebaudiana
Bertoni เปนอาหารควบคุมเฉพาะ
ขอ 2 สตีวิโอไซดตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีปริมาณสตีวิโอไซด ไมนอยกวารอยละ 80 โดยน้ําหนัก
(2) ความชื้น ไมเกินรอยละ 6 โดยน้ําหนัก
(3) มีปริมาณโลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) ไมเกิน 10 มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม
(4) มีปริม าณเมทิล แอลกอฮอลที่ใ ชเ ปน สารชว ยในการผลิต (Processing aid)
ตกคา งได ไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม
(5) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(6) ไมมียีสตและเชื้อรา
ขอ 3 อาหารที่มีสวนผสมของสตีวิโอไซดตองใชเปนอาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 121 (พ.ศ.2532) เรื่อง อาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2532
ขอ 4 การแสดงฉลากของสตีวิโอไซด ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
ฉลาก ยกเวนการปฏิบัติต ามขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194)
พ.ศ.2543 เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 252) พ.ศ.2545 เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2545 ใหปฏิบัติตามขอ 5 และ
ขอ 6 ของประกาศนี้
ขอ 5 การแสดงฉลากของสตีวิโ อไซดที่จําหนา ยตอ ผูบ ริโ ภค ตอ งมีขอ ความเปน ภาษาไทย
แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) ชื่ออาหาร “สตีวิโอไซด” โดยมีขอความวา “สารสกัดจากหญาหวาน“ กํากับไว
กรณีที่เปนชื่อทางการคาจะตองแสดงขอความวา “สตีวิโอไซดสารสกัดจากหญาหวาน” กํากับดวย
(2) เลขสารบบอาหาร
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(3) ชื่อและที่ตั้งของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุสําหรับสตีวิโอไซดที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้ง
ของผูนําเขาและประเทศผูผลิตสําหรับสตีวิโอไซดที่นําเขา แลวแตกรณี สําหรับสตีวิโอไซดที่ผลิตในประเทศ
อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได
(4) น้ําหนักสุทธิของอาหารเปนระบบเมตริก
(5) เดือนและปที่ผลิต หรือ วันเดือนและปที่หมดอายุการบริโภค หรือ วันเดือนและ
ปที่อาหาร ยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีขอความวา “ผลิต” หรือ “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคกอน”
กํากับไวดวยแลวแตกรณี และแสดงวันเดือนปเรียงตามลําดับ กรณีการแสดงเดือนอาจแสดงโดยใชตัวอักษร
แทนได
(6) วิธีการใช
(7) ขอความวา “ใชใหความหวานแทนน้ําตาล” ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอยกวา
3 มิลลิเมตร กํากับชื่ออาหาร
(8) ขอความวา “ใชสําหรับผูใหญเทานั้น”
ขอ 6 การแสดงฉลากของสตีวิโอไซดที่มิไดจําหนายตอผูบริโภค ตองมีขอความเปนภาษาไทย
เวนแตสตีวิโอไซดที่นําเขาอาจแสดงขอความเปนภาษาอังกฤษก็ได และตองมีขอความแสดงรายละเอียด
ตามขอ 5(1)(2)(3)(4)(5) และ (7) รวมทัง้ ขอความวา “ใชผสมอาหารสําหรับผูท ตี่ อ งการควบคุมน้าํ หนักเทานัน้ ”
ดวยขนาดตัวอักษรเห็นไดชัดเจนดวย
ขอ 7 การแสดงฉลากของอาหารที่มีสว นผสมของสตีวิโ อไซด นอกจากจะตอ งปฏิบัติต าม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว า ดวยเรื่อง ฉลาก และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 121
(พ.ศ.2532) เรื่อง อาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2532 แลวจะตอง
แสดงขอความวา “ใชสตีวิโอไซด สารสกัดจากหญาหวาน” ดวยขนาดตัวอักษรเห็นไดชัดเจนดวย
ขอ 8 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2545
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 119 ตอนพิเศษ 91 ง. ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2545)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 263) พ.ศ.2545
เรื่อง กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
-----------------------------------------------------เนือ่ งจากมีรายงานวามีเด็กบริโภควุน สําเร็จรูปหรือขนมเยลลีทมี่ สี ว นผสมของกลูโคแมนแนน
หรือแปงจากหัวบุกทีบ่ รรจุในภาชนะบรรจุขนาดเล็กทีบ่ บี ผลิตภัณฑเขาปากไดสะดวก และเกิดอาการสําลัก
ติดคอ อุดหลอดลม เปนเหตุใหเกิดอันตรายถึงชีวติ ดังนัน้ เพือ่ ปองกันและลดความเสีย่ งจากการเกิดอันตราย
ดังกลาว จึงสมควรใหมมี าตรการในการปองกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(6) และ (8) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหวุนสําเร็จรูปและขนมเยลลีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดง
ฉลากของวุนสําเร็จรูปและขนมเยลลีที่มีสวนประกอบของกลูโคแมนแนนหรือแปงจากหัวบุกในภาชนะบรรจุ
ขนาดเล็กทุกรูปแบบที่มีเสนผาศูนยกลางหรือเสนตัดขวางของสวนที่กวางที่สุดไมเกิน 4.5 เซนติเมตร
เปนอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
ขอ 2 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2545
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 119 ตอนพิเศษ 96 ง. ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2545)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 264) พ.ศ.2545
เรื่อง กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
------------------------------------------ดวยปรากฏวามีผปู ว ยจากการบริโภคเนือ้ ปลาปกเปาทีม่ สี ารพิษ Tetrodotoxin ซึง่ อาจเปนอันตรายถึงชีวติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(8) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิ หกระทํา
ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญัติแ หง กฎหมาย รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหปลาปกเปาทุกชนิดและอาหารทีม่ เี นือ้ ปลาปกเปาเปนสวนผสม เปนอาหารทีห่ า มผลิต
นําเขา หรือจําหนาย
ขอ 2 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2545
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 119 ตอนพิเศษ 128 ง. ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2545)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 265) พ.ศ.2545
เรื่อง นมโค
------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมโค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7)(9) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดนมโคเปน
อาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและวิธีการผลิต ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 149 (พ.ศ.2536) เรื่อง กําหนดนมโคเปน
อาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและวิธกี ารผลิต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2536
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 218) พ.ศ.2544 เรื่อง กําหนดนมโคเปน
อาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและวิธกี ารผลิต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ.2544
ขอ 2 ใหนมโคเปนอาหารควบคุมเฉพาะ
ขอ 3 ในประกาศนี้ “น้ํานมโค (นมสด)” หมายความวา น้ํานมที่รีดจากแมโค (1)
ขอ 4 นมโค หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําน้ํานมดิบมาผานกรรมวิธีการผลิตตาง ๆ
ใหมีลักษณะตามกระบวนการผลิตนั้น ๆ มี 5 ชนิด ไดแก
(1) น้ํานมดิบที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ
(2) นมผง
(3) นมขน
(4) นมคืนรูป
(5) นมแปลงไขมัน
----------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265) พ.ศ.2545 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ 282) พ.ศ.2547 เรื่อง นมโค (ฉบับที่ 2 (121 ร.จ. ตอนที่ 97 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2547) ) และใช
ขอความใหมแทนแลว
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ขอ 5 น้ํานมดิบที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ มี 3 ชนิด ไดแก
(1) น้าํ นมดิบชนิดเต็มมันเนยทีผ่ า นกรรมวิธฆี า เชือ้ หมายถึง น้าํ นมดิบทีม่ ไิ ดแยกออกหรือ
เติมเขาไปซึ่งวัตถุอื่นใด เวนแตการปรับปริมาณมันเนยโดยการแยกหรือเติมมันเนย และตองผานกรรมวิธี
ฆาเชื้อตามขอ 11
(2) น้าํ นมดิบชนิดพรองมันเนยทีผ่ า นกรรมวิธฆี า เชือ้ หมายถึง น้าํ นมดิบทีไ่ ดแยกมันเนย
ออกบางสวน และตองผานกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 11
(3) น้าํ นมดิบชนิดขาดมันเนยทีผ่ า นกรรมวิธฆี า เชือ้ หมายถึง น้าํ นมดิบทีไ่ ดแยกมันเนย
ออกเกือบทั้งหมด และตองผานกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 11
ขอ 6 นมผง หมายความวา น้ํานมดิบที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อที่ระเหยน้ําออกดวยกรรมวิธีตาง ๆ
จนเปนผง และอาจมีการเติมวัตถุอื่นใดที่เปนองคประกอบของนมอีกดวยก็ได มี 3 ชนิด ไดแก
(1) นมผงชนิดเต็มมันเนย
(2) นมผงชนิดพรองมันเนย
(3) นมผงชนิดขาดมันเนย
ขอ 7 นมขน หมายความวา น้ํานมดิบที่ระเหยเอาน้ําบางสวนออกและอาจเติมน้ําตาลหรือ
วัตถุอื่นใดที่เปนองคประกอบของนมอีกดวยก็ได มี 6 ชนิด ไดแก
(1) นมขนไมหวานชนิดเต็มมันเนย
(2) นมขนหวานชนิดเต็มมันเนย
(3) นมขนไมหวานชนิดพรองมันเนย
(4) นมขนหวานชนิดพรองมันเนย
(5) นมขนไมหวานชนิดขาดมันเนย
(6) นมขนหวานชนิดขาดมันเนย
ขอ 8 นมคืนรูป หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําเอาองคประกอบของน้ํานมดิบมา
ผสมกันใหมีลักษณะเชนเดียวกับนมโคตามขอ 4(1) หรือ (3) และอาจเติมน้ํานมดิบหรือวัตถุอื่นใดที่เปน
องคประกอบของนมอีกดวยก็ได มี 9 ชนิด ไดแก
(1) นมคืนรูปชนิดเต็มมันเนย
(2) นมคืนรูปชนิดพรองมันเนย
(3) นมคืนรูปชนิดขาดมันเนย
(4) นมขนคืนรูปไมหวานชนิดเต็มมันเนย
(5) นมขนคืนรูปหวานชนิดเต็มมันเนย
(6) นมขนคืนรูปไมหวานชนิดพรองมันเนย
(7) นมขนคืนรูปหวานชนิดพรองมันเนย
(8) นมขนคืนรูปไมหวานชนิดขาดมันเนย
(9) นมขนคืนรูปหวานชนิดขาดมันเนย
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ขอ 9 นมแปลงไขมัน หมายความวา นมโคตามขอ 4(1)(2)(3)หรือ (4) ที่ใชไขมันอื่นบางสวน
หรือทั้งหมดแทนมันเนยที่มีอยู มี 8 ชนิด ไดแก
(1) นมแปลงไขมันชนิดเต็มไขมัน
(2) นมแปลงไขมันชนิดพรองไขมัน
(3) นมผงแปลงไขมันชนิดเต็มไขมัน
(4) นมผงแปลงไขมันชนิดพรองไขมัน
(5) นมขนแปลงไขมันไมหวานชนิดเต็มไขมัน
(6) นมขนแปลงไขมันไมหวานชนิดพรองไขมัน
(7) นมขนแปลงไขมันหวานชนิดเต็มไขมัน
(8) นมขนแปลงไขมันหวานชนิดพรองไขมัน
ขอ 10 นมโคตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 หรือขอ 9 อาจมีการเติมสารอาหารอื่น เพื่อเพิ่มชนิดและ
ปริมาณสารอาหารนอกเหนือจากที่กําหนดในประกาศนี้ได โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การเติมสารอาหารในผลิตภัณฑอาหาร
ขอ 11 กรรมวิธฆี า เชือ้ นมโคตามขอ 4(1) ตองเปนกรรมวิธฆี า เชือ้ อยางใดอยางหนึง่ ดังตอไปนี้
(1) พาสเจอรไรส หมายความวา กรรมวิธฆี า เชือ้ ดวยความรอนเพือ่ ลดปริมาณจุลนิ ทรีย
ใหอยูในระดับทีป่ ลอดภัยตอผูบ ริโภคและยับยัง้ การทํางานของเอนไซมฟอสฟาเทส โดยใชอณ
ุ หภูมแิ ละเวลา
(2)
อยางใดอยางหนึง่ ดังตอไปนี้
(1.1) อุณหภูมิไมต่ํากวา 63 องศาเซลเซียส และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา
30 นาที แลวทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา หรือ
(1.2) อุณหภูมไิ มตา่ํ กวา 72 องศาเซลเซียส และคงอยูท อี่ ณ
ุ หภูมนิ ไี้ มนอยกวา
15 วินาที แลวทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา หรือ
(1.3) อุณหภูมิและเวลาที่ใหผลในการฆาเชื้อไดเทียบเทากับ (1.1) และ (1.2)
แลวทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา
(2) สเตอริไลส หมายความวา กรรมวิธีฆาเชื้อนมโคตามขอ 4(1) ที่บรรจุในภาชนะ
ที่ปดสนิทดวยความรอนที่อุณหภูมิไมต่ํากวา 100 องศาเซลเซียส โดยใชเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้จะตองผาน
กรรมวิธีทําใหเปนเนื้อเดียวกันดวย
(3) ยู เอช ที หมายความวา กรรมวิธีฆา เชื้อดวยความรอนที่อุณ หภูมิไมต่ํากวา
133 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 1 วินาที แลวบรรจุในภาชนะและในสภาวะที่ปราศจากเชื้อ ทั้งนี้จะตองผาน
กรรมวิธีทําใหเปนเนื้อเดียวกันดวย
(4) กรรมวิธีอ ยา งอื่น ที่มีม าตรฐานเทีย บเทา กรรมวิธีต าม (1)(2) หรือ (3) โดยได
รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหาร
----------------------------------------------------------(2)

ความในขอ11 (1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265) พ.ศ.2545 ถูกยกเลิก โดยขอ 3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ 282) พ.ศ.2547 เรือ่ ง นมโค (ฉบับที่ 2) (121 ร.จ. ตอนที่ 97 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2547) และใชขอ ความใหมแทนแลว
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ขอ 12 น้ํานมดิบที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) ตองปราศจากเชือ้ โรคอันอาจจะติดตอคนได เชน เชือ้ ทีท่ าํ ใหเกิดวัณโรค เชือ้ ทีท่ าํ ให
เกิดโรคแทงติดตอ เปนตน
(2) ไมมีน้ํานมน้ําเหลืองเจือปน
(3) มีกลิ่นตามลักษณะเฉพาะของน้ํานมดิบที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อชนิดนั้น
(4) มีลกั ษณะเหลวเปนเนื้อเดียวกัน
(5) ไมมีสารที่อาจเปนพิษ สารเปนพิษจากจุลินทรีย และสารปนเปอน ในปริม าณที่
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน สารตกคางจากยาฆาแมลง สารปฏิชีวนะ แอฟลาทอกซิน เปนตน
(6) ไมมีวัตถุกันเสีย
(7) ไมมีวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล
(8) มีโปรตีนนมไมนอยกวารอยละ 2.8 ของน้ําหนัก
(9) มีเนื้อนมไมรวมมันเนยและมันเนย ดังนี้
(9.1) เนือ้ นมไมรวมมันเนยไมนอ ยกวารอยละ 8.25 ของน้าํ หนัก และมันเนยไมนอ ย
กวารอยละ 3.2 ของน้ําหนัก สําหรับน้ํานมดิบชนิดเต็มมันเนยที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ
(9.2) เนือ้ นมไมรวมมันเนยไมนอ ยกวารอยละ 8.5 ของน้าํ หนัก และมันเนย
มากกวารอยละ 0.1 ของน้าํ หนัก แตไมถงึ รอยละ 3.2 ของน้าํ หนัก สําหรับน้าํ นมดิบชนิดพรองมันเนยทีผ่ า นกรรมวิธฆี า เชือ้
(9.3) เนือ้ นมไมรวมมันเนยไมนอ ยกวารอยละ 8.8 ของน้าํ หนัก และมันเนยไมเกิน
รอยละ 0.1 ของน้ําหนัก สําหรับน้ํานมดิบชนิดขาดมันเนยที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ
(10) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(11) ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) ในน้าํ นมดิบทีผ่ า นกรรมวิธี
ฆาเชื้อ 0.1 มิลลิลิตร
(12) ตรวจพบแบคทีเรียในน้าํ นมดิบทีผ่ า นกรรมวิธพี าสเจอรไรส 1 มิลลิลติ ร ไดไมเกิน
10,000 ณ แหลงผลิต และไมเกิน 50,000 ตลอดระยะเวลาเมื่อออกจากแหลงผลิตจนถึงวันหมดอายุ
การบริโภคที่ระบุบนฉลาก
(13) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรมไดไมเกิน 100 ในน้าํ นมดิบทีผ่ า นกรรมวิธพี าสเจอรไรส
1 มิลลิลิตร ณ แหลงผลิต
(14) ตรวจไมพบแบคทีเรียในน้าํ นมดิบทีผ่ า นกรรมวิธสี เตอริไลสและน้าํ นมดิบทีผ่ า น
กรรมวิธี ยู เอช ที 0.1 มิลลิลิตร
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ขอ 13 น้าํ นมดิบทีผ่ า นกรรมวิธพี าสเจอรไรสตอ งเก็บรักษาไวทอี่ ณ
ุ หภูมไิ มเกิน 8 องศาเซลเซียส
ตลอดระยะเวลาหลังบรรจุจนถึงผูบริโภค และระยะเวลาการบริโภคตองไมเกิน 10 วัน นับจากวันที่บรรจุใน
ภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย
กรณีทจี่ ะแสดงระยะเวลาการบริโภคเกินกวาทีก่ าํ หนดตามวรรคหนึง่ ตองมีมาตรการ
ในการควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑตลอดระยะเวลาตั้งแตหลังการบรรจุถึงการจําหนายถึง
ผูบริโภคเปนไปตามหลักเกณฑที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหาร
ขอ 14 น้ํานมดิบที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 11(2) หรือ (3) ตองเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิปกติ
ในระยะเวลาไมนอ ยกวา 5 วัน นับ แตวัน ที่บ รรจุใ นภาชนะกอ นออกจําหนา ย เพื่อ ตรวจสอบวา ยัง คงมี
คุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กําหนด และไมเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมที่ทําขึ้น
ขอ 15 นมผงตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกลิ่นตามลักษณะเฉพาะของนมผงชนิดนั้น
(2) มีลักษณะเปนผงไมเกาะเปนกอน
(3) มีความชื้นไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก
(4) ไมมีสารที่อาจเปนพิษ สารเปนพิษจากจุลินทรีย และสารปนเปอน ในปริมาณที่
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน สารตกคางจากยาฆาแมลง สารปฏิชีวนะ แอฟลาทอกซิน เปนตน
(5) ไมมีวัตถุกันเสีย
(6) ไมมีวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล
(7) มีโปรตีนนมในเนื้อนมไมรวมมันเนยไมนอยกวารอยละ 34 ของน้ําหนัก
(8) มีมันเนยดังนี้
(8.1) ไมนอยกวารอยละ 26 ของน้ําหนัก สําหรับนมผงชนิดเต็มมันเนย
(8.2) มากกวารอยละ 1.5 ของน้าํ หนัก แตไมถงึ รอยละ 26 ของน้าํ หนัก สําหรับ
นมผงชนิดพรองมันเนย
(8.3) ไมเกินรอยละ 1.5 ของน้ําหนัก สําหรับนมผงชนิดขาดมันเนย
(9) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(10) ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) ในนมผง 0.1 กรัม
(11) ตรวจพบแบคทีเรียไดไมเกิน 50,000 ในนมผง 1 กรัม
ขอ 16 นมขนตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกลิ่นตามลักษณะเฉพาะของนมขนชนิดนั้น
(2) มีลักษณะเปนเนื้อเดียวกัน ไมเปนกอน
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(3) ไมมีวัตถุกันเสีย
(4) ไมมีวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล
(5) ไมมีสารที่อาจเปนพิษ สารเปนพิษจากจุลินทรีย และสารปนเปอน ในปริมาณที่
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน สารตกคางจากยาฆาแมลง สารปฏิชีวนะ แอฟลาทอกซิน เปนตน
(6) มีโปรตีนนมในเนื้อนมไมรวมมันเนยไมนอยกวารอยละ 34 ของน้ําหนัก
(7) มีเนื้อนมและมันเนย ดังนี้
(7.1) เนื้อ นมไมนอ ยกวา รอ ยละ 25 ของน้ําหนัก และมัน เนยไมนอ ยกวา
รอ ยละ 7.5 ของน้ําหนัก สําหรับนมขนไมหวานชนิดเต็มมันเนย
(7.2) เนื้อ นมไมนอ ยกวา รอ ยละ 28 ของน้ําหนัก และมัน เนยไมนอ ยกวา
รอ ยละ 8 ของน้ําหนัก สําหรับนมขนหวานชนิดเต็มมันเนย
(7.3) เนือ้ นมไมนอ ยกวารอยละ 20 ของน้าํ หนัก และมันเนยมากกวารอยละ 1 ของ
น้าํ หนัก แตไมถึงรอยละ 7.5 ของน้ําหนัก สําหรับนมขนไมหวานชนิดพรองมันเนย
(7.4) เนือ้ นมไมนอ ยกวารอยละ 24 ของน้าํ หนัก และมันเนยมากกวารอยละ 1 ของน้าํ หนัก
แตไมถึงรอยละ 8 ของน้ําหนัก สําหรับนมขนหวานชนิดพรองมันเนย
(7.5) เนือ้ นมไมนอ ยกวารอยละ 20 ของน้าํ หนัก และมันเนยไมเกินรอยละ 1 ของน้าํ หนัก
สําหรับนมขนไมหวานชนิดขาดมันเนย
(7.6) เนือ้ นมไมนอ ยกวารอยละ 24 ของน้าํ หนัก และมันเนยไมเกินรอยละ 1 ของน้าํ หนัก
สําหรับนมขนหวานชนิดขาดมันเนย
(8) มีวิตามินเอไมนอยกวา 330 ไมโครกรัมเรตินอล ตอนมขนหวาน 100 กรัม
(9) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(10) ตรวจพบยีสตและเชื้อรารวมกันไดไมเกิน 10 ในนมขนหวาน 1 กรัม
(11) ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรมในนมขนหวาน 0.1 กรัม
(12) ตรวจพบแบคทีเรียไดไมเกิน 10,000 ในนมขนหวาน 1 กรัม
(13) ตรวจไมพบแบคทีเรียในนมขนไมหวาน 0.1 มิลลิลิตร
ขอ 17 นมคืนรูป ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) นมคืนรูปชนิดเต็มมันเนยมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานเชนเดียวกับน้าํ นมดิบชนิดเต็มมันเนย
ทีผ่ า นกรรมวิธฆี า เชือ้
(2) นมคืนรูปชนิดพรองมันเนยมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานเชนเดียวกับน้าํ นมดิบชนิดพรองมันเนย
ที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ

325
(3) นมคืนรูปชนิดขาดมันเนยมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานเชนเดียวกับน้าํ นมดิบชนิดขาดมันเนยที่
ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ
(4) นมขนคืนรูปไมหวานชนิดเต็มมันเนยมีคุณภาพหรือมาตรฐานเชนเดียวกับนมขน
ไมหวานชนิดเต็มมันเนย
(5) นมขนคืนรูปหวานชนิดเต็มมันเนยมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานเชนเดียวกับนมขนหวานชนิด
เต็มมันเนย
(6) นมขน คืน รูป ไมห วานชนิด พรอ งมัน เนยมีคุณ ภาพหรือ มาตรฐานเชน เดีย วกับ
นมขน ไมหวานชนิดพรองมันเนย
(7) นมขนคืนรูปหวานชนิดพรองมันเนยมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานเชนเดียวกับนมขนหวาน
ชนิดพรองมันเนย
(8) นมขนคืนรูปไมหวานชนิดขาดมันเนยมีคุณภาพหรือมาตรฐานเชนเดียวกับนมขน
ไมหวานชนิดขาดมันเนย
(9) นมขนคืนรูปหวานชนิดขาดมันเนยมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานเชนเดียวกับนมขนหวานชนิด
ขาดมันเนย
ขอ 18 นมคืนรูปตามขอ 8(1)(2) และ (3) ตองผานกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 11 และตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(1) กรณีที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 11(1) ตองปฏิบัติตามขอ 13
(2) กรณีที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 11(2) หรือ (3) ตองปฏิบัติตามขอ 14
ขอ 19 นมแปลงไขมัน ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) นมแปลงไขมันชนิดเต็มไขมันตองมีเนือ้ นมไมรวมไขมันไมนอ ยกวารอยละ 8.25 ของน้าํ หนัก
และมีไขมันทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 3.2 ของน้ําหนัก และตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 12(1)(2)
(3)(4)(5)(6)(7)(8)(10)(11)(12)(13) และ (14)
(2) นมแปลงไขมันชนิดพรองไขมันตองมีเนือ้ นมไมรวมไขมันไมนอ ยกวารอยละ 8.5 ของ
น้าํ หนัก และมีไขมันทัง้ หมดมากกวารอยละ 0.1 ของน้าํ หนัก แตไมถงึ รอยละ 3.2 ของน้าํ หนัก และตองมีคณ
ุ ภาพ
หรือมาตรฐานตามขอ 12(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(10)(11)(12)(13) และ (14)
(3) นมผงแปลงไขมันชนิดเต็มไขมัน ตองมีไขมันทัง้ หมดไมนอ ยกวารอยละ 26 ของน้าํ หนัก
และตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 15(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(9)(10) และ (11)
(4) นมผงแปลงไขมันชนิดพรองไขมัน ตองมีไขมันทั้งหมดมากกวารอยละ 1.5 ของ
น้ําหนัก แตไมถึงรอยละ 26 ของน้ําหนัก และตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 15(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
(9)(10) และ (11)
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(5) นมขนแปลงไขมันไมหวานชนิดเต็มไขมัน ตองมีเนือ้ นมไมรวมไขมันไมนอ ยกวารอยละ 17.5
ของน้ําหนัก และมีไขมันทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 6 ของน้ําหนักและตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ
16(1)(2)(3)(4)(5)(6)(9) และ (13)
(6) นมขนแปลงไขมันไมหวานชนิดพรองไขมัน ตองมีเนือ้ นมไมนอ ยกวารอยละ 20 ของ
ุ ภาพหรือ
น้าํ หนัก และมีไขมันทัง้ หมดมากกวารอยละ 1 ของน้าํ หนัก แตไมถงึ รอยละ 6 ของน้าํ หนัก และตองมีคณ
มาตรฐานตามขอ 16 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(9) และ (13)
(7) นมขนแปลงไขมันหวานชนิดเต็มไขมัน ตองมีเนือ้ นมไมรวมไขมันไมนอ ยกวารอยละ 20
ของน้ําหนัก และมีไขมันทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 7 ของน้ําหนัก และตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ
16(1)(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)(10)(11) และ (12)
(8) นมขนแปลงไขมันหวานชนิดพรองไขมัน ตองมีเนือ้ นมไมนอ ยกวารอยละ 24 ของ
น้าํ หนัก และมีไขมันทัง้ หมดมากกวารอยละ 1 ของน้าํ หนักแตไมถงึ รอยละ 7 ของน้าํ หนัก และตองมีคณ
ุ ภาพหรือ
มาตรฐานตามขอ 16(1)(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)(10)(11) และ (12)
ขอ 20 นมแปลงไขมันตามขอ 9(1) และ (2) ตองผานกรรมวิธฆี า เชือ้ ตามขอ 11 และตองปฏิบตั ิ
ดังตอไปนี้
(1) กรณีที่ผานกรรมวิธีฆา เชื้อตามขอ 11(1) ตองปฏิบัติตามขอ 13
(2) กรณีที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 11(2) หรือ (3) ตองปฏิบัติตามขอ 14
ขอ 21 การผลิตนมโคถาจําเปน ตองใชวัตถุเ จือ ปนอาหารนอกจากวัตถุกัน เสีย ใหใชไดต าม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศนี้
ขอ 22 ผูผ ลิตหรือผูน าํ เขานมโคเพือ่ จําหนาย ตองปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 23 การใชภ าชนะบรรจุน มโค ใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วา ดวยเรื่อ ง
ภาชนะบรรจุ
ขอ 24 การแสดงฉลากของนมโค ใหปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา ดวยเรื่อง
ฉลาก เวนแตการใชชื่อนมโคและการแสดงขอความสําหรับนมโคบางชนิด ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) การใชชื่ออาหารของนมโค ไดแก
(1.1) น้ํานมดิบที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 5 ใหใชชื่อดังนี้

327
(1.1.1) “นม …….” (ความที่เวนไวใหระบุกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 11) สําหรับ
ชนิดเต็มมันเนยทัง้ นีน้ า้ํ นมโคชนิดเต็มมันเนยทีผ่ า นกรรมวิธฆี า เชือ้ ตามขอ 11(1) ทีอ่ ณ
ุ หภูมไิ มเกิน 80 องศา
เซลเซียส และยังคงคุณลักษณะใกลเคียงกับน้าํ นมโคมากทีส่ ดุ ใหแสดงชือ่ อาหาร “นมสดพาสเจอรไรส” ได (3)
(1.1.2) “นม……พรองมันเนย” หรือ “นมพรองมันเนย……” (ความที่
เวนไวใหระบุกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 11) สําหรับชนิดพรองมันเนย
(1.1.3) “นม……ขาดมันเนย” หรือ “นมขาดมันเนย……” (ความที่เวนไว
ใหระบุกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 11) สําหรับชนิดขาดมันเนย
(1.2) นมผงตามขอ 6 ใหใชชื่อดังนี้
(1.2.1) “นมผง” สําหรับนมผงชนิดเต็มมันเนย
(1.2.2) “นมผงพรองมันเนย” สําหรับนมผงชนิดพรองมันเนย
(1.2.3) “นมผงขาดมันเนย” สําหรับนมผงชนิดขาดมันเนย
(1.3) นมขน ตามขอ 7 ใหใชชื่อดังนี้
(1.3.1) “นมขนไมหวาน ” สําหรับนมขนไมหวานชนิดเต็มมันเนย
(1.3.2) “นมขนหวาน” สําหรับนมขนหวานชนิดเต็มมันเนย
(1.3.3) “นมขนไมหวานพรองมันเนย”สําหรับนมขนไมหวานชนิดพรองมันเนย
(1.3.4) “นมขนหวานพรองมันเนย” สําหรับนมขนหวานชนิดพรองมันเนย
(1.3.5) “นมขนไมหวานขาดมันเนย” สําหรับนมขนไมหวานชนิดขาดมันเนย
(1.3.6) “นมขนหวานขาดมันเนย” สําหรับนมขนหวานชนิดขาดมันเนย
(1.4) นมคืนรูปตามขอ 8 ใหใชชื่อดังนี้
(1.4.1) “นมคืน รูป ……..” (ความที่เ วน ไวใหร ะบุก รรมวิธีฆา เชื้อ ตาม
ขอ 11) สําหรับนมคืนรูปชนิดเต็มมันเนย
(1.4.2) “นมคืนรูปพรองมันเนย……..” หรือ “นมคืน รูป …….พรองมันเนย”
(ความที่เวนไวใหระบุกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ11) สําหรับนมคืนรูปชนิดพรองมันเนย
(1.4.3) “นมคืนรูปขาดมันเนย……..” หรือ “นมคืน รูป …….ขาดมัน เนย”
(ความที่เวนไวใหระบุกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 11) สําหรับนมคืนรูปชนิดขาดมันเนย
(1.4.4) “นมขนคืนรูปไมหวาน” สําหรับนมขนคืนรูปไมหวานชนิดเต็มมันเนย
(1.4.5) “นมขนคืนรูปหวาน” สําหรับนมขนคืนรูปหวานชนิดเต็มมันเนย
----------------------------------------------------------(3)

ความในขอ24 (1)(1.1)(1.1.1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265) พ.ศ.2545 ถูกยกเลิก โดยขอ 4 แหงประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 282) พ.ศ.2547 เรื่อง นมโค (ฉบับที่ 2) (121 ร.จ. ตอนที่ 97 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 6 กันยายน
พ.ศ.2547) และใชขอความใหมแทนแลว
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(1.4.6) “นมขน คืน รูป ไมหวานพรองมันเนย” สําหรับ นมขน คืน รูป ไมหวาน
ชนิดพรองมันเนย
(1.4.7) “นมขนคืนรูปหวานพรองมันเนย” สําหรับนมขนคืนรูปหวานชนิด
พรองมันเนย
(1.4.8) “นมขนคืนรูปไมหวานขาดมันเนย” สําหรับนมขน คืน รูป ไมหวาน
ชนิดขาดมันเนย
(1.4.9) “นมขนคืนรูปหวานขาดมันเนย” สําหรับนมขนคืนรูปหวานชนิดขาดมันเนย
(1.5) นมแปลงไขมันตามขอ 9 ใหใชชื่อดังนี้
(1.5.1) “นมแปลงไขมัน……..” (ความที่เวนไวใหระบุกรรมวิธีฆาเชื้อ
ตามขอ11) สําหรับนมแปลงไขมันชนิดเต็มไขมัน
(1.5.2) “นมแปลงไขมันชนิดพรองไขมัน …...…..” หรือ “นมแปลงไขมัน
ชนิดพรองไขมัน” (ความที่เวนไวใหระบุกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 11) สําหรับนมแปลงไขมันชนิดพรองไขมัน
(1.5.3) “นมผงแปลงไขมัน” สําหรับนมผงแปลงไขมันชนิดเต็มไขมัน
(1.5.4) “นมผงแปลงไขมันชนิดพรองไขมัน” สําหรับนมผงแปลงไขมันชนิด
พรองไขมัน
(1.5.5) “นมขนแปลงไขมันไมหวาน” สําหรับนมขนแปลงไขมันไมหวานชนิด
เต็มไขมัน
(1.5.6) “นมขนแปลงไขมันไมหวานชนิดพรองไขมัน” สําหรับ นมขน
แปลงไขมันไมหวานชนิดพรองไขมัน
(1.5.7) “นมขนแปลงไขมันหวาน” สําหรับนมขนแปลงไขมันหวานชนิด
เต็มไขมัน
(1.5.8) “นมขนแปลงไขมันหวานชนิดพรองไขมัน” สําหรับนมขนแปลง
ไขมันหวานชนิดพรองไขมัน
การใชชื่ออาหารของนมโคอาจใชชื่อทางการคาได แตตองมีขอความตาม (1) แลวแตชนิด
ของนมโคกํากับชื่ออาหารดวย โดยจะแสดงอยูในบรรทัดเดียวกับชื่อทางการคาก็ได และจะมีขนาดตัวอักษร
ตางกับชื่อทางการคาก็ได แตตองสามารถอานไดชัดเจน
(2) การแสดงขอความสําหรับนมโคบางชนิด ดังนี้
(2.1) ขอความวา “อยาใชเลี้ยงทารก” ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง ขนาดความสูง
ไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร ในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นขาว สีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลาก สําหรับนมโคตามขอ 6
(2) และ (3) ขอ 7(3) และ (5) ขอ 8(6) และ (8) และขอ 9(1)(2)(3)(4)(5) และ (6)
(2.2) ขอความวา “อยาใชเลีย้ งทารกอายุตา่ํ กวา 1 ป” ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง
ขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร ในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นขาว สีของกรอบตัดกับสีของพื้นฉลาก สําหรับ
นมโคตามขอ 7(2)(4) และ (6) ขอ 8(5)(7) และ (9) และขอ 9(7) และ (8)
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ขอ 25 ผูที่ไ ดรับ ใบสําคัญ การขึ้น ทะเบีย นตํารับ อาหาร ซึ่ง ออกใหต ามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดนมโคเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานและวิธกี ารผลิต ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 149 (พ.ศ.2536) เรือ่ ง กําหนดนมโคเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและ
วิธีการผลิต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2536 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 218)
พ.ศ.2544 เรือ่ ง กําหนดนมโคเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและวิธีการผลิต
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2544 และผูที่ไดรับใบสําคัญการใชฉลากอาหารซึ่งออกใหตามประกาศ
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 หรือประกาศกระทรวงสาธารณสุข (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 อยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) ยื่นคําขอแกไขรายละเอียดใหถูกตองตามประกาศนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหใชฉลากเดิมทีเ่ หลืออยูต อ ไปได ดังนี้
(1.1) ฉลากทีไ่ มแสดงเลขสารบบอาหาร ใหใชไดไมเกินวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2546
(1.2) ฉลากทีแ่ สดงเลขสารบบอาหาร ใหใชไดไมเกินหนึง่ ปนบั แตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ
(2) ดําเนินการใหเปนไปตามขอ 22 ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2546
ขอ 26 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2545
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 120 ตอนพิเศษ 4 ง. ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2546)

บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265) พ.ศ.2545 เรื่อง นมโค
1. หลักเกณฑการใชวัตถุเจือปนอาหารในนมผงและนมผงแปลงไขมัน
อันดับ
วัตถุประสงค
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร
ปริมาณสูงสุดที่ใหใชได
(มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม)
1. สเตบิไลเซอร
โซเดียมซิเตรต (Sodium citrates)
5,000 ใชอยางเดียว หรือใชรวมกัน
(Stabilizers)
โพแทสเซียมซิเตรต (Potassium citratess) คํานวณในสภาพปราศจากน้ํา
2. วัตถุทําใหคงรูป
โพแทสเซียมคลอไรด (Potassium chloride) ปริมาณที่เหมาะสมตามความ
(Firming agents)
แคลเซียมคลอไรด (Calcium chloride)
จําเปนในการผลิต
3.

4.
5.

6.

สารปรับความเปน
กรด - ดาง
(Acidity Regulators)
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โซเดียมฟอสเฟต (Sodium phosdphates)
โพแทสเซียมฟอสเฟต (Potassium
5,000 ใชอยางเดียว
phosphates)
หรือใชรวมกัน
ไดฟอสเฟต (Diphosphates)
คํานวณในสภาพปราศจากน้ํา
ไตรฟอสเฟต (Triphosphates)
โพลีฟอสเฟต (Polyphosphates)
โซเดียม คารบอเนต (Sodium carbonates)
โพแทสเซียมคารบอเนต (Potassium
carbonates)
อีมัลซิไฟเออร
เลซิติน (Lecithins or phospholipids from ปริมาณที่เหมาะสมตามความ
(Emulsifiers)
natural sources)
จําเปนในการผลิต
โมโนและไดกลีเซอไรด (Mono - and
2,500
diglycerides of fatty acide)
วัตถุกันการรวมตัวเปน แคลเซียมคารบอเนต (Calcium carbonate)
กอน (Anti - caking
ไตรแคลเซียม ออโธฟอสเฟต (Tricalcium
Agents)
orthophosphate)
ไตรแมกนีเซียม ออโธ ฟอสแฟต
(Trimagnesium orthophosphate)
แมกนีเซียมคารบอเนต (Magnesium
carbonate)
แมกนีเซียม ออกไซด (Magnesium oxide)
10,000ใชอยางเดียว
ซิลคิ อน ไดออกไซด (Silicon dioxide,
หรือใชรวมกัน
amorphous)
แคลเซียม ซิลิเคต (Calcium silicate)
แมกนีเซียมซิลิเคต (Magnesium silicate)
โซเดียม อะลูมโิ นซิลเิ คต (Sodium
aluminosilicate)
แคลเซียม อะลูมิเนียม ซิลิเคต (Calcium
aluminium silicate)
อะลูมิเนียม ซิลิเคต (Aluminium silicate)
โพลีไดเมทิลซิลอกเซน
10
(Polydimethylsiloxane)
วัตถุกันหืน
กรดแอล - แอสคอรบิก (L - Ascorbic acid)
(Antioxidants)
โซเดียมแอสคอรเบต (Sodium ascorbate) 500 คํานวณเปนกรดแอสคอรบิก
แอสคอรบิลปาลมิเตต (Ascorbyl
palmitate)
บิวทิเลตเตตไฮดรอกซิอะนิโซล (Butylated
100
hydroxyanisole BHA)
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2. หลักเกณฑการใชวัตถุเจือปนอาหารในนมขน นมขนคืนรูปและนมขนแปลงไขมัน
อันดับ
วัตถุประสงค
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร
ปริมาณสูงสุดที่ใหใชได
(มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม)
1. สเตบิไลเซอร
โซเดียมซิเตรต (Sodium citrates)
2,000 ใชอยางเดียว หรือ 3,000
(Stabilizers)
โพแทสเซียมซิเตรต (Potassium citrates)
ใชรว มกันคํานวณในสภาพที่
แคลเซียมซิเตรต (Calcium citrates)
ปราศจากน้าํ
2. วัตถุทําใหคงรูป
โพแทสเซียม คลอไรด (Potassium
2,000 ใชอยางเดียว หรือ 3,000
(Firming agents)
chloride)
ใชรว มกัน คํานวณในสภาพที่
แคลเซียม คลอไรด (Calcium chloride)
ปราศจากน้าํ
3. สารปรับความเปน
กรด - ดาง
(Acidity Regulators)

แคลเซียม คารบอเนต (Calcium carbonates)
โซเดียม ฟอสเฟต (Sodium phosphates)
โพแทสเซียม ฟอสเฟต (Potassium phosphates)
แคลเซียม ฟอสเฟต (Calcium phosphates)
ไดฟอสเฟต (Diphosphates)
ไตรฟอสเฟต (Triphosphates)
2,000 ใชอยางเดียว
โพลีฟอสเฟต (Polyphosphates)
หรือ 3,000 ใชรวมกัน
โซเดียม คารบอเนต (Sodium carbonates) คํานวณในสภาพที่ปราศจากน้ํา
โพแทสเซียม คารบอเนต (Potassium carbonates)
4. อีมัลซิไฟเออร
เลซิติน (Lecithins)
ปริมาณที่เหมาะสมตามความ
(Emulsifier)
จําเปนในการผลิต
5. สารทําใหขน (Thickener) คาราจีแนน (Carrageenan)
150
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 266) พ.ศ.2545
เรื่อง นมปรุงแตง
------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมปรุงแตง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7)(9) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 35 (พ.ศ.2522) เรือ่ ง กําหนดนมปรุงแตง (Flavoured
Milk) เปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและวิธกี ารผลิต ลงวันที่ 13 กันยายน
พ.ศ.2522
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 109 (พ.ศ.2530) เรือ่ ง กําหนดนมปรุงแตง (Flavoured
Milk) เปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและวิธกี ารผลิต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
21 ธันวาคม พ.ศ.2530
ขอ 2 ใหนมปรุงแตง (Flavoured Milk) เปนอาหารควบคุมเฉพาะ
ขอ 3 นมปรุงแตง หมายความวา ผลิตภัณฑทไี่ ดจ ากการนําน้าํ นมโคหรือนมโคชนิดนมผง
มาผานกรรมวิธกี ารผลิตตาง ๆ แลวปรุงแตงดวยกลิน่ หรือรส และอาจเติมวัตถุอนื่ ทีไ่ มเปนอันตรายตอสุขภาพ
อีกดวยก็ได
ขอ 4 การเติมสารอาหารอืน่ เพือ่ เพิม่ ชนิด และปริมาณสารอาหารในนมปรุงแตง ตามขอ 3
ให ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ กําหนดไว ในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขวา ดวยเรื่ อง
การเติมสารอาหารในผลิตภัณฑอาหาร
ขอ 5 นมปรุงแตงชนิดเหลว ตองผานกรรมวิธฆี า เชือ้ อยางใดอยางหนึง่ ดังตอไปนี้
(1) พาสเจอรไรส หมายความวา กรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนที่อุณหภูมิไมเกิน 100
องศาเซลเซียส โดยใชอณ
ุ หภูมิและเวลาอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1.1) อุณหภูมไิ มตา่ํ กวา 63 องศาเซลเซียส และคงอยูท อี่ ณ
ุ หภูมนิ ไี้ มนอ ยกวา 30 นาที
แลวทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา หรือ
(1.2) อุณหภูมไิ มตา่ํ กวา 72 องศาเซลเซียส และคงอยูท อี่ ณ
ุ หภูมนิ ไี้ มนอ ยกวา 15 วินาที
แลวทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา
(2) สเตอริไลส หมายความวา กรรมวิธีฆาเชื้อนมปรุงแตงชนิดเหลวทีบ่ รรจุในภาชนะที่
ปดสนิทดวยความรอนที่อุณหภูมิไมต่ํากวา 100 องศาเซลเซียส โดยใชเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้จะตองผาน
กรรมวิธีทําใหเปนเนื้อเดียวกันดวย
(3) ยู เอช ที หมายความวา กรรมวิธฆี า เชือ้ ดวยความรอนทีอ่ ณ
ุ หภูมไิ มตา่ํ กวา 133
องศาเซลเซียส ไมนอ ยกวา 1 วินาที แลวบรรจุในภาชนะและในสภาวะทีป่ ราศจากเชือ้ ทัง้ นีจ้ ะตองผานกรรมวิธี
ทําใหเปนเนื้อเดียวกันดวย
(4) กรรมวิธีอยา งอื่นที่มีม าตรฐานเทียบเทากรรมวิธีตาม (1)(2) หรือ (3) ตามที่ไ ด
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหาร

333
ขอ 6 นมปรุงแตง ชนิดเหลวที่ผา นกรรมวิธีพ าสเจอรไรส ตองเก็บรัก ษาไวที่อุณ หภูมิไ มเ กิน
8 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาหลังบรรจุจนถึงผูบริโภค และระยะเวลาการบริโภคตองไมเกิน 10 วัน
นับจากวันที่บรรจุในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย
กรณีทแี่ สดงระยะเวลาการบริโภคเกินกวาทีก่ าํ หนดตามวรรคหนึง่ ตองมีมาตรการในการ
ควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ ตลอดระยะเวลาตั้งแตหลังการบรรจุถึงการจําหนายถึงผูบริโภค
เปนไปตามหลักเกณฑที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหาร
ขอ 7 นมปรุงแตง ชนิดเหลวที่ผา นกรรมวิธีฆา เชื้อ ตามขอ 5(2) หรือ (3) ตองเก็บ รักษาไวที่
อุณหภูมิปกติ ในระยะเวลาไมนอยกวา 5 วัน นับแตวันที่บรรจุในภาชนะกอนออกจําหนาย เพื่อตรวจสอบวา
ยังคงมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กําหนด และไมเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมที่ทําขึ้น
ขอ 8 นมปรุงแตงชนิดเหลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) ตองปราศจากเชือ้ โรคอันอาจจะติดตอคนได เชน เชือ้ ทีท่ าํ ใหเกิดวัณโรค เชือ้ ทีท่ าํ ให
เกิดโรคแทงติดตอ เปนตน
(2) ไมมีน้ํานมน้ําเหลืองเจือปน
(3) มีกลิ่นรสตามลักษณะเฉพาะของนมปรุงแตงนั้น
(4) มีลักษณะเหลวเปนเนื้อเดียวกัน
(5) ไมมีสารที่อาจเปนพิษ สารเปนพิษ จากจุลิน ทรีย และสารปนเปอนในปริมาณที่
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน สารตกคางจากยาฆาแมลง สารปฏิชีวนะ แอฟลาทอกซิน เปนตน
(6) ไมมีวัตถุกันเสีย
(7) ไมมีวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล
(8) มีโปรตีนนมไมนอยกวารอยละ 2.6 ของน้ําหนัก
(9) มีเนื้อนมไมรวมมันเนยหรือไขมันและมันเนยหรือไขมัน ดังนี้
(9.1) เนื้อนมไมรวมมันเนยหรือไขมันไมนอ ยกวารอ ยละ 7.7 ของน้ําหนัก และ
มันเนยหรือไขมันไมนอยกวารอยละ 3 ของน้ําหนัก สําหรับนมปรุงแตงชนิดเหลวเต็มมันเนยหรือเต็มไขมัน
(9.2) เนื้อนมไมรวมมันเนยหรือไขมันไมนอ ยกวารอยละ 7.7 ของน้ําหนัก และ
มันเนยหรือไขมันมากกวารอยละ 0.1 ของน้ําหนัก แตไมถึงรอยละ 3 ของน้ําหนัก สําหรับนมปรุงแตงชนิด
เหลวพรองมันเนยหรือพรองไขมัน
(9.3) เนือ้ นมไมรวมมันเนยหรือไขมันไมนอ ยกวารอยละ 8 ของน้าํ หนัก และมันเนย
หรือไขมันไมเกินรอยละ 0.1 ของน้ําหนัก สําหรับนมปรุงแตงชนิดเหลวขาดมันเนยหรือขาดไขมัน
(10) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(11) ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) ในนมปรุงแตง 0.1 มิลลิลติ ร
(12) ตรวจพบแบคทีเ รีย ในนมปรุง แตง ที่ผานกรรมวิธีพ าสเจอรไ รส 1 มิลลิลิต ร
ไดไ มเ กิน 10,000 ณ แหลงผลิต และไมเกิน 50,000 ตลอดระยะเวลาเมื่อออกจากแหลงผลิตจนถึงวันหมด
อายุการบริโภคที่ระบุบนฉลาก
(13) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรมไดไมเกิน 100 ในนมปรุงแตงทีผ่ า นกรรมวิธพี าสเจอรไรส
1 มิลลิลิตร ณ แหลงผลิต
(14) ตรวจไมพบแบคทีเรียในนมปรุงแตงทีผ่ า นกรรมวิธสี เตอริไลสและนมปรุงแตงทีผ่ า นกรรมวิธี
ยู เอช ที 0.1 มิลลิลิตร
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ขอ 9 นมปรุงแตงชนิดแหง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกลิ่น รส ตามลักษณะเฉพาะของนมปรุงแตงนั้น
(2) มีลักษณะเฉพาะของนมปรุงแตงนั้น
(3) มีความชื้นไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก
(4) มีเนื้อนม โปรตีนนม และมันเนยหรือไขมัน ดังนี้
(4.1) เนื้อนมไมนอยกวารอยละ 60 ของน้ําหนัก โปรตีนนมในเนื้อนมไมรวมมัน
เนยหรือไขมันไมนอยกวารอยละ 34 ของน้ําหนัก และมันเนยหรือไขมันไมนอ ยกวารอยละ 16.5 ของน้ําหนัก
สําหรับนมปรุงแตงอัดเม็ดเต็มมันเนยหรือเต็มไขมัน
(4.2) เนื้อนมไมนอยกวารอยละ 60 ของน้ําหนัก โปรตีนนมในเนื้อนมไมรวมมันเนย
หรือไขมันไมนอยกวารอยละ 34 ของน้ําหนัก และมันเนยหรือไขมันมากกวารอยละ 1.5 ของน้ําหนัก แต
ไมถึงรอยละ 16.5 ของน้ําหนัก สําหรับนมปรุงแตงอัดเม็ดพรองมันเนยหรือพรองไขมัน
(4.3) เนื้อนมไมนอยกวารอยละ 60 ของน้ําหนัก โปรตีนนมในเนื้อนมไมรวมมัน
เนยหรือไขมันไมนอ ยกวา รอ ยละ 34 ของน้ําหนัก และมันเนยหรือไขมัน ไมเ กิน รอ ยละ 1.5 ของน้ําหนัก
สําหรับ นมปรุงแตงอัดเม็ดขาดมันเนยหรือขาดไขมัน
(4.4) เนื้อนมไมร วมมัน เนยหรือ ไขมัน โปรตีน นม และมัน เนยหรือไขมัน เปน ไป
ตามนมปรุงแตงชนิดเหลว แลวแตกรณี สําหรับนมปรุงแตงชนิดแหงเมื่ออยูในสภาพพรอมบริโภคตามวิธี
ละลายเพื่อบริโภคที่ระบุไวบนฉลาก
(5) ไมมสี ารที่อาจเปนพิษ สารเปนพิษจากจุลินทรีย และสารปนเปอน ในปริมาณที่
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน สารตกคางจากยาฆาแมลง สารปฏิชีวนะ แอฟลาทอกซิน เปนตน
(6) ไมมีวัตถุกันเสีย
(7) ไมมีวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล
(8) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(9) ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) ในนมปรุงแตง 0.1 กรัม
(10) ตรวจพบแบคทีเรียไดไมเกิน 100,000 ในนมปรุงแตง 1 กรัม
ขอ 10 การผลิตนมปรุงแตงถาจําเปนตองใชวัตถุเจือปนอาหารนอกจากวัตถุกันเสีย ใหปฏิบตั ิ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
ขอ 11 การใชสผี สมอาหารในนมปรุงแตง ใหปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เรื่อง สีผสมอาหาร
ขอ 12 ผูผ ลิตหรือผูน าํ เขานมปรุงแตงเพือ่ จําหนาย ตองปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 13 การใชภาชนะบรรจุนมปรุงแตง ใหปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เรื่อง ภาชนะบรรจุ
ขอ 14 การแสดงฉลากของนมปรุงแตง ใหปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง
ฉลาก เวนแตการใชชื่ออาหารของนมปรุงแตงตามขอ 3 ใหใชชื่ออยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
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(1) “นมปรุงแตง……….” หรือ “นมปรุงแตงพรองมันเนย…….…หรือ “นมปรุงแตงพรอง
ไขมัน…….” หรือ “นมปรุงแตง…….พรองมันเนย” หรือ “นมปรุงแตง…….พรองไขมัน” หรือ “นมปรุงแตง
ขาดมันเนย ……” หรือ “นมปรุงแตงขาดไขมัน…….” หรือ “นมปรุงแตง ……ขาดมันเนย” หรือ “นมปรุง
แตง…….ขาดไขมัน” (ความทีเ่ วนไวใหระบุกลิน่ หรือรสทีป่ รุงแตง และสําหรับนมปรุงแตงชนิดเหลวใหระบุกรรม
วิธฆี า เชือ้ ตามขอ 5 แลวแตกรณี) สําหรับนมปรุงแตงชนิดเหลวทีท่ าํ จากน้าํ นมโคและนมปรุงแตงชนิดแหง ทัง้ นีน้ ม
ปรุงแตงชนิดแหง อาจระบุลกั ษณะของผลิตภัณฑเปนสวนของชือ่ อาหารดวยก็ได เชน นมผงปรุงแตง นมปรุงแตงอัด
เม็ด เปนตน
(2) “นมคืน รูป ปรุง แตง ……….” หรือ “นมคืน รูป ปรุง แตง พรอ งมัน เนย………” หรือ
“นมคืน รูปปรุงแตงพรองไขมัน…….” หรือ “นมคืนรูปปรุงแตง…….พรองมันเนย” หรือ “นมคืนรูปปรุงแตง…….
พรองไขมัน” หรือ “นมคืนรูปปรุงแตงขาดมันเนย ……” หรือ “นมคืนรูปปรุงแตงขาดไขมัน…….” หรือ
“นมคืนรูปปรุงแตง ……ขาดมันเนย” หรือ “นมคืนรูปปรุงแตง…….ขาดไขมัน” (ความที่เวนไวใหระบุกลิ่น
หรือรสที่ปรุงแตงและกรรมวิธฆี า เชือ้ ตามขอ 5 แลวแตกรณี) สําหรับนมปรุงแตงชนิดเหลวทีท่ าํ จากนมผงหรือ
มีนมผงเปนสวนผสม
(3) ชื่อทางการคา การใชชื่อนี้ตองมีขอความตาม (1) หรือ (2) กํากับชื่ออาหารดวย
โดยจะอยูในบรรทัดเดียวกับชื่อทางการคาก็ได และจะมีขนาดตัวอักษรตางกับชื่อทางการคาก็ได แตตอง
สามารถอานไดชัดเจน
ขอ 15 ผูที่ไ ดรับ ใบสําคัญ การขึ้น ทะเบีย นตํารับ อาหาร ซึ่ง ออกใหต ามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 35 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดนมปรุงแตง (Flavoured Milk) เปนอาหารควบคุมเฉพาะ
และกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและวิธีการผลิต ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 109 (พ.ศ.2530) เรื่อง กําหนดนมปรุงแตง (Flavoured Milk)
เป น อาหารควบคุ ม เฉพาะและกําหนดคุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐานและวิ ธี ก ารผลิ ต (ฉบั บ ที่ 2) ลงวั น ที่
21 ธันวาคม พ.ศ.2530 และผูท ไี่ ดรบั ใบสําคัญการใชฉลากอาหารซึง่ ออกใหตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528) เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2528 หรือประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ซึง่ แกไขเพิม่ เติม
โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 252) พ.ศ.2545 เรือ่ ง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม
พ.ศ.2545 อยูกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) ยื่นคําขอแกไขรายละเอียดใหถูกตองตามประกาศนี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับ
แตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหใชฉลากเดิมทีเ่ หลืออยูต อ ไปไดดงั นี้
(1.1) ฉลากทีไ่ มแสดงเลขสารบบอาหาร ใหใชไดไมเกินวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2546
(1.2) ฉลากทีแ่ สดงเลขสารบบอาหาร ใหใชไดไมเกินหนึง่ ปนบั แตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ
(2) ดําเนินการใหเปนไปตามขอ 12 ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2546
ขอ 16 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2545
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 120 ตอนพิเศษ 4 ง. ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2546)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 267) พ.ศ.2545
เรื่อง ผลิตภัณฑของนม
--------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ผลิตภัณฑของนม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7)(9) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจั ก รไทยบั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทําโดยอาศั ย อํานาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย รัฐ มนตรี วาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 36 พ.ศ.(2522) เรื่อง กําหนดผลิตภัณฑ
ของนม (Other Milk Products) เปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและวิธกี ารผลิต
ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522
ขอ 2 ใหผลิตภัณฑของนม (Other Milk Products) เปนอาหารควบคุมเฉพาะ
ขอ 3 ผลิตภัณ ฑข องนม หมายความวา ผลิต ภัณ ฑที่ไ ดจ ากน้ํานมโค นอกเหนือ จากนมโค
นมปรุงแตง นมเปรี้ยว นมดัดแปลงสําหรับ ทารกและนมดัด แปลงสูตรตอ เนื่องสําหรับ ทารกและเด็กเล็ก
ไอศกรีม ครีม เนยใสหรือกี เนยแข็ง เนย น้ํามันเนยและผลิตภัณฑอื่น ซึ่งไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข
กําหนดไวแลวโดยเฉพาะ
ขอ 4 ผลิตภัณฑของนมชนิดเหลว ตองผานกรรมวิธฆี า เชือ้ อยางใดอยางหนึง่ ดังตอไปนี้
(1) พาสเจอรไรส หมายความวา กรรมวิธฆี าเชื้อดวยความรอนที่อุณหภูมิไมเกิน 100
องศาเซลเซียส โดยใชอุณหภูมิและเวลาอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1.1) อุณหภูมิไมต่ํากวา 63 องศาเซลเซียส และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา
30 นาที แลวทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา หรือ
(1.2) อุณหภูมิไมต่ํากวา 72 องศาเซลเซียส และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา 15
วินาที แลวทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา
(2) สเตอริไลส หมายความวา กรรมวิธีฆาเชื้อผลิตภัณฑของนมชนิดเหลวที่บรรจุใน
ภาชนะที่ปด สนิท ดวยความรอนที่อุณหภูมิไมตํา่ กวา 100 องศาเซลเซียส โดยใชเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้
จะตองผานกรรมวิธีทําใหเปนเนื้อเดียวกันดวย
(3) ยู เอช ที หมายความวา กรรมวิธฆี า เชือ้ ดวยความรอนทีอ่ ณ
ุ หภูมไิ มตา่ํ กวา 133 องศา
เซลเซียส ไมนอยกวา 1 วินาที แลวบรรจุในภาชนะและในสภาวะที่ปราศจากเชื้อ ทั้งนี้จะตองผานกรรมวิธี
ทําใหเปนเนื้อเดียวกันดวย
(4) กรรมวิธอี ยางอืน่ ทีม่ มี าตรฐานเทียบเทากรรมวิธตี าม (1) (2) หรือ (3) โดยไดรบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการอาหาร
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ขอ 5 ผลิต ภัณ ฑข องนมชนิดเหลวที่ผา นกรรมวิธีพ าสเจอรไรส ตอ งเก็บ รัก ษาไวที่อุณ หภูมิ
ไมเกิน 8 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาหลังบรรจุจนถึงผูบริโภค และระยะเวลาการบริโภคตองไมเกิน
10 วัน นับจากวันที่บรรจุในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย
กรณีที่จะแสดงระยะเวลาการบริโภคเกินกวาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ตองมีมาตรการใน
การควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ ตลอดระยะเวลาตั้งแตหลังการบรรจุถึงการจําหนายถึง
ผูบริโภคเปนไปตามหลักเกณฑที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหาร
ขอ 6 ผลิตภัณฑของนมชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 4(2) หรือ (3) ตองเก็บรักษาไว
ที่อุณหภูมิปกติใ นระยะเวลาไมนอ ยกวา 5 วัน นับแตวัน ที่บ รรจุใ นภาชนะกอ นออกจําหนา ย เพื่อ
ตรวจสอบวายังคงมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กําหนดและไมเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมที่ทําขึ้น
ขอ 7 ผลิตภัณฑของนม ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกลิ่น รส ตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑของนมนั้น
(2) มีเนือ้ นมทัง้ หมดไมนอ ยกวารอยละ 8 ของน้าํ หนัก สําหรับผลิตภัณฑของนมชนิดเหลว
หรือไมนอยกวารอยละ 65 ของน้ําหนัก สําหรับผลิตภัณฑของนมชนิดแหง
(3) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(4) ไมมสี ารทีอ่ าจเปนพิษ สารเปนพิษจากจุลนิ ทรีย และสารปนเปอ นในปริมาณทีอ่ าจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ เชน สารตกคางจากยาฆาแมลง สารปฏิชีวนะ แอฟลาทอกซิน เปนตน
(5) ตรวจพบแบคทีเรียในผลิตภัณฑของนมชนิดเหลวทีผ่ า นกรรมวิธพี าสเจอรไรส 1 มิลลิลติ ร
ไดไมเกิน 10,000 ณ แหลงผลิต และไมเกิน 50,000 ตลอดระยะเวลาเมื่อออกจากแหลงผลิตจนถึงวันหมด
อายุการบริโภคที่ระบุบนฉลาก
(6) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟ อรม ไดไมเ กิน 100 ในผลิต ภัณ ฑข องนมชนิดเหลว
ที่ผา นกรรมวิธีพาสเจอรไรส 1 มิลลิลิตร ณ แหลงผลิต
(7) ตรวจไมพ บแบคทีเ รีย ในผลิต ภัณ ฑข องนมชนิด เหลวที่ผา นกรรมวิธีส เตอริไ ลส
และผลิตภัณฑของนมชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธี ยู เอช ที 0.1 มิลลิลิตร
(8) ตรวจพบแบคทีเรียไดไมเกิน 100,000 ในผลิตภัณฑของนมชนิดแหง 1 กรัม
ขอ 8 การใชภาชนะบรรจุผลิตภัณฑของนม ใหปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เรื่อง ภาชนะบรรจุ
ขอ 9 การผลิตผลิตภัณฑของนมถาจําเปนตองใชวัตถุเจือปนอาหาร ใหปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
ขอ 10 การใชสีผสมอาหารในผลิตภัณฑของนม ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง สีผสมอาหาร
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ขอ 11 ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑของนมเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 12 การแสดงฉลากของผลิต ภัณ ฑข องนม ใหปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง ฉลาก
ขอ 13 ผูที่ไ ดรับ ใบสําคัญ การขึ้น ทะเบีย นตํารับ อาหารซึ่ง ออกใหต ามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 36 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดผลิตภัณฑของนม (Other Milk Products) เปนอาหาร
ควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและวิธีการผลิต ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522 และผูที่
ไดรับใบสําคัญการใชฉลากอาหารซึ่งออกใหตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 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 หรือประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 252) พ.ศ.2545 เรือ่ ง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2545 อยูกอนวันที่
ประกาศฉบับนี้ใชบังคับใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) ยืน่ คําขอแกไขรายละเอียดใหถกู ตองตามประกาศนี้ ภายในหนึง่ รอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหใชฉลากเดิมทีเ่ หลืออยูต อ ไปไดดงั นี้
(1.1) ฉลากทีไ่ มแสดงเลขสารบบอาหาร ใหใชไดไมเกินวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2546
(1.2) ฉลากที่แสดงเลขสารบบอาหาร ใหใชไดไมเกินหนึง่ ปนบั แตวนั ทีป่ ระกาศนี้
ใชบงั คับ
(2) ดําเนินการใหเปนไปตามขอ 11 ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2546
ขอ 14 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2545
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 120 ตอนพิเศษ 4 ง. ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2546)

339
(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 268) พ.ศ.2546
เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอนสารเคมีบางชนิด
-----------------------------------------------------ดวยปรากฏวามีการใชเคมีภณ
ั ฑหรือเภสัชเคมีภณ
ั ฑกงึ่ สําเร็จรูปหรือยาสําเร็จรูปบางชนิดในวงจร
การผลิตอาหาร ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค ดังนั้นจึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานของ
อาหารที่มีการปนเปอนสารดังกลาว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3) และ(9) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 250) พ.ศ.2545 เรื่อง มาตรฐานกุงและ
กุงแปรรูป ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2545
ขอ 2 ใหอาหารทุกชนิดมีมาตรฐาน โดยตรวจไมพบการปนเปอนสารเคมีดังตอไปนี้ (1)
(1) คลอแรมเฟนิคอลและเกลือของสารนี้ (Chloramphenicol and its salts)
(2) ไนโทรฟวราโซนและเกลือของสารนี้ (Nitrofurazone and its salts)
(3) ไนโทรฟวแรนโทอินและเกลือของสารนี้ (Nitrofurantoin and its salts)
(4) ฟวราโซลิโดนและเกลือของสารนี้ (Furazolidone and its salts)
(5) ฟวแรลทาโดนและเกลือของสารนี้ (Furaltadone and its salts)
(6) มาลาไคต กรีน และเกลือของสารนี้ (Malachite Green and its salts)
สารเคมีตาม (1)(2)(3)(4)(5) และ (6) ใหรวมถึงสารในกระบวนการสรางและสลาย
(metabolites) ของสารดังกลาวดวย
ขอ 3 การตรวจวิเคราะหการปนเปอ นสารเคมีตามขอ 2 ใหเปน ไปตามหลักเกณฑ เงือ่ นไข
และวิธีการตรวจวิเคราะหทางวิชาการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอาหาร
ขอ 4 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2546
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 120 ตอนพิเศษ 47 ง. ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2546)
----------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 268) พ.ศ.2546 ถูกยกเลิกโดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 299) พ.ศ.2549 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอนสารเคมีบางชนิด (ฉบับที่ 2) (123 ร.จ. ตอนที่ 97 ง (ฉบับพิเศษ แผนกราช
กิจจาฯ) ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2549) และใชขอความใหมแทนแลว
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 269) พ.ศ.2546
เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอนสารเคมีกลุมเบตาอะโกนิสต
-----------------------------------------------------ดวยปรากฏวามีการนําสารเคมีกลุมเบตาอะโกนิสตซึ่งชวยในการขยายหลอดลม แกอาการ
หอบหืดในมนุษย ไปใชในวงจรการผลิตอาหารอันเปนการใชที่ผิดวัตถุประสงค เชน ใชเพื่อลดไขมันและ
เพิ่มปริมาณ เนือ้ แดงในสุกร เปนตน ดังนัน้ เพือ่ เปนการปองกันอันตรายตอสุขภาพของผูบ ริโภค จึงจําเปนตอง
กําหนดมาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอนสารเคมีกลุมเบตาอะโกนิสต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3) และ(9) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหอาหารทุกชนิดมีมาตรฐานโดยตรวจไมพบการปนเปอนสารเคมีกลุมเบตาอะโกนิสต
(β-Agonist) และเกลือของสารกลุม นี้ รวมถึงสารในกระบวนการสรางและสลาย (metabolites) ของสารดังกลาวดวย
การตรวจวิเคราะหการปนเปอ นสารเคมีตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงือ่ นไข
และวิธีการตรวจวิเคราะหทางวิชาการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอาหาร
ขอ 2 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2546
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 120 ตอนพิเศษ 47 ง. ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2546)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 272) พ.ศ.2546
เรื่อง สุรา
-----------------------------------------------------เพือ่ เปนการคุม ครองผูบ ริโภคจากการบริโภคสุรา และกําหนดเงือ่ นไขเพือ่ มิใหเด็กดืม่ สุรากอนวัยอันควร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุค คลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ แหงราช
อาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 177) พ.ศ.2540 เรื่อง การแสดงฉลาก
ของสุรา ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2540
ขอ 2 ใหสุรา เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 3 “สุรา” หมายความวา สุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
ขอ 4 สุรา ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานหรือคุณลักษณะที่ตองการสําหรับสุรา ตามประกาศ
กระทรวงการคลังวาดวยเรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา
ขอ 5 การแสดงฉลากของสุรา ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง ฉลาก และใหปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
ขอ 6 ฉลากของสุรา ตองแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้ (1)
(1) ขอความบนฉลากตามประกาศกระทรวงการคลังวาดวยเรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา
หรือประกาศกรมสรรพสามิตวาดวยเรื่อง หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขวาดวยการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตใหนําสุราเขามาในราชอาณาจักร ที่ออกตามกฎหมายวาดวยสุรา
(2) ขอความ “คําเตือน : หามจําหนายสุราแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป
: การดื่มสุราทําใหความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง
: เด็กอายุต่ํากวา 18 ป ไมควรดื่ม”
เปนภาษาไทย โดยใชตัวอักษรเสนทึบขนาดความสูงไมนอ ยกวา 5 มิลลิเมตร อยูใ นกรอบทีแ่ ยกสวนจาก
ขอความอืน่ สีของกรอบและขอความตัดกับสีพื้นของฉลาก จนอานไดชัดเจน
ขอ 7 สุราที่ผลิตหรือนําเขา ถาปรากฏวาฉลากที่ไดจัดทําขึ้นไวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ซึง่ ไมถกู ตองตามประกาศฉบับนี้ ใหใชฉลากเดิมตอไปไดแตตอ งไมเกินเกาสิบวัน นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ
ขอ 8 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2546
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 120 ตอนพิเศษ 76 ง. ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2546)
----------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 6(1) และ (2) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 272) พ.ศ.2546 ถูกยกเลิกโดยขอ 1 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 275) พ.ศ.2546 เรื่อง สุรา (ฉบับที่ 2) (120 ร.จ. ตอนที่ 138 ง (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 3 ธันวาคม
พ.ศ.2546) และใชขอความใหมแทนแลว
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 273) พ.ศ.2546
เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน (ฉบับที่ 2)
---------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง มาตรฐานอาหาร
ที่มีสารปนเปอน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหย กเลิก ความใน (จ) ของขอ 4(1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 98
(พ.ศ.2529) เรือ่ ง มาตรฐานอาหารทีม่ สี ารปนเปอ น ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2529 และใหใชความตอไปนีแ้ ทน
“(จ) สารหนูในรูปอนินทรีย (Inorganic Arsenic) 2 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
สําหรับสัตวนา้ํ และอาหารทะเล และสารหนูทงั้ หมด (Total Arsenic) 2 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม สําหรับ
อาหารอืน่ ”
ขอ 2 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2546
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 120 ตอนพิเศษ 77 ง. ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2546)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 275) พ.ศ.2546
เรื่อง สุรา (ฉบับที่ 2)
-----------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง สุรา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (1) และ (2) ของขอ 6 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 272)
พ.ศ.2546 เรื่อง สุรา ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2546 และใหใชความตอไปนี้แทน
“(1) ขอความบนฉลากตามประกาศกระทรวงการคลังวาดวยเรือ่ ง วิธกี ารบริหารงานสุรา หรือ
ประกาศกรมสรรพสามิตวาดวยเรื่อง หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขวาดวยการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตใหนําสุราเขามาในราชอาณาจักร ที่ออกตามกฎหมายวาดวยสุรา
(2) ขอความ “คําเตือน : หามจําหนายสุราแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป
: การดื่มสุราทําใหความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง
: เด็กอายุต่ํากวา 18 ป ไมควรดื่ม”
เปนภาษาไทย โดยใชตัวอักษรเสนทึบขนาดความสูงไมนอ ยกวา 5 มิลลิเมตร อยูใ นกรอบทีแ่ ยกสวนจาก
ขอความอืน่ สีของกรอบและขอความตัดกับสีพื้นของฉลาก จนอานไดชัดเจน”
ขอ 2 สุราที่ผลิตหรือนําเขากอนวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2547 ใหยังคงใชฉลากเดิมตอไปได
ขอ 3 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2546
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 120 ตอนพิเศษ 138 ง. ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2546)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 276) พ.ศ.2546
เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 2)
-------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง กาแฟ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก ความในขอ 14 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ.2543
เรื่อง กาแฟ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 14 การแสดงฉลากของกาแฟ ใหปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา ดว ย
เรื่อ ง ฉลาก และฉลากของกาแฟพรอมบริโภคชนิดเหลวตามขอ 3 วรรคสอง ตองแสดงขอความ
“มีกาเฟอีน..…..มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลติ ร” (ความทีเ่ วนไวใหแสดงปริมาณกาเฟอีน) ดวยตัวอักษรสีเขมเสนทึบ
ขนาดความสูง ไมนอ ยกวา 2 มิลลิเมตร ทีอ่ า นไดชดั เจนอยูใ นกรอบพืน้ สีขาว บริเวณเดียวกับชือ่ อาหารหรือ
เครือ่ งหมายการคา”
ขอ 2 ใหกาแฟพรอมบริโภคชนิดเหลวทีไ่ ดรบั เลขสารบบอาหารอยูก อ นวันทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ
ซึ่งผลิตหรือนําเขาภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชฉลากเดิมตอไปได
สําหรับกาแฟพรอมบริโภคชนิดเหลวทีภ่ าชนะบรรจุเปนกลองกระดาษยูเอชที ทีไ่ ดรบั เลข
สารบบอาหารอยูก อ นวันทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ ซึง่ ผลิตหรือนําเขาภายในหนึง่ รอยแปดสิบวัน นับแตวนั ทีป่ ระกาศนี้
ใชบงั คับ ใหยงั คงใชฉลากเดิมตอไปได
ขอ 3 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2546
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 120 ตอนพิเศษ 144 ง. ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2546)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 277) พ.ศ.2546
เรื่อง ชา (ฉบับที่ 2)
-----------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ชา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหย กเลิก ความในขอ 10 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ ที่ 196) พ.ศ.2543
เรื่อง ชา ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 10 การแสดงฉลากของชา ใหปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง
ฉลาก และฉลากของชาปรุงสําเร็จพรอมบริโภคชนิดเหลวตามขอ 3(3) ตองแสดงขอความ “มีกาเฟอีน..…..
มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลติ ร” (ความทีเ่ วนไวใหแสดงปริมาณกาเฟอีน) ดวยตัวอักษรสีเขมเสนทึบ ขนาดความสูง
ไมนอ ยกวา 2 มิลลิเมตร ทีอ่ า นไดชดั เจนอยูใ นกรอบพืน้ สีขาว บริเวณเดียวกับชือ่ อาหารหรือเครือ่ งหมายการคา”
ขอ 2 ใหชาปรุงสําเร็จพรอมบริโภคชนิดเหลวทีไ่ ดรบั เลขสารบบอาหารอยูก อ นวันทีป่ ระกาศนี้
ใชบังคับ ซึ่งผลิตหรือนําเขาภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชฉลากเดิมตอไปได
สําหรับชาปรุงสําเร็จพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ภาชนะบรรจุเปนกลองกระดาษยูเอชที ที่
ไดรับเลขสารบบอาหารอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ซึ่งผลิตหรือนําเขาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับ
แตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชฉลากเดิมตอไปได
ขอ 3 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2546
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 120 ตอนพิเศษ 144 ง. ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2546)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547
เรื่อง ชาสมุนไพร
-----------------------------------------------------ดวยปรากฏวามีการนําพืชสมุนไพรมาใชเปนอาหารในลักษณะชงดื่มกันอยางแพรหลาย ดังนั้น
เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภค จึงจําเปนตองกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของชาสมุนไพร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหชาสมุนไพร เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 2 “ชาสมุนไพร” หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิไดแปรสภาพ
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนําไปบริโภคโดยการตมหรือชงกับน้ํา
ขอ 3 พืชตามขอ 2 ใหเปนไปตามรายชื่อในบัญชีแนบทายประกาศนี้ และรายชื่อเพิ่มเติมที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
ขอ 4 ชาสมุนไพร ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีความชืน้ ตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดในตํารายาทีร่ ฐั มนตรีประกาศตามกฎหมายวาดวยยา
ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานกําหนดไว ใหมีความชื้นไดไมเกินรอยละ 10 ของน้ําหนัก
(2) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(3) ไมมสี ารเปนพิษจากจุลนิ ทรีย สารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื สารปนเปอ น หรือสารเปนพิษอืน่
ในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เวนแตดังตอไปนี้
(3.1) สารหนู
ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
(3.2) แคดเมี่ยม
ไมเกิน 0.3 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
(3.3) ตะกั่ว
ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
(3.4) ทองแดง
ไมเกิน 5 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
(3.5) สังกะสี
ไมเกิน 5 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
(3.6) เหล็ก
ไมเกิน 15 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
(3.7) ดีบุก
ไมเกิน 250 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
(3.8) ซัลเฟอรไดออกไซด
ไมเกิน 10 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม
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(4) ไมมียาแผนปจจุบันหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตาม
กฎหมายวาดวยการนัน้ แลวแตกรณี
(5) ไมใสสี
(6) ไมมกี ารปรุงแตงกลิน่ รส ดวยวัตถุอนื่ นอกจากพืชทีร่ ะบุในบัญชีแนบทายประกาศตามขอ 3
หรือใบ ยอด และกานที่ยังออนอยูของตนชาในสกุล Camellia
ขอ 5 ผูผ ลิตหรือผูน าํ เขาชาสมุนไพรเพือ่ จําหนาย ตองปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 6 การใชภาชนะบรรจุชาสมุน ไพร ใหปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา ดว ย
เรื่อง ภาชนะบรรจุ
ขอ 7 การแสดงฉลากของชาสมุนไพร ใหปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา ดว ย
เรื่อง ฉลาก
ขอ 8 ใหผูผ ลิต หรือ นําเขา ชาสมุน ไพรที่ไดรับ ใบสําคัญ การขึ้น ทะเบีย นตํารับ อาหารหรือ
ใบสําคัญการใชฉลากอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214) พ.ศ.2543 เรือ่ ง เครือ่ งดืม่ ใน
ภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 230) พ.ศ.2544 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม
พ.ศ.2544 ซึ่งออกใหกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับใชเลขสารบบอาหารดังกลาวตอไปได โดยถือวาไดยื่น
จดทะเบียนรายละเอียดของอาหารตามประกาศนี้แลว
ขอ 9 ประกาศนี้ ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2547
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 121 ตอนพิเศษ 82 ง. ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547)
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บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547
เรื่อง ชาสมุนไพร
-----------------------------------------รายชื่อพืชหรือสวนตาง ๆ ของพืชที่ใชเปนวัตถุดิบสําหรับชาสมุนไพร มีดังนี้
อันดับที่
ชื่อ
1.
ผลมะตูม
2.
ดอกกระเจีย๊ บแดง
(กลีบเลีย้ งและริว้ ประดับ)
3.
เหงาขิง
4.
เหงาขา
5.
เหงาและตนตะไครแกง
6.
ใบหมอน
7.
ดอกคําฝอย
8.
ใบบัวบก
9.
ใบเตยหอม
10. ดอกเกกฮวย
11. ผลหลอฮังกวย
12. เห็ดหลินจือ
13. ผลมะขามปอม
14. ใบและตนเจี่ยวกูหลาน
15.

เถาวัลยเปรียง

ชื่อสามัญ
Bael Fruit
Rosella
Ginger
Galangal
Lemon Grass
White Mulberry
Safflower (American Saffron)
Asiatic Pennywort
Pandanus
Chrysanthemum
Luo Han Gua
Reishi (Ling Zhi)
Indian Gooseberry
Jiaogulan
Jewel Vine

ชื่อวิทยาศาสตร
Aegle marmelos (L.) Corr.
Hibiscus sabdariffa L.
Zingiber officinale Roscoe
Alpinia galanga (L.) Willd
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
Morus alba L.
Carthamus tinctorius L.
Centella asiatica (L.) Urban
Pandanus amaryllifolins Roxb.
Chrysanthemum indicum L.
Momordica grosvenori Swingle
Ganoderma lucidum (Fr.) Karst.
Phyllanthus emblica L.
Gynostemma pentaphyllum
(Thunb.) Mak.
Derris scandens Benth.
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547
เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
---------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง สีผสมอาหาร วัตถุที่ใช
ปรุงแตงรสอาหาร และวัตถุเจือปนอาหาร ใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การคุมครองผูบริโภคยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7)(9) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับการจํากัด สิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดสีผสมอาหาร
เปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน การใช การผสม และฉลาก ลงวันที่ 13
กันยายน พ.ศ.2522
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 38 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดวัต ถุ
ที่ใ ชป รุง แตง รสอาหาร เปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ลงวันที่ 13 กันยายน
พ.ศ.2522
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2524) เรือ่ ง แกไขเพิม่ เติมประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2522) ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2524
(4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2525) เรือ่ ง แกไขเพิม่ เติมประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2524) ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2525
(5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 84 (พ.ศ.2527) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2527
(6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 119 (พ.ศ.2532) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ.2532
ขอ 2 ใหวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) เปนอาหารควบคุมเฉพาะ
ขอ 3 วัตถุเจือปนอาหาร หมายความวา วัตถุทตี่ ามปกติมไิ ดใชเปนอาหารหรือเปนสวนประกอบ
ที่สําคัญของอาหาร ไมวาวัตถุนั้นจะมีคุณคาทางอาหารหรือไมก็ตาม แตใชเจือปนในอาหารเพื่อประโยชน
ทางเทคโนโลยีการผลิต การแตงสีอาหาร การปรุงแตงกลิ่นรสอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนสง
ซึ่งมีผลตอคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงวัตถุที่มิไดเจือปนใน
อาหาร แตมภี าชนะบรรจุไวเฉพาะแลวใสรวมอยูก บั อาหารเพือ่ ประโยชนดงั กลาวขางตนดวย เชน วัตถุกนั ชืน้
วัตถุดูดออกซิเจน เปนตน
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ความในวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงสารอาหารที่เติมเพื่อเพิ่มหรือปรับใหคงคุณคาทางโภชนาการ
ของอาหาร เชน โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร
ขอ 4 วัตถุเจือปนอาหาร ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ตามที่กําหนดไวใน Codex Advisory Specification for the Identity and Purity
of Food Additives
(2) ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการอาหาร
(3) ตามที่ไดรับ ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพื่อศึก ษาวิเคราะหปญ หาและ
วินิจฉัยในเชิงวิชาการเกี่ยวกับอาหาร โดยผูผลิตหรือผูนําเขาจะตองสงมอบผลการประเมินความปลอดภัย
ของวัตถุเจือปนอาหารชนิดนั้น พรอมรายละเอียดขอมูลประกอบการยื่นขอ ดังนี้
(3.1) การระบุสวนประกอบและลักษณะทางเคมีของวัตถุเจือปนอาหารที่นํามา
ประเมินความปลอดภัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้
(3.1.1) เอกลักษณแ ละความบริสทุ ธิข์ องวัตถุเจือ ปนอาหารทีใ่ ชในการ
ทดสอบความเปนพิษ เพือ่ ประเมินความปลอดภัย (Identity and Purity)
(3.1.2) ปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิด ขึน้ และวิถขี องวัตถุเจือ ปนอาหารนัน้ ๆ ในอาหาร
(Reactions and Fate of Food Additives in Food)
(3.1.3) ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุเจือปนอาหาร (Specifications)
(3.2) กระบวนการทดสอบและการประเมินความปลอดภัย โดยแสดงรายละเอียดดังนี้
(3.2.1) ระบุตวั ชีว้ ดั ในการทดลองและการศึกษาขอมูลเรือ่ งการเกิดพิษ ดังตอไปนี้
(ก) ผลกระทบตอหนาทีก่ ารทํางานของรางกาย (Functional Manifestations)
(ข) การกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปรางลักษณะ
(Morphological Manifestations)
(ค) การกอมะเร็ง (Neoplasms)
(ง) ความเปน พิษ ตอ ระบบสืบ พัน ธุแ ละการพัฒ นาการของรา ง
กาย (Reproduction and Developmental Toxicity)
(จ) ผลการศึกษานอกสัตวทดลอง (In Vitro Studies)
(3.2.2) การนําขอมูลดานการเปลี่ยนแปลงในรางกายและเภสัช
จลนศาสตรของวัตถุเจือปนอาหารนัน้ ๆ มาใชในการประเมินความปลอดภัย (The Use of Metabolic and
Pharmacokinetic Studies in Safety Assessment) โดยกลาวถึงในประเด็น ดังตอไปนี้
(ก) ชนิดของสัตวที่นํามาใชในการศึกษาทดลองวามีความเทียบ
เคียงกับมนุษยไดหรือไม มากนอยเพียงใด (Identifying Relevant Animal Species)
(ข) กลไกการเกิดพิษของวัตถุเจือปนอาหารทีป่ ระเมิน (Determining
the Mechanisms of Toxicity)
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(ค) การเปลี่ยนแปลงของวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ ในรางกาย
(Metabolism into Normal Body Constituents)
(ง) ผลกระทบของจุลนิ ทรียท อี่ ยูใ นทางเดินอาหารตอวัตถุเจือปน
อาหารนัน้ ๆ และผลกระทบของวัตถุเจือปนอาหารนัน้ ๆ ตอจุลนิ ทรียท อี่ ยูใ นทางเดินอาหาร (Effects of the Gut
Microflora on the Chemical and Effects of the Chemical on the Gut Microflora)
(3.2.3) อิทธิพลของอายุ ภาวะโภชนาการ และภาวะสุขภาพของกลุม ตัวอยาง
ที่ใชศกึ ษาทดลองตอการแปลผลการศึกษา และลักษณะของการออกแบบการศึกษาทดลอง (Influence of
Age, Nutritional Status, and Health Status in the Design and Interpretation of Studies)
(3.2.4) ขอมูลการศึกษาในมนุษยทนี่ าํ มาใชในการประเมินความปลอดภัย
ดังตอไปนี้
(ก) การศึกษาทางระบาดวิทยา (Epidemiological Studies)
(ข) อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่มี
วัตถุเจือปนอาหารนัน้ ๆ เปนสวนประกอบอยู (Food Intolerance)
(3.2.5) การกําหนดคาทีป่ ลอดภัยสําหรับมนุษยในการรับสัมผัสโดยการรับ
ประทานตอวัน (Acceptable Daily Intake: ADI) โดยกลาวถึงขอมูลที่นํามาใชในการกําหนดคา ดังตอไปนี้
(ก) คาของขนาดสูงสุดทีใ่ หแกสตั วทดลองแลวไมสงั เกตเห็นความผิดปกติ
(No-observed-effect level: NOEL) ที่ใช
(ข) การใชองคประกอบความปลอดภัย (Safety factor) ในการคํานวณ
(ค) การพิจารณาถึงความเปนพิษและปฏิกริ ยิ าการตอบสนองของ
รางกาย (Toxicological versus physiological responses)
(ง) การเปรียบเทียบคาที่ปลอดภัยสําหรับมนุษยในการรับสัมผัส
โดยการรับประทานตอวัน (ADI) ทีก่ าํ หนดขึน้ กับแนวโนมทีม่ นุษยจะมีโอกาสไดรบั สัมผัสวัตถุเจือปนอาหารนัน้ ๆ จริง
ขอ 5 วัตถุเจือปนอาหารตองมีวธิ กี ารตรวจวิเคราะหเปนไปตามทีก่ าํ หนดไวใน Codex Advisory
Specification for the Identity and Purity of Food Additives กรณีการใชวิธีการตรวจวิเคราะหที่แตกตาง
ไปจากขอกําหนดดังกลาว ตองเปนวิธกี ารตรวจวิเคราะหตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
ขอ 6 การใชวัต ถุเ จือ ปนอาหาร ตอ งใชตามชนิด วัต ถุเ จือ ปนอาหาร ชนิด ของอาหาร และ
ปริมาณสูงสุดที่ใหใชได ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ดังตอไปนี้
6.1 ตามมาตรฐานทัว่ ไปสําหรับการใชวตั ถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ (Codex General
Standard for Food Additives) ฉบับลาสุด
6.2 ตามประกาศสํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการอาหาร
6.3 การใชวตั ถุเจือปนอาหารนอกเหนือจากขอ 6.1 และ 6.2 ตองไดรบั ความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ขอ 7 การใชวัตถุเจือปนอาหารที่แตกตางไปจากที่กําหนดไวในขอ 6 และไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหผูที่ไดรับความเห็นชอบดัง
กลาวตองแกไขปรับปรุงการใชวัตถุเจือปนอาหารใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 8 ผูผลิตหรือผูนําเขา วัตถุเ จือ ปนอาหารเพื่อจําหนา ย ตองปฏิบัติต ามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 9 การใชภาชนะบรรจุวัต ถุเ จือ ปนอาหาร ใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ
ขอ 10 การแสดงฉลากวัตถุเจือปนอาหาร ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เรื่อง ฉลาก
ขอ 11 ประกาศฉบับ นี้ ไมใชบัง คับ กับ วัต ถุแ ตง กลิ่น รส (flavoring agents) ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวย เรื่อง วัตถุแตงกลิ่นรส
ขอ 12 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ฉลากอาหาร หรือเลขสารบบอาหาร ซึ่งไดออก
ไวแลวและไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหคงใชตอไปได กรณีที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหใชไดไมเกินหนึ่งป
นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 13 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2547
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 121 ตอนพิเศษ 97 ง. ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2547)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 282) พ.ศ.2547
เรื่อง นมโค (ฉบับที่ 2)
------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมโค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265) พ.ศ.2545 เรือ่ ง
นมโค ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2545 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 3 ในประกาศนี้ “น้ํานมโค (นมสด)” หมายความวา น้ํานมที่รีดจากแมโค”
ขอ 2 ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265) พ.ศ.2545 เรื่อง นมโค ลงวันที่ 19
ธันวาคม พ.ศ.2545 ใหแกไขคําวา “น้ํานมดิบ” เปน “น้ํานมโค”
ขอ 3 ใหยกเลิกความใน (1) ของขอ 11 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265)
พ.ศ.2545 เรื่อง นมโค ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2545 และใหใชความตอไปนี้แทน
“(1) พาสเจอรไรส หมายความวา กรรมวิธฆี า เชือ้ ดวยความรอนเพือ่ ลดปริมาณจุลนิ ทรีย
ใหอยูในระดับทีป่ ลอดภัยตอผูบ ริโภคและยับยัง้ การทํางานของเอนไซมฟอสฟาเทส โดยใชอณ
ุ หภูมแิ ละเวลา
อยางใดอยางหนึง่ ดังตอไปนี้
(1.1) อุณหภูมิไมต่ํากวา 63 องศาเซลเซียส และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา
30 นาที แลวทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา หรือ
(1.2) อุณหภูมไิ มตา่ํ กวา 72 องศาเซลเซียส และคงอยูท อี่ ณ
ุ หภูมนิ ไี้ มนอยกวา 15
วินาที แลวทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา หรือ
(1.3) อุณหภูมแิ ละเวลาทีใ่ หผลในการฆาเชือ้ ไดเทียบเทากับ (1.1) และ (1.2) แลว
ทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา”
ขอ 4 ใหยกเลิกความใน (1.1.1) ของขอ 24(1)(1.1) แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265)
พ.ศ.2545 เรื่อง นมโค ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2545 และใหใชความตอไปนี้แทน
“(1.1.1) “นม …….” (ความทีเ่ วนไวใหระบุกรรมวิธฆี า เชือ้ ตามขอ 11) สําหรับชนิดเต็มมันเนย
ทัง้ นีน้ า้ํ นมโคชนิดเต็มมันเนยทีผ่ า นกรรมวิธฆี า เชือ้ ตามขอ 11(1) ทีอ่ ณ
ุ หภูมไิ มเกิน 80 องศา
เซลเซียส และยังคงคุณลักษณะใกลเคียงกับน้าํ นมโคมากทีส่ ดุ ใหแสดงชือ่ อาหาร “นมสดพาสเจอรไรส” ได”
ขอ 5 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2547
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 121 ตอนพิเศษ 97 ง. ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2547)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 283) พ.ศ.2547
เรื่อง กําหนดปริมาณสารโพลารในน้ํามันที่ใชทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจําหนาย
----------------------------------------------ดวยปรากฏขอมูลวาน้ํามันที่นํามาทอดอาหารเพื่อจําหนาย เมื่อมีการใชทอดซ้ําหรือนําไป
ประกอบอาหารอาจมีสารโพลารในปริมาณสูงและอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค ดังนั้นจึงสมควร
กําหนดปริมาณสารโพลารในน้ํามันดังกลาว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในประกาศนี้ “น้ํามัน” หมายความวา น้ํามันและไขมันที่ไดจากพืชหรือสัตว และใชเปน
อาหารได
ขอ 2 น้ํามันตามขอ 1 ที่ใชทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจําหนาย มีสารโพลารไดไมเกินรอยละ
25 ของน้ําหนัก
ขอ 3 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2547
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 121 ตอนพิเศษ 125 ง. ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2547)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 284) พ.ศ.2547
เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 5)
----------------------------------------------เนื่องจากปจจุบันน้ําบริโภคเปนอาหารที่ตองมีการควบคุมสถานที่ผลิตอาหาร ใหเปนไปตาม
มาตรฐานตามขอกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชใน
การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ไวเปนการเฉพาะแลว จึงเห็นควรปรับปรุงมาตรการการควบคุม
น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ ปดสนิทใหม ใหเหมาะสมตอสภาพการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(6)(7) และ(10) แหงพระราชบัญญัตอิ าหาร
พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 2 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรือ่ ง
น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 2 ใหนา้ํ บริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท เปนอาหารทีก่ าํ หนดคุณภาพหรือมาตรฐาน”
ขอ 2 ใหผผู ลิตหรือนําเขาน้าํ บริโภคทีไ่ ดรบั ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหาร หรือใบสําคัญการใชฉลาก
อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ําบริโภค
ในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2534 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม
พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 256) พ.ศ.2545 เรือ่ ง น้าํ บริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2545 ซึ่งออกใหกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับใชเลขสารบบอาหาร
ดังกลาวตอไปได โดยถือวา ไดจดทะเบียนรายละเอียดของอาหารตามประกาศฉบับนี้แลว
ขอ 3 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2547
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 122 ตอนพิเศษ 9 ง. ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2548)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 285) พ.ศ.2547
เรื่อง น้ําแข็ง (ฉบับที่ 4)
-----------------------------------------------เนื่องจากปจจุบันน้ําแข็งเปนอาหารที่ตองมีการควบคุมสถานที่ผลิตอาหาร ใหเปนไปตาม
มาตรฐานตามขอกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชใน
การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ไวเปนการเฉพาะแลว จึงเห็นควรปรับปรุงมาตรการการควบคุมน้าํ แข็งใหม
ใหเหมาะสมตอสภาพการณปจ จุบนั
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(6)(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย รัฐมนตรีวา การกระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 2 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527)
เรื่อง น้ําแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2527 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 2 ใหน้ําแข็ง เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน”
ขอ 2 ใหผผู ลิตหรือนําเขาน้าํ แข็งทีไ่ ดรบั ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนตํารับอาหาร หรือใบสําคัญ
การใชฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ําแข็ง ลงวันที่ 16
มกราคม พ.ศ.2527 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ําแข็ง (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2534 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2545 เรื่อง น้ําแข็ง
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2545 ซึ่งออกใหกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับใชเลขสารบบอาหาร
ดังกลาวตอไปได โดยถือวาไดจดทะเบียนรายละเอียดของอาหารตามประกาศฉบับนี้แลว
ขอ 3 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2547
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 122 ตอนพิเศษ 9 ง. ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2548)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 286) พ.ศ.2547
เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2)
------------------------------------------เพื่อสนับสนุนการปองกันปญหาเด็กฟนผุและเปนโรคอวน ซึ่งจะมีผลตอสุขภาพในระยะตอไป
อันเนื่องจากการบริโภคอาหารที่มีรสหวานตั้งแตวัยทารก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(2)(4)(5) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความใน 4.7 ของขอ 4 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 156
(พ.ศ.2537) เรือ่ ง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14
ตุลาคม พ.ศ.2537 และใหใชความตอไปนี้แทน
“4.7 ไมใชน้ําตาล น้ําผึ้ง หรือวัตถุที่ใหความหวานอื่นใด ยกเวน
(ก) การเติมน้าํ ตาลแลคโตสหรือการเติมคารโบไฮเดรตอืน่ ทีม่ ใิ ชนา้ํ ตาลทีม่ คี วาม
หวานเทียบเทาหรือนอยกวาน้ําตาลแลคโตส
(ข) นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและ
เด็กเล็กทีม่ คี วามประสงคจะใหใชเลีย้ งทารกหรือเด็กเล็กซึง่ มีระบบการยอยอาหารผิดปกติ หรือมีการดูดซึมอาหาร
ผิดปกติ หรือแพสารอาหารบางชนิด ทัง้ นีต้ ามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา”
ขอ 2 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (ค) ของ 11.2.10 และ 11.2.11ของขอ 11 แหงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 156 (พ.ศ.2537) เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่อง
สําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537
“(ค) ขอความวา “ไมควรเติมน้ําตาล น้ําผึ้ง หรือวัตถุใหความหวานใด ๆ อีก เพราะ
อาจทําใหทารกและเด็กเล็กฟนผุและเปนโรคอวนได” ดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ที่อานได
ชัดเจนในบริเวณเดียวกับขอความคําเตือนอื่น ๆ"
ขอ 3 ใหผผู ลิต ผูน าํ เขา นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและ
เด็กเล็กทีไ่ ดขนึ้ ทะเบียนไวแลว ยืน่ แกไขรายละเอียดใหถกู ตองตามประกาศฉบับนี้ ภายในหนึง่ รอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหยังคงใชฉลากเดิมตอไปไดไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 4 ประกาศนี้ ใหใชบัง คับ เมื่อ พน กําหนดเกา สิบ วัน นับ แตวัน ถัด จากวัน ประกาศในราช
กิจ จานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2547
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 122 ตอนพิเศษ 9 ง. ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2548)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547
เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3)
------------------------------------------เพือ่ สนับสนุนการปองกันปญ หาเด็กฟนผุและเปนโรคอวน ซึง่ จะมีผลตอสุขภาพในระยะตอไป
อันเนื่องจากการบริโภคอาหารที่มีรสหวานตั้งแตวัยทารก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(2)(4)(5) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความใน 4.6 ของขอ 4 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 157
(พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม
พ.ศ.2537 และใหใชความตอไปนี้แทน
“4.6 ไมใชน้ําตาล น้ําผึ้ง หรือวัตถุที่ใหความหวานอื่นใด ยกเวน
(ก) การเติมน้าํ ตาลแลคโตสหรือการเติมคารโบไฮเดรตอืน่ ทีม่ ใิ ชนา้ํ ตาล ทีม่ คี วามหวาน
เทียบเทาหรือนอยกวาน้ําตาลแลคโตส
(ข) อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็กทีม่ คี วามประสงค
จะใหใชเลีย้ งทารกหรือเด็กเล็กซึง่ มีระบบการยอยอาหารผิดปกติ หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ หรือแพสาร
อาหารบางชนิด ทั้งนี้ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา”
ขอ 2 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (ค) ของ 11.2.10 และ 11.2.11 ของขอ 11 แหงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537
“(ค) ขอความวา “ไมควรเติมน้ําตาล น้ําผึ้ง หรือวัตถุใหความหวานใด ๆ อีก เพราะ
อาจทําใหทารกและเด็กเล็กฟนผุและเปนโรคอวนได” ดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ที่อานไดชัด
เจนในบริเวณเดียวกับขอความคําเตือนอืน่ ๆ"
ขอ 3 ใหผผู ลิต ผูน าํ เขา อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็กทีไ่ ดขนึ้
ทะเบียนไวแลว ยืน่ แกไขรายละเอียดใหถกู ตองตามประกาศฉบับนี้ ภายในหนึง่ รอยแปดสิบวัน นับแตวนั ที่
ประกาศนีใ้ ชบงั คับ และใหยังคงใชฉลากเดิมตอไปไดไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 4 ประกาศนี้ ใหใชบงั คับเมือ่ พนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2547
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 122 ตอนพิเศษ 9 ง. ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2548)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 288) พ.ศ.2548
เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
-------------------------------------------------เพือ่ เปนการปองกันการเกิดพิษสะสมจากการบริโภคอาหารซึง่ มีการตกคางของวัตถุอนั ตรายทาง
การเกษตร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 163) พ.ศ.2538 เรือ่ ง อาหารทีม่ สี ารพิษตกคาง
ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2538
ขอ 2 ในประกาศนี้
สารพิษตกคาง หมายความวา วัตถุอันตรายทางการเกษตร รวมทั้งกลุมอนุพันธของ
สารดังกลาวไดแก สารในกระบวนการเปลี่ยนแปลง (conversion products) สารในกระบวนการสรางและ
สลาย (metabolites) สารที่เกิดจากปฏิกิริยา (reaction products) หรือสิ่งปลอมปนในวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรที่มีความเปนพิษซึ่งปนเปอนหรือตกคางในอาหาร
วัตถุอันตรายทางการเกษตร หมายความวา สารที่มีจุดมุงหมายใชเพื่อปองกัน ทําลาย
ดึงดูด ขับไล หรือควบคุมศัตรูพืชและสัตว หรือพืชและสัตวที่ไมพึงประสงค ไมวาจะเปนการใชระหวาง
การเพาะปลูก การเก็บรักษา การขนสง การจําหนาย หรือใชในระหวางกระบวนการผลิตอาหาร หรือเปนสารทีอ่ าจ
ใชกบั สัตวเพือ่ ควบคุมปรสิตนอก (ectoparasites) และใหหมายความรวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
สารทําให ใ บร ว ง สารทําให ผ ลร ว ง สารยั บ ยั้ ง การแตกยอดอ อ น และสารที่ ใ ช กั บ พื ช ผลก อ นหรื อ
หลังการเก็บเกี่ยวเพื่อปองกันการเสื่อมเสียระหวางการเก็บรักษาและการขนสง แตไมรวมถึงปุย สารอาหาร
ของพืชและสัตว วัตถุเจือปนอาหาร และยาสําหรับสัตว
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ขอ 3 อาหารที่มีสารพิษตกคางตองมีมาตรฐาน ดังนี้
(1) มีสารพิษตกคางทีเ่ กิดจากการใชวตั ถุอนั ตรายทางการเกษตรทีข่ นึ้ ทะเบียนใชอยางถูกตองได
ไมเกินปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (Maximum Residue Limit ; MRL) ทีก่ าํ หนดไวตามบัญชีหมายเลข 1
ทายประกาศนี้
(2) ไมมีสารพิษตกคางที่เกิดจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรตามชนิดที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณประกาศหามใช ยกเวนในกรณีที่ยอมใหมีสารพิษตกคางในอาหารไมเกินปริมาณสารพิษ
ตกคางสูงสุดจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได (Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL) ที่กําหนดไว
ตามบัญชีหมายเลข 2 ทายประกาศนี้
(3) กรณีอื่นนอกจาก (1) และ (2) ใหมีสารพิษตกคางที่เกิดจากการใชวัตถุอันตราย
ไดไมเกินปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดทีก่ าํ หนดโดยคณะกรรมาธิการของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/
ดับบลิว เอช โอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standard Programme)
ประกาศนี้ ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2548
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 122 ตอนพิเศษ 021 ง. ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2548)
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บัญชีหมายเลข 1
บัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 288) พ.ศ.2548
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (Maximum Residue Limit, MRL)
วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ชนิดสารพิษตกคาง

อะซีเฟต (acephate)

อะซีเฟต

คารบาริล (carbaryl)

คารบาริล

ชนิดของอาหาร

ถั่วเขียว
ถั่วลิสง
เมล็ดกาแฟ
เมล็ดโกโก
เมล็ดฝาย
เนื้อสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
เนื้อสัตวปก
เครื่องในสัตวปก
ไข
นม
กระถิน
ขาว
ขาวโพดเมล็ดแหง
ขาวโพดฝกสด
ขาวโพดฝกออน
ขาวฟาง
เงาะ
แตงกวา และแตงอื่นๆ
แตงโม
ถั่วลิสง
ทุเรียน
ผลปาลมน้ํามัน
พริก
พริกหวาน
ผักตระกูลกะหล่ํา
มะพราว
มะมวง
เมล็ดมะมวงหิมพานต
มังคุด
มันฝรั่ง
เมล็ดโกโก
ลําไย

ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด
(Maximum Residue Limit, MRL)
(มิลลิกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของอาหาร)
0.02
0.02
0.02
0.02
2
0.05
0.05
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
1
0.02
0.1
0.1
0.5
1
3
1
2
1
0.02
5
5
5
0.02
1
1
1
0.2
0.02
1
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วัตถุอันตรายทางการเกษตร

คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)

ชนิดสารพิษตกคาง

คลอรไพริฟอส

ไซเพอรเมทริน (cypermethrin) ไซเพอรเมทริน

ชนิดของอาหาร
ลิ้นจี่
สม
ออย
เนื้อสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
เนื้อสัตวปก
ไข
นม
กระเจี๊ยบเขียว
กลวย
ขาว
เงาะ
ถั่วลิสง
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองฝกสด
ผลปาลมน้ํามัน
พริก
มะพราว
มันเทศ
ลําไย
ลิ้นจี่
หอมใหญ
หอมแดง
เนื้อโค กระบือ แกะ
เครื่องในโค กระบือ แกะ
เนื้อสุกร
เครื่องในสุกร
เนื้อสัตวปก
เครื่องในสัตวปก
ไข
นม
กระเจี๊ยบเขียว
ขาวโพดฝกสด
ขาวโพดฝกออน
ขาวโพดเมล็ดแหง
ถั่วฝกยาว
ถั่วลันเตาฝกสด

ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด
(Maximum Residue Limit, MRL)
(มิลลิกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของอาหาร)
1
15
0.02
0.05
1
0.05
0.5
0.05
0.1
2
0.1
0.5
0.05
0.05
0.1
0.05
0.5
0.05
0.05
0.5
0.5
0.2
0.2
1 (ไขมัน)
0.01
0.02 (ไขมัน)
0.01
0.01 (ไขมัน)
0.01
0.01
0.02
0.2
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
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วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ชนิดสารพิษตกคาง

ชนิดของอาหาร

ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองฝกสด
ทุเรียน
พริก
ผักตระกูลกะหล่ํา

มะเขือยาว มะเขือเปราะ และ
มะเขืออื่นๆ

ไดโคโฟล (dicofol)

สินคาจากพืช : ผลรวมของ
ออรโท พารา และ พารา พารา
ไอโซเมอร (o,p'& p,p'-isomers)
รายงานผลเปนไดโคโฟล
(ละลายในไขมัน)

มะเขือเทศ
เมล็ดฝาย
สม
หนอไมฝรั่ง
ออย
หอมใหญ
หอมแดง
เนื้อสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
เนื้อสัตวปก
เครื่องในสัตวปก
ไข
นม
แตงกวา

ถั่วเขียว
ถั่วเหลือง
มะเขือเทศ
เนื้อโค กระบือ
สินคาจากสัตว : ผลรวมของ
เครื่องในโค กระบือ
ไดโคโฟล และ 2,2-ไดคลอโร- เนื้อสัตวปก
1,1-บิส (4-คลอโรเฟนิล)
เครื่องในสัตวปก
เอทานอล (พารา พาราไข
เอฟดับบลิว 152) {2,2นม
dichloro-1,1-bis (4-chlorophenyl)
ethanol (p,p' - FW 152}
รายงานผลเปนไดโคโฟล
(ละลายในไขมัน)

ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด
(Maximum Residue Limit, MRL)
(มิลลิกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของอาหาร)
0.05
5
0.5
0.5
1
0.2
0.5
0.2
2
0.1
0.05
0.1
0.1
0.2 (ไขมัน)
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05F
0.5
0.1
0.05
1
3 (ไขมัน)
1
0.1 (ไขมัน)
0.05
0.05
0.1F
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วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ชนิดสารพิษตกคาง

ไดเมโทเอต (dimethoate)

ไดเมโทเอต

มาลาไทออน (malathion)

มาลาไทออน

ชนิดของอาหาร

ขาวฟาง
แตงกวา และแตงอื่นๆ
ถั่วฝกยาว
ถั่วเมล็ดแหง
มะเขือเทศ
เมล็ดฝาย
สม
หอมใหญ
หอมแดง
เนื้อสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
มันสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
เครื่องในโค กระบือ แกะ
เนื้อสัตวปก
มันสัตวปก
เครื่องในสัตวปก
ไข
นม
กะหล่ําปลี
ขาวโพดเมล็ดแหง
ขาวโพดฝกสด
ขาวโพดฝกออน
ขาวฟาง
คะนา
ดอกกะหล่ํา
ตนหอม
บรอคโคลี่
ผักกาดขาว
พริก
มะเขือเทศ
มันสําปะหลัง
สม
หอมใหญ
หอมแดง
ออย

ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด
(Maximum Residue Limit, MRL)
(มิลลิกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของอาหาร)
0.01
1
1
0.1
2
0.05
2
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
8
0.05
0.02
0.02
3
3
0.5
5
5
8
0.5
0.5
0.5
4
1
1
0.01
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วัตถุอันตรายทางการเกษตร

เมโทมิล (methomyl)

โอเมโทเอต (omethoate)

ชนิดสารพิษตกคาง

ผลรวมของเมโทมิล
และไทโอดิคารบ
(thiodicarb)
รายงานผลเปนเมโทมิล

โอเมโทเอต

ชนิดของอาหาร

กระเจี๊ยบเขียว
ขาวโพดเมล็ดแหง
ขาวโพดฝกสด
ขาวโพดฝกออน
ขาวฟาง
แตงกวา และแตงอื่นๆ
แตงโม
ถั่วเขียว
ถั่วฝกยาว
ถั่วลิสง
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองฝกสด
น้ํามันถั่วเหลือง
เมล็ดงา
เมล็ดฝาย
น้ํามันเมล็ดฝาย
พริก
มะเขือเทศ
มะเขือยาว มะเขือเปราะ และ
มะเขืออื่นๆ
มะนาว
มันฝรั่ง
สม
หนอไมฝรั่ง
หอมใหญ
หอมแดง
เนื้อสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
เนื้อสัตวปก
เครื่องในสัตวปก
ไข
นม
กระถิน
ถั่วเขียว
ถั่วเหลือง
มันสําปะหลัง
เมล็ดกาแฟ
เมล็ดฝาย

ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด
(Maximum Residue Limit, MRL)
(มิลลิกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของอาหาร)
2
0.02
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.05
1
0.1
0.2
0.1
0.2
0.2
0.2
0.04
1
0.5
0.2
1
0.02
1
2
0.2
0.2
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.05
0.05
0.05
0.01
0.05
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วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ชนิดสารพิษตกคาง

โพรฟโนฟอส (profenofos)

โพรฟโนฟอส

ไตรอะโซฟอส (triazophos)

ไตรอะโซฟอส

ชนิดของอาหาร

ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด
(Maximum Residue Limit, MRL)
(มิลลิกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของอาหาร)

กะหล่ําปลี
ชมพู
ตนหอม
ถั่วเหลือง
ทุเรียน
น้ํามันเมล็ดฝาย
ผักตระกูลกะหล่าํ ยกเวนกะหล่าํ ปลี
พริก
พริกหวาน
เมล็ดฝาย
มะเขือเทศ
มะนาว
มะมวง
มังคุด
สม
หอมใหญ
หอมแดง
องุน
เนื้อสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
เนื้อสัตวปก
เครื่องในสัตวปก
ไข
นม
กระเทียม
ขาวฟาง
ถั่วเขียว
ถั่วลิสง
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองฝกสด
พุทรา
เมล็ดกาแฟ
เมล็ดโกโก
เมล็ดงา
เมล็ดทานตะวัน
หอมใหญ
หอมแดง
องุน
เนื้อโค กระบือ
เนื้อสัตวปก
นม

1
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.5
5
0.5
2
2
0.05
0.05
0.05
0.1
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.02
0.01
0.05
0.05
0.2
0.05
0.05
0.2
0.2
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.02
0.01
0.01
0.01
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บัญชีหมายเลข 2
บัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 288) พ.ศ.2548
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได (Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL)

ชนิดของอาหาร

- ธัญพืช
- ผลไม
- พืชผักและพืชเครื่องเทศ
- พืชผักและพืชเครื่องเทศยกเวนพืชผัก
ตระกูลแตงและพืชผักประเภทหัวและราก
- พืชผักและพืชเครื่องเทศยกเวนพืชผัก
ตระกูลแตง
- พืชผักและพืชเครื่องเทศยกเวนแครอท
- พืชผักตระกูลแตง
- พืชผักประเภทหัวและราก
- แครอท
- พืชที่ใหน้ําตาล
- พืชที่ใชเปนเครื่องดื่ม
- นัทและเมล็ด
- ถั่วเมล็ดแหงและเมล็ดพืชน้ํามัน
- น้ํามันและไขมันพืช
- น้ํามันและไขมันสัตว
- เนื้อและเครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
- เนื้อและเครื่องในสัตวปก
- เนือ้ สัตวนา้ํ หอย และสัตวไมมกี ระดูกสันหลัง
- เนื้อสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
- ไข
- นม6

ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
(มิลลิกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัมของอาหาร)
1
ดีดีท3ี
เอนดริน4
เฮปทาคลอร5
อัลดริน
คลอรเดน2
และดีลดริน
(chlordane)
(DDT)
(endrin)
(heptachlor)
(aldrin and
dieldrin)

0.02
0.05
0.05

0.02
0.02
0.02
-

0.1
0.01
-

0.01
0.01
-

0.02
0.01
0.05
-

-

-

-

0.01

-

0.1
0.1
0.05
0.2
0.05
0.05
0.2
0.2
0.2 (ไขมัน)
0.2 (ไขมัน)
0.2 (ไขมัน)
0.2 (ไขมัน)
0.1
0.006F

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.05
0.05 (ไขมัน)
0.05 (ไขมัน)
0.05 (ไขมัน)
0.05 (ไขมัน)
0.02
0.002F

0.01
0.2
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
1
5 (ไขมัน)
0.3 (ไขมัน)
1 (ไขมัน)
1 (ไขมัน)
0.1
0.02F

0.05
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.05
0.05 (ไขมัน)
0.1 (ไขมัน)
0.05 (ไขมัน)
0.05 (ไขมัน)
0.005
0.0008F

0.01
0.05
0.02
0.02
0.02
0.2
0.2 (ไขมัน)
0.2 (ไขมัน)
0.2 (ไขมัน)
0.2 (ไขมัน)
0.05
0.006F
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คําอธิบาย
ก. 1-5 เปนขอกําหนดการตรวจวิเคราะหเพื่อแสดงปริมาณของสารพิษตกคางตามที่กําหนด ดังนี้
1
ปริมาณอัลดรินและดีลดริน (aldrin and dieldrin) ใหเปนผลรวมของเอชเอชดีเอ็น (HHDN)
และเอชอีโอดี (HEOD) (ละลายในไขมัน)
2
ปริมาณคลอรเดน (chlordane) ในอาหารจากพืช ใหเปนผลรวมของซิส และทรานส คลอรเดน
(cis- and trans- chlordane) (ละลายในไขมัน)
ปริมาณคลอรเดน (chlordane) ในอาหารจากสัตว ใหเปนผลรวมของซิส และทรานส คลอรเดน
(cis- and trans- chlordane) และ ออกซีคลอรเดน (oxychlordane) (ละลายในไขมัน)
3
ปริมาณดีดีที (DDT) ใหเปนผลรวมของพารา พารา ดีดีที (p, p'-DDT), ออรโท พารา ดีดีที
(o,p'-DDT), พารา พารา ดีดีอี (p,p'-DDE) และพารา พารา ทีดีอี (ดีดีดี) {p,p'-TDE
(DDD)} (ละลายในไขมัน)
4
ปริมาณเอนดริน (endrin) ใหเปนผลรวมของเอนดริน (endrin) และเดลตา คีโตเอนดริน
(delta-keto-endrin) (ละลายในไขมัน)
5
ปริมาณเฮปทาคลอร (heptachlor) ใหเปนผลรวมของเฮปตาคลอร (heptachlor) และเฮปตาคลอร
อีพ็อกไซด (heptachlor epoxide) (ละลายในไขมัน)
ข. 6 คากําหนดดังกลาวใชกับนมและผลิตภัณฑนม และดําเนินการตามแตกรณี ดังนี้
- กรณีคาปริมาณสารพิษมีตัวอักษร “F” กํากับ ใหพิจารณาควบคูกับปริมาณไขมัน
* หากนมและผลิตภัณฑนมมีไขมันนอยกวารอยละ 2 ใหตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑทั้งหมด
และใชคา 0.5 เทา ของคาปริมาณสารพิษตกคางที่กําหนด
* หากนมและผลิตภัณฑนมมีไขมันมากกวาหรือเทากับรอยละ 2 ใหตรวจวิเคราะหในสวน
ของไขมันเทานั้น และใชคา 25 เทาของคาปริมาณสารพิษตกคางที่กําหนด
- กรณีคาปริมาณสารพิษ ไมมีตัวอักษร “F” กํากับ ใหตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑทั้งหมด และใชคา
ปริมาณสารพิษตกคางที่กําหนด
ค. ปริมาณสารพิษตกคางที่กํากับดวยขอความ “(ไขมัน)” หมายความวา สารพิษตกคางนั้นละลายไดใน
ไขมัน ดังนั้นคาปริมาณสารพิษตกคางจึงเปนคาที่กําหนดใหตรวจสอบในสวนของไขมันเทานั้น
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 289) พ.ศ.2548
เรื่อง นมเปรี้ยว
------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมเปรี้ยว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรี
ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 46 (พ.ศ.2523) เรือ่ ง นมเปรีย้ ว ลงวันที่ 28 มกราคม
พ.ศ.2523
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 99 (พ.ศ.2529) เรือ่ ง นมเปรีย้ ว (ฉบับที่ 2)
ลงวัน ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2529
ขอ 2 ใหนมเปรี้ยว เปนอาหารควบคุมเฉพาะ
ขอ 3 นมเปรี้ยว (Fermented milk) หมายความวา ผลิตภัณ ฑน มที่ไดจากน้ํานมจากสัตวที่
นํามาบริโภคได หรือสวนประกอบของน้าํ นมทีผ่ า นการทําลายจุลนิ ทรียท ที่ าํ ใหเกิดโรคแลว หมักดวยจุลนิ ทรียท ี่ไม
ทําใหเกิดโรคหรืออันตราย ทําใหคา ความเปนกรดเพิม่ ขึน้ และอาจปรุงแตงกลิน่ รส สี หรือเติมวัตถุเจือปน
อาหาร สารอาหาร หรือสวนประกอบอืน่ ทีม่ ใิ ชนมดวยก็ได ทัง้ นีใ้ หรวมถึงนมเปรีย้ วทีน่ าํ มาผานการฆาเชือ้ การ
แชแข็ง หรือการทําใหแหงดวย
ขอ 4 นมเปรี้ยวแบงตามชนิดของจุลินทรียที่ใชในการหมักได ดังนี้
(1) โยเกิรต (Yoghurt) หมายถึง นมเปรี้ยวที่ไดจากการหมักดวยแบคทีเรีย สเตรปโท
ค็อกคัส เทอรโมฟลสั (Streptococcus thermophilus) และแล็กโทบาซิลลัส เดลบรึคคิไอ ซับสปชสี  บัลแกริคสั
(Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) หรือแล็กโทบาซิลลัส ซับสปชีส อื่น
(2) นมเปรี้ยวแอซิโดฟลัส (Acidophilus Milk) หมายถึง นมเปรี้ยวที่ไดจากการหมัก
ดวยแบคทีเรียแล็กโทบาซิลลัส แอซิโดฟลัส (Lactobacillus acidophilus)
(3) นมเปรี้ยวเคเฟอร (Kefir) หมายถึง นมเปรี้ยวที่ไดจากการหมักดวยแบคทีเรีย
และยีสต ไดแก แล็กโทบาซิลลัส เคฟไร (Lactobacillus kefiri) หรือแล็กโทค็อกคัส (Lactococcus) และแอซีโท
แบกเตอร (Acetobacter) และไคลเวอโรไมซีส มารเซียนัส (Kluyveromyces marxianus) และแซ็กคาโรไมซีส
ยูนิสปอรัส (Saccharomyces unisporus) หรือแซ็กคาโรไมซีส เซรีวิซิอี (Saccharomyces cerevisiae)
หรือแซ็กคาโรไมซีส แอซิกูอัส (Saccharomyces exiguus)
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(4) นมเปรี้ยวคูมิส (Kumys) หมายถึง นมเปรี้ยวที่ไดจากการหมัก ดวยแบคทีเรีย
และยีสต ไดแก แล็กโทบาซิลลัส เดลบรึคคิไอ ซับสปชีส บัลแกริคัส (Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus) และไคลเวอโรไมซีส มารเซียนัส (Kluyveromyces marxianus)
(5) นมเปรีย้ วทีไ่ ดจากการหมักดวยจุลนิ ทรียช นิดทีแ่ ตกตางหรือนอกเหนือจากทีก่ าํ หนดไวใน
(1)-(4) เชน แล็ก โทบาซิล ลัส คาเซอิ ซับ สปชีส ชิโ รตา (Lactobacillus casei subsp. shirota) บิฟโด
แบคทีเ รีย ม (Bifidobacterium)
นมเปรี้ยวตาม (1)(2)(3) และ (4) อาจใสจุลินทรียที่ใชในการหมักชนิดอื่นเพิ่มเติม
จากที่กําหนดได
ขอ 5 การเติมสารอาหารในนมเปรี้ยว ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
ขอ 6 นมเปรี้ยวที่จะนําไปผานการฆาเชื้อหลังการหมัก ตองทําใหเปนเนื้อเดียวกันและฆา
เชื้อดวยกรรมวิธีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) พาสเจอรไรส หมายความวา กรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยใชอุณหภูมิที่เหมาะ
สม ซึ่งจะไมทาํ ใหผลิตภัณฑสญ
ู เสียลักษณะทีต่ อ งการเมือ่ ผานกรรมวิธฆี า เชือ้ ดังกลาว โดยใชอณ
ุ หภูมแิ ละ
เวลาอยางใดอยางหนึง่ ดังตอไปนี้
(1.1) อุณหภูมิไมต่ํากวา 63 องศาเซลเซียส และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา
30 นาที แลวทําใหเย็นลงทันทีท่อี ุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา หรือ
(1.2) อุณ หภูมไิ มตา่ํ กวา 72 องศาเซลเซียส และคงอยูท อี่ ณ
ุ หภูมนิ ไี้ มนอ ยกวา
15 วิน าที แลวทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา
(2) ยูเอชที หมายความวา กรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนที่อุณหภูมิตั้งแต 100 องศา
เซลเซียส ขึ้นไป และคงอยูที่อุณหภูมินี้ตามระยะเวลาที่เพียงพอจะทําลายจุลินทรียที่สามารถเพิ่มจํานวน
เมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑที่อุณหภูมิปกติ แลวบรรจุในภาชนะและในสภาวะที่ปราศจากเชื้อ
(3) กรรมวิธีอยางอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทากรรมวิธีตาม (1) หรือ (2) ตามที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอาหาร
ขอ 7 นมเปรี้ยวที่มิไดปรุงแตงตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกลิ่นรสตามลักษณะของนมเปรี้ยวนั้น
(2) มีโปรตีนไมนอยกวารอยละ 2.7 ของน้ําหนัก สําหรับนมเปรี้ยวตามขอ 4(1)(2)(3)
และ (5)
(3) มีมันเนยดังนี้
(3.1) นอยกวารอยละ 15 ของน้ําหนัก สําหรับนมเปรี้ยวตามขอ 4(1) และ (2)
(3.2) นอยกวารอยละ 10 ของน้ําหนัก สําหรับนมเปรี้ยวตามขอ 4(3)(4) และ (5)
(4) มีคาความเปนกรด โดยคํานวณเปนกรดแลกติก ดังนี้
(4.1) ไมนอ ยกวารอยละ 0.6 ของน้าํ หนัก สําหรับนมเปรีย้ วตามขอ 4(1)(2) และ (3)
(4.2) ไมนอยกวารอยละ 0.7 ของน้ําหนัก สําหรับนมเปรี้ยวตามขอ 4(4)
(4.3) ไมนอยกวารอยละ 0.3 ของน้ําหนัก สําหรับนมเปรี้ยวตามขอ 4(5)
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(5) มีจลุ นิ ทรียท ใี่ ชในกรรมวิธกี ารหมักคงเหลือในนมเปรีย้ วทีไ่ มผา นการฆาเชือ้ หลังการหมัก
1 กรัม แลวแตกรณี ดังนี้
(5.1) แบคทีเรียไมนอยกวา 10,000,000 โคโลนี
(5.2) ยีสตไมนอยกวา 10,000 โคโลนี
(6) ไมใชวัตถุกันเสีย
(7) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(8) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรมนอยกวา 3 ตอนมเปรี้ยว 1 กรัม โดยวิธี เอ็ม
พี เอ็น (Most Probable Number)
(9) ตรวจพบเชือ้ ราไดไมเกิน 100 โคโลนี สําหรับนมเปรีย้ วทีไ่ มผา นการฆาเชือ้ หลังการหมัก
1 กรัม
(10) ตรวจพบยีสตไมเกิน 100 โคโลนี สําหรับนมเปรี้ยวที่ไมไดใชยีส ตในการหมัก
และไมผา นการฆาเชื้อหลังการหมัก 1 กรัม
(11) ตรวจพบยีสตและเชือ้ ราไดไมเกิน 10 โคโลนี สําหรับนมเปรีย้ วทีผ่ า นการฆาเชือ้ หลังการหมัก
1 กรัม
ขอ 8 นมเปรีย้ วทีป่ รุงแตง ตองมีนมเปนสวนผสมในปริมาณไมนอ ยกวารอยละ 50 ของน้าํ หนัก
และมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนี้
(1) กรณีไมผานการฆาเชื้อหลังการหมัก ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 7(1)(6)
(7)(8)(9) และ (10) สําหรับคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 7(2)(3)(4) และ (5) ใหเปนไปตามสัดสวนของนม
ที่ใชเปนสวนผสม
(2) กรณีทผ่ี า นการฆาเชือ้ หลังการหมัก ตองมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตามขอ 7(1)(6)(7)
(8) และ (11) สําหรับคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 7(2)(3) และ (4) ใหเปนไปตามสัดสวนของนมทีใ่ ชเปนสวนผสม
ขอ 9 นมเปรีย้ วแชแข็งเมือ่ กลับคืนสภาพเดิมแลว (thawing) ตองมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐาน ดังนี้
(1) กรณีทไี่ มผา นการฆาเชือ้ หลังการหมักและไมไดปรุงแตง ตองมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐาน
ตามขอ 7(1)(2)(3)(4)(6)(7)(8)(9) และ (10) และตองมีจลุ นิ ทรียแ ละยีสตทใี่ ชในการหมักเหลืออยูแ ละมีชวี ติ ดวย
(2) กรณีทไี่ มผา นการฆาเชือ้ หลังการหมักและปรุงแตง ตองมีนมเปนสวนผสมในปริมาณไม
นอยกวารอยละ 50 ของน้ําหนัก และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 7(1)(6)(7)(8)(9) และ (10) และตองมี
จุลินทรียและยีสตที่ใชในการหมักเหลืออยูและมีชีวิตดวย สําหรับคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 7(2)(3)
และ (4) ใหเปนไปตามสัดสวนของนมที่ใชเปนสวนผสม
(3) กรณีทผี่ า นการฆาเชือ้ หลังการหมักและไมไดปรุงแตง ตองมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐาน
ตามขอ 7(1)(2)(3)(4)(6)(7)(8) และ (11)
(4) กรณีทผี่ า นการฆาเชือ้ หลังการหมักและปรุงแตง ตองมีนมเปนสวนผสมในปริมาณไมนอ ยกวา
รอยละ 50 ของน้าํ หนัก และมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตามขอ 7(1)(6)(7)(8) และ (11) สําหรับคุณภาพหรือมาตร
ฐานตามขอ 7(2)(3)และ (4) ใหเปนไปตามสัดสวนของนมที่ใชเปนสวนผสม
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ขอ 10 นมเปรี้ยวชนิดแหงเมื่ออยูในสภาพพรอมบริโภคตามวิธีละลายเพื่อบริโภคที่ระบุไวบน
ฉลาก ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังนี้
(1) กรณีไมปรุงแตงตองมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตามขอ 7(1)(2)(3)(4)(6)(7)(8) และ (11)
(2) กรณีปรุงแตงตองมีนมเปนสวนผสมในปริมาณไมนอ ยกวารอยละ 50 ของน้าํ หนัก และ
มีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตามขอ 7(1)(6)(7)(8) และ (11) สําหรับคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 7(2)(3) และ
(4) ใหเปนไปตามสัดสวนของนมที่ใชเปนสวนผสม
กรณีที่มีวัตถุประสงคการใชตางจากวรรคหนึ่ง อาจมีคุณภาพหรือมาตรฐานตางจาก
วรรคหนึ่งไดแตตองเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอาหาร
ขอ 11 นมเปรีย้ วทีไ่ มไดผา นการฆาเชือ้ หลังการหมักและทีผ่ า นการฆาเชือ้ หลังการหมักตามขอ 6(1)
ตองเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิไมเกิน 8 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาหลังบรรจุจนถึงผูบริโภค และระยะเวลา
การบริโภคตองไมเกิน 30 วัน นับจากวันที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย แตทั้งนี้ไมรวมนมเปรี้ยวแชแข็ง
หรือนมเปรี้ยวชนิดแหง
กรณีที่จะแสดงระยะเวลาการบริโภคเกินกวาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ตองมีมาตรการ
ในการควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ ตลอดระยะเวลาตัง้ แตหลังการบรรจุถงึ การจําหนายถึงผูบ ริโภค
เปนไปตามหลักเกณฑที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหาร
ขอ 12 นมเปรีย้ วทีผ่ า นการฆาเชือ้ หลังการหมักตามขอ 6(2) ตองเก็บรักษาไวทอี่ ณ
ุ หภูมปิ กติในระยะเวลา
ไมนอ ยกวา 5 วัน นับแตวนั ทีบ่ รรจุในภาชนะกอนออกจําหนาย เพือ่ ตรวจสอบวายังคงมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐาน
ตามทีก่ าํ หนด และไมเปลีย่ นแปลงไปจากลักษณะเดิมทีท่ าํ ขึน้ แตทงั้ นีไ้ มรวมนมเปรีย้ วแชแข็งหรือนมเปรีย้ ว
ชนิดแหง
ขอ 13 การใชวตั ถุเจือปนอาหารนอกจากวัตถุกนั เสีย ใหปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
กรณีตรวจพบวัตถุกนั เสียทีต่ กคางมาจากวัตถุทใี่ ชปรุงแตงกลิน่ รส สี หรือสวนประกอบอืน่
ที่มิใชนมที่เปนสวนผสมอยูดวย ปริมาณที่ตรวจพบจะตองไมเกินปริมาณที่อนุญาตใหใชในวัตถุดิบเหลานั้น
แลวแตกรณี
ขอ 14 ผูผ ลิตหรือผูน าํ เขานมเปรีย้ วเพือ่ จําหนาย ตองปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 15 การใชภ าชนะบรรจุน มเปรี้ย ว ใหป ฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วา
ดว ยเรื่อ ง ภาชนะบรรจุ
ขอ 16 การแสดงฉลากของนมเปรีย้ ว ใหปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง ฉลาก
เวนแตการใชชื่ออาหารของนมเปรี้ยวและการแสดงขอความสําหรับนมเปรี้ยวบางชนิดใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) ชื่ออาหารของนมเปรี้ยว
(1.1) นมเปรี้ยวตามขอ 4(1) ใหใชชื่ออาหารวา “โยเกิรต” หรือ “นมเปรี้ยวโยเกิรต”
สําหรับกรณีที่ประสงคจะใชชื่ออาหารวา “นมเปรี้ยว” ตองกํากับชื่ออาหารดวยขอความวา “ชนิดโยเกิรต”
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(1.2) นมเปรี้ยวตามขอ 4(2) ใหใชชื่ออาหารวา “นมเปรี้ยวแอซิโดฟลัส” สําหรับ
กรณีที่ประสงคจะใชชื่ออาหารวา “นมเปรี้ยว” ตองกํากับชื่ออาหารดวยขอความวา “ชนิดแอซิโดฟลัส”
(1.3) นมเปรี้ยวตามขอ 4(3) ใหใชชื่ออาหารวา “นมเปรี้ยวเคเฟอร” สําหรับกรณีที่
ประสงคจะใชชื่ออาหารวา “นมเปรี้ยว” ตองกํากับชื่ออาหารดวยขอความวา “ชนิดเคเฟอร”
(1.4) นมเปรี้ยวตามขอ 4(4) ใหใชชื่ออาหารวา “นมเปรี้ยวคูมสิ ” สําหรับกรณีที่
ประสงคจะใชชื่ออาหารวา “นมเปรี้ยว” ตองกํากับชื่ออาหารดวยขอความวา “ชนิดคูมิส”
(1.5) “นมเปรี้ยว” สําหรับนมเปรี้ยวตามขอ 4(5)
การใชชื่ออาหารของนมเปรี้ยวอาจใชชื่อทางการคาได แตตองมีขอความ
ตาม (1.1) (1.2) (1.3) (1.4) หรือ (1.5) แลวแตกรณี กํากับชื่ออาหารดวย โดยจะแสดงอยูในบรรทัดเดียวกับ
ชื่อทางการคาก็ได และจะมีขนาดตัวอักษรตางกับชื่อทางการคาก็ได แตตองสามารถอานไดชัดเจน
(2) นมเปรี้ยวเคเฟอรและนมเปรี้ยวคูมสิ ตองแสดงขอความดังตอไปนี้ดวย
(2.1) “มีเอทธิลแอลกอฮอลไมเกิน …%“ (ความที่เวนไวใหระบุปริมาณ
แอลกอฮอลเปนรอยละของน้ําหนัก) ดวยตัวอักษรที่อานไดชัดเจน บริเวณเดียวกับชื่ออาหารหรือเครื่อง
หมายการคา
(2.2) “เด็กและสตรีมีครรภ ไมควรรับประทาน” ดวยตัวอักษรที่อานไดชัดเจน
(3) นมเปรีย้ วทีผ่ า นการฆาเชือ้ หลังการหมักตามขอ 6 ตองแสดงขอความ “พาสเจอรไรส”
หรือ “ยูเอชที” เปนสวนหนึ่งของชื่ออาหารหรือกํากับชื่ออาหาร แลวแตกรณี
ขอ 17 ใหผผู ลิตหรือผูน าํ เขานมเปรีย้ วทีไ่ ดรบั เลขสารบบอาหารอยูก อ นวันทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ
ยื่นขอแกไขรายละเอียดใหถูกตองตามประกาศนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
และยังคงใชฉลากเดิมตอไปได แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 18 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2548
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 122 ตอนพิเศษ 021 ง ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2548)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 290) พ.ศ.2548
เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3)
----------------------------------------------ธรรมชาติ

เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคจากการบริโภคเครื่องดื่มที่ใชวัตถุแตงกลิ่นรสที่มีกาเฟอีนตาม

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(2)(4)(6) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปน (5) ของขอ 5 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214)
พ.ศ.2543 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 230) พ.ศ.2544 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544
“(5) เครือ่ งดืม่ ตามขอ 3(3) ทีใ่ ชวตั ถุแตงกลิน่ รสทีม่ กี าเฟอีนตามธรรมชาติ ตองมีปริมาณ
กาเฟอีนไมเกิน 15 มิลลิกรัมตอเครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร”
ขอ 2 ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปนขอ 8/1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214) พ.ศ.2543
เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 230) พ.ศ.2544 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544
“ขอ 8/1 การแสดงฉลากของเครื่องดื่มตามขอ 3(3) ที่ใชวัตถุแตงกลิ่นรสที่มีกาเฟอีน
ตามธรรมชาติ นอกจากตองปฏิบัติต ามขอ 8 แลว ใหแสดงขอความวา “มีกาเฟอีน ” ดวยตัว อัก ษรขนาด
ความสูงไมนอ ยกวา 2 มิลลิเมตร ที่อานไดชัดเจน อยูในบริเวณเดียวกับชื่ออาหารหรือเครื่องหมายการคา”
ขอ 3 ใหผผู ลิต หรือ ผูน าํ เขา เครือ่ งดืม่ ทีใ่ ชวตั ถุแ ตง กลิน่ รสทีม่ กี าเฟอีน ตามธรรมชาติ ซึง่ ไดรบั
เลขสารบบอาหารอยูก อ นวันทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ ปฏิบตั ติ ามขอ 8/1 ภายในเกาสิบวัน นับแตวนั ทีป่ ระกาศนี้
ใชบงั คับ
กรณีภาชนะบรรจุเปนขวดแกวใชหมุนเวียนทีใ่ ชอยูก อ นวันทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ ใหยงั คงใช
ตอไปไดจนหมดอายุการใชงาน แตตอ งแสดงขอความวา “มีกาเฟอีน” ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอ ยกวา
2 มิลลิเมตร ที่อานไดชัดเจนไวที่ฝาจีบ ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 4 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2548
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 122 ตอนพิเศษ 37 ง. ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2548)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 292) พ.ศ.2548
เรื่อง กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง กําหนดอาหารที่หาม
ผลิต นําเขา หรือจําหนาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(8) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 154 (พ.ศ.2537) เรื่อง กําหนดอาหารที่
หามผลิต นําเขาหรือจําหนาย ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2537
1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 261) พ.ศ.2545 เรื่อง กําหนดอาหารที่
หามผลิต นําเขาหรือจําหนาย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2545
ขอ 2 ใหอาหารดังตอไปนี้ เปนอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
2.1 ดัลซิน (Dulcin) หรือมีชอื่ ทางเคมีวา para-phenetolcarbamide ซึง่ ใหความหวานแทน
น้าํ ตาล
2.2 กรดซัยคลามิคและเกลือของกรดซัยคลามิค (Cyclamic acid and its salts) ยกเวนเกลือ
ของกรดซัยคลามิคที่เปนโซเดียมซัยคลาเมต
2.3 เอเอฟ 2 (AF2) หรือมีชื่อ ทั่ว ๆไปวา ฟูริล ฟราไมด (Furylframide) หรือมีชื่อ ทาง
เคมีวา 2-(2-furyl)-3-(5-nitro-2-furyl) acrylamide เฉพาะใชเปนวัตถุเจือปนอาหาร
2.4 โพแทสเซียมโบรเมต (Potassium bromate) เฉพาะใชเปนวัตถุเจือปนอาหาร
2.5 อาหารทีม่ ดี ลั ซิน เอเอฟ 2 โพแทสเซียมโบรเมต หรือกรดซัยคลามิคและเกลือของกรดซัยคลามิค
เปนสวนผสม ยกเวนเกลือของกรดซัยคลามิคที่เปนโซเดียมซัยคลาเมตเปนสวนผสม
2.6 อาหารทีม่ ดี ามิโนไซด (Daminozide) หรือซัคซินคิ แอซิด 2,2-ไดเมทธิลไฮดราไซด
(Succinic acid 2,2-dimethylhydrazide)
2.7 สารสกัดหยาบ (Crude extract) ทีม่ ใิ ชสกัดดวยน้าํ และอนุพนั ธของสารสกัดหยาบจาก
หญาหวาน ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Stevia rebaudiana Bertoni ที่มิใชสตีวิโอไซด ยกเวนการผลิตเพื่อ
การสงออก หรือการจําหนายใหผผู ลิตเพือ่ การสงออก หรือการจําหนายใหผผู ลิตสตีวโิ อไซดทสี่ กัดจากหญาหวาน
ขอ 3 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2548
นายพินิจ จารุสมบัติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 122 ตอนพิเศษ 140 ง. ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2548)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548
เรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
------------------------------เพือ่ เปนการคุม ครองผูบ ริโภคจากการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร และกําหนดเงือ่ นไขการให
ขอมูลผลิตภัณฑใหถูกตองตามหลักวิชาการ
อาศั ย อํา นาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10)
แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 242) พ.ศ.2544 เรื่อง
ผลิตภัณฑกระเทียม ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2544
ขอ 2 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร หมายความวา ผลิตภัณฑทใี่ ชรบั ประทานนอกเหนือจากการรับประทาน
อาหารตามปกติ ซึ่งมีสารอาหารหรือสารอื่นเปนองคประกอบ อยูในรูปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว
หรือลักษณะอื่น ซึ่งมิใชรูปแบบอาหารตามปกติ (conventional foods) สําหรับผูบริโภคที่คาดหวังประโยชน
ทางดานสงเสริมสุขภาพ
ขอ 3 ในประกาศนี้ สารอาหารหรือสารอื่น หมายถึง
(1) วิตามิน กรดอะมิโน กรดไขมัน แรธาตุ และผลิตผลจากพืชหรือสัตว
(2) สารเขมขน สารเมตาโบไลท สวนประกอบ หรือสารสกัดของสารใน (1)
(3) สารสังเคราะหเลียนแบบสารตาม (1) หรือ (2)
(4) สวนผสมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางของสารใน (1) (2) หรือ (3)
(5) สารหรือสิง่ อืน่ ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอาหาร
ขอ 4 ใหผลิตภัณฑเสริมอาหาร เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และฉลากตองได
รับอนุญาตกอนนําไปใช
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การขออนุญาตฉลากกอนนําไปใช ใหดําเนินการดังนี้
(1) ยืน่ จดทะเบียนอาหาร สําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารทีผ่ ลิตเพือ่ จําหนายในการสงออก
หรือผลิตภัณฑเสริมอาหารทีม่ สี ว นประกอบทีส่ าํ คัญเปนไปตามบัญชีรายชือ่ ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
(2) ยืน่ ขออนุญาตใชฉลาก สําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารทีม่ สี ว นประกอบทีส่ าํ คัญนอกเหนือ
จากที่กําหนดใน (1) โดยแสดงหลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตใชฉลาก ใหเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
ขอ 5 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีคุณลักษณะเฉพาะตามชนิดของผลิตภัณฑนั้นๆ
(2) ตรวจพบจุลนิ ทรียท ที่ าํ ใหเกิดโรคได ไมเกินปริมาณทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
(3) ตรวจพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) นอยกวา 3 ตออาหาร 1 กรัม
โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
(4) ตรวจพบสารเปนพิษจากจุลนิ ทรีย สารพิษตกคาง สารเปนพิษอืน่ สารปนเปอ น หรือ
ยาสัตวตกคางได ไมเกินปริมาณที่กําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการนั้นแลวแตกรณี
(5) มีปริมาณวิตามินหรือแรธาตุไมนอ ยกวารอยละสิบหา และไมเกินปริมาณสูงสุดทีก่ าํ หนด
ในบัญชีสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแตหกปขึ้นไป (Thai RDI) สําหรับผลิต
ภัณฑเสริมอาหารทีม่ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ใหวติ ามินหรือแรธาตุ ทัง้ นีว้ ติ ามินหรือแรธาตุทยี่ งั ไมไดกาํ หนดไว ใหเปน
ไปตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
ขอ 6 การใชวัตถุเจือปนอาหาร ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุ
เจือปนอาหาร
ขอ 7 ผูผ ลิตหรือผูน าํ เขาผลิตภัณฑเสริมอาหารเพือ่ จําหนาย ตองปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 8 การใชภาชนะบรรจุผลิตภัณฑเสริมอาหาร ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ
ขอ 9 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑเสริมอาหาร ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง ฉลาก ยกเวนการปฏิบัติตามขอ 3 และขอ 5 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194)
พ.ศ.2543 เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 252) พ.ศ.2545 เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2545 ใหปฏิบัติตามขอ 10 และ
ขอ 12 ของประกาศนี้
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ขอ 10 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑเสริมอาหารทีจ่ าํ หนายตอผูบ ริโภค ตองมีขอ ความเปน
ภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) ชื่ออาหาร โดยมีคําวา “ผลิตภัณฑเสริมอาหาร” เปนสวนหนึ่งของชื่ออาหาร หรือ
กํากับชื่ออาหาร
(2) เลขสารบบอาหาร
(3) ชื่อและที่ตั้งของผูผลิตหรือผูนําเขา แลวแตกรณีดังนี้
(3.1) สําหรับอาหารทีผ่ ลิตในประเทศ ใหแสดงชือ่ และทีต่ งั้ ของผูผ ลิตหรือของผูแ บงบรรจุ
เพื่อจําหนาย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุแทนก็ได
(3.2) สําหรับอาหารที่นําเขา ใหแสดงชื่อและที่ตั้งของผูนําเขาและประเทศผูผลิต
(4) ปริมาณของผลิตภัณฑเสริมอาหารที่บรรจุ แลวแตกรณี ดังนี้
(4.1) ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่อยูในรูปเม็ดหรือแคปซูล ใหแสดงจํานวนบรรจุ
(4.2) ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่เปนของเหลว ใหแสดงปริมาตรสุทธิ
(4.3) ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่เปนของแข็งหรืออื่นๆ ใหแสดงน้ําหนักสุทธิ
(5) ชือ่ และปริมาณของสวนประกอบสําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหาร และสวนประกอบ
ที่มีการกลาวอางสรรพคุณ คุณประโยชน ในฉลากของผลิตภัณฑเสริมอาหาร
(6) ขอความวา “ใชวัตถุกันเสีย” ถามีการใช
(7) ขอความวา “เจือสีธรรมชาติ” หรือ “เจือสีสังเคราะห” ถามีการใช แลวแตกรณี
(8) ขอความวา “แตงกลิน่ ธรรมชาติ” “แตงกลิน่ เลียนธรรมชาติ” “แตงกลิน่ สังเคราะห”
“แตงรสธรรมชาติ” หรือ “แตงรสเลียนธรรมชาติ” ถามีการใช แลวแตกรณี
(9) ขอความชัดเจนวา “ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู ในสัดสวน ที่เหมาะสม
เปนประจํา” และ ขอความดวยตัวอักษรหนาทึบ สีของตัวอักษรตัดกับสีของพื้นกรอบ วา “ไมมีผลในการปอง
กัน หรือรักษาโรค” (1)
(10) คําแนะนําในการใช
(11) คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถามี)
(12) วันเดือนและปทหี่ มดอายุการบริโภค หรือ วันเดือนและปทอี่ าหารยังมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานดี
สําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารที่เก็บไวไดไมเกิน 90 วัน เดือนและปที่ผลิตและเดือนและปที่หมดอายุการ
บริโภค หรือ เดือนและปที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี สําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารที่เก็บไวไดเกิน
90 วัน โดยมีขอความวา “ผลิต” “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคกอน” กํากับไวดวย แลวแตกรณี และแสดงวัน
เดือนปเรียงตามลําดับ
การแสดงขอความตาม (12) ไวที่ดานลางของภาชนะบรรจุ ตองมีขอความที่ฉลาก
ระบุตําแหนงที่แสดงขอความดังกลาวดวย
(13) คําเตือนการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง
การกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) และคําเตือนการบริโภคอาหาร
-------------------------------------------------------------(1)

ความในขอ 10(9) ถูกยกเลิกโดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 309) พ.ศ.2550 เรื่อง ผลิตภัณฑเสริม

อาหาร (ฉบับที่ 2) (124ร.จ. ตอนที่188 ง (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2550) และใชขอความใหมแทนแลว
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ขอ 11 การแสดงขอความกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) บนฉลาก ตองเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง การกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) ของอาหาร และคําเตือน
การบริโภคอาหาร
ขอ 12 ฉลากของผลิตภัณฑเสริมอาหารทีม่ ไิ ดจาํ หนายตอผูบ ริโภค ตองมีขอ ความเปนภาษาไทย
เวนแตผลิตภัณฑเสริมอาหารที่นําเขา อาจแสดงขอความเปนภาษาอังกฤษก็ได และอยางนอยตองมี
ขอความแสดงรายละเอียดตามขอ 10(1)(2)(3) และ (4)
ขอ 13 ใหผูผลิต ผูนําเขา ที่ไดรับอนุญาตใหใชฉลากของผลิตภัณฑกระเทียม หรือ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับถือวาไดรับอนุญาตตามประกาศนี้แลว ถามีราย
ละเอียดไมเปนไปตามประกาศใหแกไขใหเปนไปตามประกาศ ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนีใ้ ชบงั คับ
และใหใชฉลากเดิมทีเ่ หลืออยูต อ ไปได แตตอ งไมเกินสองป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบังคับ
ขอ 14 ประกาศนี้ ใหใชบงั คับเมือ่ พนกําหนดเกาสิบวัน นับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2548
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เลม 122 ตอนพิเศษ 150 ง. ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2548)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 294) พ.ศ.2548
เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี
------------------โดยเปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ
รอยัลเยลลี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3) และ (10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 212) พ.ศ.2543 เรือ่ ง รอยัลเยลลี และผลิตภัณฑ
รอยัลเยลลี ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 241) พ.ศ.2544 เรือ่ ง รอยัลเยลลี และผลิตภัณฑ
รอยัลเยลลี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2544
ขอ 2 ใหผลิตภัณฑเสริมอาหารทีเ่ ปนรอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี เปนอาหารทีก่ าํ หนดคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และฉลากตองไดรับการอนุญาตกอนนําไปใช
ขอ 3 ในประกาศนี้
(1) รอยัลเยลลี หมายความวา ผลิตภัณฑของผึ้งที่ใชเปนอาหารสําหรับเลี้ยงตัวออนของ
ผึ้งนางพญา มีลักษณะเหมือนครีมขนสีขาว และใหหมายความรวมถึงรอยัลเยลลีที่นําไประเหยน้ําออก
จนแหงดวยกรรมวิธีที่เหมาะสม มีลักษณะเปนผงหรือเกล็ด หรือลักษณะอื่น
(2) ผลิตภัณฑรอยัลเยลลี หมายความวา ผลิตภัณฑทมี่ รี อยัลเยลลีผสมกับสวนประกอบอืน่
เชน น้ําผึ้ง เกสรดอกไม หรือสิ่งอื่นที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ 4 รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และตองมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนีด้ ว ย
(1) 10-ไฮดรอกซี-2-ดีซีโนอิกแอซิด (10-hydroxy-2-decenoic acid) ไมนอยกวารอยละ
1.5 โดยน้ําหนัก สําหรับรอยัลเยลลี หรือไมนอยกวา 3.5 โดยน้ําหนัก สําหรับรอยัลเยลลีที่นําไประเหยน้ํา
ออกจนแหง หรือไมนอยกวารอยละ 0.16 โดยน้ําหนักสําหรับผลิตภัณฑที่มีรอยัลเยลลีเปนสวนประกอบ
(2) ความชื้นไมเกินรอยละ 5 โดยน้ําหนัก สําหรับรอยัลเยลลีที่นําไประเหยน้ําออกจนแหง
(3) โปรตีนไมนอยกวารอยละ 11 โดยน้ําหนัก หรือไมนอยกวารอยละ 30 โดยน้ําหนัก
สําหรับรอยัลเยลลีที่นําไประเหยน้ําออกจนแหง
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ขอ 5 ใหผูผลิต ผูนําเขา ที่ไดรับอนุญาตใหใชฉลากของรอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี
อยูก อ นวันทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับถือวาไดรบั อนุญาตตามประกาศนีแ้ ลว ถามีรายละเอียดไมเปนไปตามประกาศให
แกไขใหเปนไปตามประกาศ ภายในสองป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ และใหใชฉลากเดิมทีเ่ หลืออยูต อ ไปได
แตไมเกินสองป นับแตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ
ขอ 6 ประกาศนี้ ใหใชบงั คับเมือ่ พนกําหนดเกาสิบวัน นับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2548
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เลม 122 ตอนพิเศษ 150 ง. ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2548)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548
เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก
--------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง กําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 6(6) และ (9) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบดวยมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 111 (พ.ศ.2531) เรื่อง กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุพลาสติก การใชภาชนะบรรจุพลาสติก และการหามใชวัตถุใดเปนภาชนะ
บรรจุอาหาร ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2531
ขอ 2 ในประกาศนี้ ภาชนะบรรจุ หมายความวา วัตถุทใี่ ชบรรจุอาหาร ไมวา ดวยการใส หรือหอ
หรือดวยวิธีใดๆ และใหหมายความรวมถึงฝาหรือจุกดวย
ขอ 3 ภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนี้
(1) สะอาด
(2) ไมมสี ารอืน่ ออกมาปนเปอ นกับอาหาร ในปริมาณทีอ่ าจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(3) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(4) ไมมีสีออกมาปนเปอนกับอาหาร
ขอ 4 ภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 แลว
ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญชีหมายเลข 1 ทายประกาศนี้ดวย
ขอ 5 การตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจายของภาชนะบรรจุทที่ าํ จากพลาสติก
ใหวเิ คราะหโดยวิธตี ามทีก่ าํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 6 ภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกซึ่งใชบรรจุนมหรือผลิตภัณฑนม ตองเปนพลาสติกชนิด
พอลิเอทิลนี , เอทิลนี 1-แอลคีน โคพอลิเมอรไรซดเรซิน, พอลิพรอพิลนี , พอลิสไตรีน หรือพอลิเอทิลนี เทเรฟทาลเลต
ผลิตภัณฑนมตามวรรคหนึง่ ไดแก นมเปรีย้ ว นมดัดแปลงสําหรับทารก นมปรุงแตงและ
ครีม แตไมรวมถึงนมและผลิตภัณฑนมดังกลาวที่อยูในลักษณะผงหรือแหง
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ขอ 7 หามมิใหใชภาชนะบรรจุทที่ าํ จากพลาสติกทีม่ สี บี รรจุอาหาร ยกเวนในกรณีดังตอไปนี้
(1) พลาสติกชนิดลามิเนต (Laminate) เฉพาะชั้นที่ไมสัมผัสโดยตรงกับอาหาร
(2) พลาสติกที่ใชบรรจุผลไมชนิดที่ไมรับประทานเปลือก
(3) กรณีอนื่ ตามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 8 หามมิใหใชภาชนะบรรจุทที่ าํ ขึน้ จากพลาสติกทีใ่ ชแลวบรรจุอาหาร เวนแตใชเพือ่ บรรจุผลไม
ชนิดที่ไมรับประทานเปลือก
ขอ 9 หามมิใหใชภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกที่เคยใชบรรจุหรือหุมหอปุย วัตถุมีพิษ หรือ
วัตถุที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เปนภาชนะบรรจุอาหาร
ขอ 10 หามมิใหใชภาชนะบรรจุทที่ าํ จากพลาสติกทีท่ าํ ขึน้ เพือ่ ใชบรรจุสงิ่ ของอยางอืน่ ทีม่ ใิ ชอาหาร
หรือมีรปู รอยประดิษฐ หรือขอความใดที่ทําใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญของอาหารที่บรรจุอยูใน
ภาชนะนั้น เปนภาชนะบรรจุอาหาร
ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2548
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เลม 123 ตอนพิเศษ 1 ง. ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2549)
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บัญชีหมายเลข 1

โคพอลิเมอรไรซดเรซิน

(1) ตะกั่ว
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100 100
(2) โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว)
20
20
(3) แบเรียม
100
(4) สารประกอบไดบิวทิลทิน
50
(5) เครซิลฟอสเฟต
1,000
(6) ไวนิลคลอไรดโมโนเมอร
1
(7) สารระเหยได คือ โทลูอีน, เอทิล
5,000
เบนซิน, ไอโซโปรปลเบนซิน, นอรมัล
2,000 **
โปรปลเบนซินและสไตรีน
(8) ไวนิลิดีนคลอไรด
6
(9) สารหนู
2
2
(10) สารที่สกัดดวยนอรมัลเฮกเซน
26,000
55,000
(11) สารที่ละลายไดในไซลีน
113,000
300,000
(12) บิสฟนอลเอ
500
(รวมทั้งฟนอลและ พี-ที- บิวทิลฟนอล)
(13) ไดฟนิลคารบอเนต
500
(14) แอมีนส
1
(ไทรเอทิลาลีนและไทรบิวทิลามีน)
(15) แคดเมียม
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100 100
หมายเหตุ : - ไมตองวิเคราะหตามรายการนั้น
* พลาสติกชนิดอื่นที่ยังมิไดกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นสมควร
** กรณีใชงานที่อุณหภูมิสูงกวา 100 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ปริมาณสไตรีนตองไมเกิน 1,000 มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม และปริมาณเอทิลเบนซินตองไมเกิน 1,000 มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม

พอลิเอทิลีน
เทเรฟทาเลต

พอลิเอทิลีนหรือ
เอทิลีน 1-แอลคีน

พอลิสไตรีน

ชนิดพลาสติกที่ใชบรรจุนมหรือ
ผลิตภัณฑนม ซึ่งดานที่สัมผัสกับอาหารเปนพลาสติกชนิด

เมลามีน

พอลิเมทิลเพนทีน

พอลิเมทิล
เมทาคริเลต

พอลิไวนิล
แอลกอฮอล

ไนลอน (พีเอ)

พอลิคารบอเนต

พอลิเอทิลีน
เทเรฟทาเลต

พอลิไวนิลดิ นี คลอ
ไรด

พอลิสไตรีน

พอลิเอทิลีน
พอลิพรอพิลีน

รายละเอียด

ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได (มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม)
พอลิไวนิลคลอไรด

ชนิดพลาสติก *

พอลิพรอพิลนี

ตารางที่ 1 คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก

ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548

20
1,500

100
-

2
-

-

-

-

-

100
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ตารางที่ 2 คุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจาย
ชนิดพลาสติก *

ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได (มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตรของสารละลาย)

-

-

-

-

(2) ฟอรแมลดีไฮด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3) พลวง
(4) เจอรเมเนียม
(5) โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว)
(6) โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต
ที่ใชทําปฏิกิริยา
(7) สารตกคางที่ระเหยไดในน้ํา
(กรณีอาหารทีม่ คี วามเปนกรด-ดาง เกิน 5)
(8) สารตกคางจากสารที่ระเหยไดใน
กรดอะซีติกความเขมขนรอยละ 4
(กรณีอาหารที่มีคาความเปนกรด-ดาง
ไมเกิน 5)
(9) สารตกคางจากสารที่ระเหยไดใน
แอลกอฮอล ความเขมขนรอยละ 20
(กรณีอาหารที่มีแอลกอฮอล)

1
10

1
10

1
10

1
10

0.05
0.1
1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
5

1
5

1
5

0.025
0.05
1
5

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

-

-

-

-

-

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

15

15

15

15

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

-

-

-

-

-

ตองไมพบ
ตองไมพบ

พอลิเอทิลีน
เทเรฟทาเลต

พอลิเมทิลเมทาคริเลต

-

พอลิสไตรีน

พอลิไวนิลแอลกอฮอล

-

พอลิเอทิลีน หรือ
เอทิลีน 1-แอลคีน
โคพอลิเมอรไรซดเรซิน

พอลิพรอพิลีน

ไนลอน (พีเอ)

-

เมลามีน ***

พอลิคารบอเนต

-

พอลิเมทิลเพนทีน

พอลิเอทิลนี เทเรฟทา
เลต

-

พอลิสไตรีน

-

พอลิเอทิลีน
พอลิพรอพิลีน

(1) ฟนอล

รายละเอียด

พอลิไวนิลคลอไรด

พอลิไวนิลิดีนคลอไรด

ชนิดพลาสติกที่ใชบรรจุนมหรือ
ผลิตภัณฑนม ซึ่งดานที่สัมผัสกับอาหารเปนพลาสติกชนิด

-

-

-

-

-

-

-

-
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ตารางที่ 2 คุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจาย (ตอ)
ชนิดพลาสติก *

พอลิสไตรีน

พอลิเอทิลีน
เทเรฟทาเลต

240

30

30

30

30

30

30

120

-

75 ****

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(14) บิสฟนอล เอ (ฟนอลและ พี-ที-บิวทิล
ฟนอล) ที่สกัดดวยนอรมัลเฮปเทน
(กรณีไขมัน น้ํามัน และอาหารที่มีไขมัน)

-

-

-

-

-

2.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(15) แคโพรแลกแทม
(16) เมทาคริเลต

-

-

-

-

-

-

15
-

-

30

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : *
**
***
****

พอลิเอทิลีน หรือ
เอทิลีน 1-แอลคีน
โคพอลิเมอรไรซดเรซิน

เมลามีน ***

พอลิเอทิลีน
พอลิพรอพิลีน

พอลิเมทิลเพนทีน

พอลิพรอพิลีน

พอลิเมทิลเมทาคริเลต

พอลิไวนิลแอลกอฮอล

150
30**

ไนลอน (พีเอ)

150

รายละเอียด

พอลิสไตรีน

(10) สารตกคางจากสารที่ระเหยไดใน
นอรมัลเฮปเทน (กรณีไขมัน น้ํามัน และ
อาหารที่มีไขมัน)
(11) บิสฟนอลเอ (ฟนอลและ พี-ที-บิวทิล
ฟนอล) ที่สกัดดวยน้ํา (กรณีอาหารทีม่ ี
ความเปนกรด-ดาง เกิน 5)
(12) บิสฟนอลเอ (ฟนอลและ พี-ที-บิวทิล
ฟนอล) ทีส่ กัดดวยกรดอะซีตกิ ความเขมขน
รอยละ 4 (กรณีอาหารที่มีความเปนกรดดาง ไมเกิน 5)
(13) บิสฟนอล เอ (ฟนอลและ พี-ที-บิวทิล
ฟนอล) ที่สกัดดวยเอทานอลความเขมขน
รอยละ 20 (กรณีอาหารที่มีแอลกอฮอล)

พอลิไวนิลคลอไรด

พอลิคารบอเนต

ชนิดพลาสติกที่ใชบรรจุนมหรือ
ผลิตภัณฑนม ซึ่งดานที่สัมผัสกับอาหารเปนพลาสติกชนิด

พอลิเอทิลนี เทเรฟทา
เลต

พอลิไวนิลิดีนคลอไรด

ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได (มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตรของสารละลาย)

ไมตองวิเคราะหตามรายการนั้น
พลาสติกชนิดอื่นที่ยังมิไดกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นสมควร
กรณีใชงานที่อุณหภูมิสูงกวา 100 องศาเซลเซียส
กรณีใชงานที่อุณหภูมิสูงกวา 100 องศาเซลเซียส ใหวิเคราะหที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที
สําหรับนมและผลิตภัณฑนมชนิดที่เปนครีม
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 296) พ.ศ.2549
เรื่อง อาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบา
-----------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง อาหารที่มีความเสี่ยง
จากโรควัวบา (Bovine Spongiform Encephalopathy) ชื่อยอวา BSE
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(7) (8) และ (9) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 260) พ.ศ.2545 เรื่อง กําหนดอาหารที่หาม
นําเขาหรือจําหนาย ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2545
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 271) พ.ศ.2546 เรื่อง แกไขเพิม่ เติมประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 260) พ.ศ.2545 ลงวันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ.2546
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 279) พ.ศ.2546 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 271) พ.ศ.2546 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2546
ขอ 2 ใหอาหารที่เปนผลผลิตจากโคและผลิตภัณฑที่ไดจากโค ที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศทีม่ ี
ความเสีย่ งจากการเกิดโรควัวบา ไดแก สหราชอาณาจักร โปรตุเกส ฝรัง่ เศส ไอรแลนด สวิตเซอรแลนด
เบลเยีย่ ม สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เนเธอรแลนด เดนมารก อิตาลี ลิกเตนสไตน ลักเซมเบิรก สเปน สาธารณ
รัฐเช็ก กรีซ ญี่ปุน สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐสโลวีเนีย สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐฟนแลนด สา
ธารณรัฐอิสราเอล สาธารณรัฐโปแลนด แคนาดา และสหรัฐอเมริกา เปนอาหารที่หามนําเขาหรือจําหนาย
ยกเวน
(1) นมและผลิตภัณฑนม
(2) หนังสัตว
(3) เจลาตินและคอลลาเจนจากหนังสัตว
(4) เจลาตินและคอลลาเจนจากกระดูก โดยตองปฏิบัติตามขอ 3(1)
(5) ไขมันสกัดทีไ่ มมโี ปรตีน (protein-free tallow) ทีม่ สี งิ่ ปนเปอ นทีไ่ มละลายไมเกินรอยละ
0.15 โดยน้ําหนัก และอนุพันธของไขมันสกัดดังกลาว โดยตองปฏิบัติตาม ขอ 3(2)
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(6) ไดแคลเซียมฟอสเฟตที่ไมมีโปรตีนหรือไขมัน โดยตองปฏิบัติตามขอ 3(3)
(7) เนื้อโคถอดกระดูกรวมถึงผลิตภัณฑที่ทําจากเนื้อโคถอดกระดูก ซึ่งไดจากโคที่มีอายุ
นอยกวาหรือเทากับ 30 เดือน ที่ผานกระบวนการทําใหสลบ (stunning process) กอนฆา โดยที่ไมทําให
สมองฉีกขาดและกระจาย เชน ไมใชวิธีการอัดอากาศหรือแกสเขาไปในสมอง (injecting compressed air
or gas into the cranial cavity) หรือการเจาะสมอง (pithing process) และตองมาจากสัตวที่ผานการ
ตรวจกอนฆา (ante-mortem) และการตรวจซาก เครื่องใน ภายหลังการฆา (post mortem) โดยผลการ
ตรวจตองไมพบวาเปนโรควัวบาหรืออยูใ นขายสงสัยวาเปนโรควัวบา และในกระบวนการฆาตองไมกอ ใหเกิด
การปนเปอ นกับเนื้อเยื่อที่ระบุอยูในบัญชี ตามมาตรา 2.3.13.13 ของ OIE Terrestrial Animal Health
Code 2005 (เนือ้ เยือ่ ทีม่ คี วามเสีย่ งตอโรควัวบา เชน สมอง ตอมทอนซิน ไขสันหลัง นัยนตา เปนตน) โดยตอง
ปฏิบัติตามขอ 4
(8) เลือดโคและผลิตภัณฑพลอยไดจากเลือดโค (blood and blood by-products) จาก
โคทีผ่ า นกระบวนการทําใหสลบ (stunning process) กอนฆา โดยทีไ่ มทาํ ใหสมองฉีกขาดและกระจาย เชน
ไมใชวิธีการอัดอากาศหรือแกสเขาไปในสมอง (injecting compressed air or gas into the cranial cavity)
หรือการเจาะสมอง (pithing process) โดยตองปฏิบัติตามขอ 4
ขอ 3 การนําเขาอาหารตามขอ 2(4) (5) และ (6) ตองมีหนังสือรับรองจากหนวยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบของประเทศผูผลิต หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบของ
ประเทศผูผ ลิต ทุกครัง้ ทีน่ าํ เขา ซึง่ ตองระบุสาระสําคัญอยางนอยดังนี้
(1) กรณีอาหารตามขอ 2(4) หนังสือรับรองนัน้ ตองระบุแหลงกําเนิดของกระดูกและตอง
ระบุสาระสําคัญดังตอไปนี้ดวย
(ก) วัตถุดบิ ไมมสี ว นของกะโหลก (skulls) กระดูกสันหลัง (vertebrae) และไขสันหลัง
(spinal cord)
(ข) ผานกระบวนการลดสารกอโรคโดยใชสารละลายดาง (alkaline process หรือ
acid-alkaline process) โดยจะตองผานความรอนทีอ่ ณ
ุ หภูมไิ มนอ ยกวา 138 องศาเซลเซียส เวลาไมตา่ํ กวา
4 วินาที หรือวิธีอื่นๆที่มีหลักฐานวามีมาตรฐานเทาเทียมกับวิธีดังกลาวขางตน
(2) กรณีอาหารตามขอ 2(5) หนังสือรับรองนัน้ ตองระบุวา มีสงิ่ ปนเปอ นทีไ่ มละลายไมเกิน
รอยละ 0.15 โดยน้ําหนัก
(3) กรณีอาหารตามขอ 2(6) หนังสือรับรองนัน้ ตองระบุวา ไมมโี ปรตีนหรือไขมันเปนองคประกอบ
ขอ 4 การนําเขาอาหารตามขอ 2(7) และ (8) ผูนําเขาตอง
(1) ปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขการนําเขา (Import Requirement) ที่กรมปศุสัตว
กําหนด โดยมีหลักฐานเปนหนังสือแสดง
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(2) มีหนังสือรับรองวาผานการตรวจประเมินเกีย่ วกับวิธกี ารผลิต เครือ่ งมือเครือ่ งใชในการผลิต
และการเก็บรักษาอาหาร จากคณะผูต รวจประเมินทีป่ ระกอบดวยเจาหนาทีจ่ ากกรมปศุสัตวและสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
(3) มีหนังสือรับรองความปลอดภัย (Health Certificate) จากหนวยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบ
ของประเทศผูผลิต หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศ
ผูผลิต แสดงตอพนักงานเจาหนาที่ที่ดานนําเขาทุกครั้งที่นําเขา
ขอ 5 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2549
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เลม 123 ตอนพิเศษ 12 ง. ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2549)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 297) พ.ศ.2549
เรื่อง อาหารฉายรังสี
--------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง กําหนดกรรมวิธีการ
ผลิตอาหารซึ่งมีการใชกรรมวิธีการฉายรังสี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 103 (พ.ศ.2529) เรื่อง กําหนดกรรมวิธี
การผลิตอาหารซึ่งมีการใชกรรมวิธีการฉายรังสี ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2529
ขอ 2 ใหอาหารฉายรังสี เปนอาหารที่กําหนดกรรมวิธีการผลิตและเปนอาหารที่ตองมีฉลาก
ขอ 3 ในประกาศฉบับนี้
“อาหารฉายรังสี” หมายความวา อาหารทีผ่ า นกรรมวิธกี ารฉายรังสีเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค
ในการฉายรังสี
“การฉายรังสีอาหาร” หมายความวา กระบวนการผลิตอาหารโดยกรรมวิธีการฉายรังสี
“ผูฉายรังสีอาหาร” หมายความวา ผูที่ไดรับอนุญาตใหทําการฉายรังสีอาหาร
“การวัดปริมาณรังสี” (Dosimetry) หมายความวา การวัดปริมาณรังสีดูดกลืน ที่อาหาร
ไดรับ หลังจากผานการฉายรังสีแลว
“ปริมาณรังสีดูดกลืน” (Absorbed Dose) หมายความวา ปริมาณพลังงานที่อาหาร
ดูดกลืนไว ตอหนึ่งหนวยน้ําหนักของผลิตภัณฑอาหารเมื่อไดรับรังสี มีหนวยเปนเกรย
“วัตถุประสงคของการฉายรังสีอาหาร” (Technological Purpose) หมายความวา
การฉายรังสีอาหารเพื่อฆาเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา เพื่อชะลอการสุก เพื่อลด
ปริมาณปรสิต เพื่อยับยั้งการงอกระหวางการเก็บรักษา เพื่อทําลายและยับยั้งการแพรพันธุของแมลง หรือ
อื่นๆ ทั้งนี้ การฉายรังสีอาหารตองมีปริมาณรังสีดูดกลืนต่ําสุดที่ทาํ ใหบรรลุวตั ถุประสงคของการฉายรังสี และ
มีปริมาณรังสีดดู กลืนสูงสุดอยูใ นระดับทีป่ ลอดภัยตอผูบริโภค สามารถคงคุณคาทางโภชนาการของอาหาร
โดยไมทําลายโครงสราง คุณสมบัติเชิงหนาที่ และคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหาร
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ขอ 4 กรรมวิธีการฉายรังสีอาหารตองปฏิบัติตาม Recommended International Code of
Practice for Radiation Processing of Food (CAC/RCP 19-1979, Rev.2-2003) และหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข ดังตอไปนี้ดวย
(1) ชนิดของรังสี ตองไดจากแหลงของรังสีที่เปนตนกําเนิด ดังตอไปนี้
(ก) รังสีแกมมา จากเครือ่ งฉายรังสีทมี่ โี คบอลต -60 (60Co) หรือ ซีเซียม-137 (137Cs) หรือ
(ข) รังสีเอกซ จากเครื่องผลิตรังสีเอกซที่ทํางานดวยระดับพลังงานที่ต่ํากวาหรือ
เทากับ 5 ลานอิเล็กตรอนโวลต หรือ
(ค) รังสีอิเล็กตรอน จากเครื่องเรงอนุภาคอิเล็กตรอนที่ทํางานดวยระดับพลังงานที่
ต่ํากวาหรือเทากับ 10 ลานอิเล็กตรอนโวลต
(2) ปริมาณรังสีดดู กลืน (absorbed dose) ตองเปนไปตามวัตถุประสงคของการฉายรังสี
ตามแตกรณี ทั้งนี้ ปริมาณรังสีดูดกลืนตองไมเกินที่กําหนดไวในเอกสารหมายเลข 1 ของบัญชีแนบทาย
ประกาศนี้ เวนแตมีเหตุผลทางวิชาการหรือความจําเปนทางเทคนิคทีส่ มควร ตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
(3) การควบคุมกรรมวิธีการผลิต
(ก) การฉายรังสีอาหาร ตองดําเนินการในสถานที่และใชเครื่องมือที่ไดรับอนุญาต
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ข) สถานทีฉ่ ายรังสี ตองออกแบบเพือ่ ความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และถูกสุขลักษณะ
ในการผลิต
(ค) สถานทีฉ่ ายรังสี ตองมีพนักงานทีม่ คี วามรูค วามสามารถในการใชเครือ่ งฉายรังสี
ไดรับการฝกอบรม และมีจํานวนพนักงานเพียงพอในการปฏิบัติงาน
(ง) การควบคุมกรรมวิธีการผลิตภายในสถานที่ฉายรังสี ใหรวมถึงการเก็บขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินการฉายรังสีอาหาร และขอมูลปริมาณรังสีดูดกลืนของอาหารที่มีการฉายรังสี
(จ) ขอมูลตามขอ (ง) ตองมีความชัดเจน และตองเก็บรักษาไวอยางนอย 3 ป ในสภาพ
ทีพ่ รอมจะใหตรวจสอบได สถานทีเ่ ก็บควรมีสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสมทีป่ อ งกันการเสียหายหรือเสือ่ มสภาพ
ขอ 5 อาหารทีจ่ ะนํามาฉายรังสีตอ งผานการเตรียม ผานกรรมวิธกี ารผลิต และขนสง ตามหลักเกณฑ
วาดวยสุขลักษณะที่ดี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดานความปลอดภัยของอาหาร สําหรับวัตถุดิบเริ่มตนจนถึง
ผลิตภัณฑสุดทาย ตองปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะ มาตรฐานอาหาร และหลักเกณฑการขนสง
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ขอ 6 อาหารทีผ่ า นการฉายรังสีมาแลวจะนํามาฉายรังสีซา้ํ อีกไมได เวนแตอาหารทีม่ คี วามชืน้ ต่าํ
เชน ผลิตภัณฑประเภทธัญพืช ถัว่ เมล็ดแหง อาหารแหง และอาหารอืน่ ในทํานองเดียวกันนี้ โดยมีวตั ถุประสงค
เพือ่ กําจัดแมลงทีเ่ ขาไปภายหลังจากทีไ่ ดมกี ารฉายรังสีแลว ทั้งนี้ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดโดยรวมใหเปนไป
ตามขอ 8
ขอ 7 อาหารที่ไดรับการฉายรังสีกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ ไมถือวาเปนการฉายรังสีซ้ํา
(1) อาหารทีเ่ ตรียมจากวัตถุดบิ ซึง่ ไดรบั การฉายรังสีในระดับต่าํ มาแลว เชน การควบคุมการ
แพรพนั ธุข องแมลง การปองกันการงอกของรากและหัวพืช แลวถูกนํามาฉายรังสีเพื่อวัตถุประสงคอื่น
(2) อาหารที่มีสวนประกอบที่ผานการฉายรังสีแลว นอยกวารอยละ 5 ถูกนํามาฉายรังสี
(3) อาหารทีไ่ มสามารถไดรบั ปริมาณรังสีตามกําหนดในครัง้ เดียว เพือ่ ใหไดวตั ถุประสงคตาม
ที่ตองการ
ขอ 8 อาหารที่มีการฉายรังสีตามขอ 6 และขอ 7 ตองมีปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดโดยรวม
ไมเกิน 10 กิโลเกรย เวนแตมีเหตุผลทางวิชาการหรือความจําเปนทางเทคนิคที่สมควร และตองไมเปน
อันตรายตอความปลอดภัยของผูบริโภค หรือทําลายคุณภาพของอาหาร ทัง้ นี้ หากมีปริมาณรังสีดดู กลืนสูงสุด
โดยรวมเกิน 10 กิโลเกรย ตองไดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 9 การฉายรังสีอาหาร ไมวาจะเปนประโยชนในการคุมครองสุขภาพผูบริโภคหรือไมก็ตาม
ตองปฏิบัติตามขอกําหนดทางวิชาการ (technological requirements) และตองไมนําการฉายรังสีอาหาร
มาใชทดแทนหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices) หรือหลักเกณฑ
การปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (Good Agricultural Practices)
ขอ 10 การแสดงฉลากของอาหารฉายรังสี นอกจากตองปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรือ่ ง ฉลาก และประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ งของอาหารนั้นๆแลว ตองแสดงรายละเอียด
ดังตอไปนี้เพิ่มเติม
(1) ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานใหญของผูผลิตและผูฉายรังสี
(2) แสดงขอความวา “ผานการฉายรังสีแลว” หรือขอความทีส่ อื่ ความหมายในทํานองเดียวกัน
(3) ระบุวัตถุประสงคของการฉายรังสี ดวยขอความดังนี้ “เพื่อ…...” (ความที่เวนไวให
ระบุวัตถุประสงคของการฉายรังสี)
(4) การแสดงเครื่องหมายการฉายรังสีอาจจะแสดงหรือไมก็ได แตหากจะแสดงตอง
ใชตามรูปแบบที่กําหนดไวในเอกสารหมายเลข 2 ทายประกาศนี้ ใกลกับชื่อของอาหาร
(5) วันเดือนและปที่ทําการฉายรังสี
ขอ 11 อาหารฉายรังสีหากถูกนํามาใชเปนสวนประกอบในอาหารอื่น ตองแสดงขอความตาม
ขอ 10(2) กํากับชื่อสวนประกอบของอาหารนั้น
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ขอ 12 ในกรณีทสี่ ว นประกอบของอาหารมีเพียงอยางเดียว ซึง่ ไดมาจากวัตถุดบิ ทีผ่ า นการฉายรังสี
ตองแสดงขอความตามขอ 10(2) กํากับชือ่ สวนประกอบของอาหารนัน้ ดวย
ขอ 13 ภาชนะทีบ่ รรจุอาหารฉายรังสี ตองมีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสม อยูใ นสภาพทีถ่ กู หลักสุขลักษณะ
ตรงตามวัตถุประสงคในการฉายรังสี และเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good
Manufacturing Practices) ทั้งกอนและหลังการฉายรังสี
ขอ 14 ผูผลิตหรือผูนําเขาอาหารฉายรังสี ที่มีการแสดงฉลากแตกตางไปจากที่กาํ หนดไวตาม
ขอ 10 และไดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลวกอนที่ประกาศนี้ใชบังคับ ตอง
ปรับปรุงแกไขการแสดงฉลากใหเปนไปตามประกาศนี้ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 15 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2549
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เลม 123 ตอนพิเศษ 93 ง. ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2549)
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เอกสารหมายเลข 1
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 297) พ.ศ.2549
เรื่อง อาหารฉายรังสี
ตารางบัญชีปริมาณรังสีที่อนุญาต สําหรับการฉายรังสีตามวัตถุประสงคตางๆ
ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุด
ลําดับที่
วัตถุประสงคของการฉายรังสี
(กิโลเกรย)
1
ยับยั้งการงอกระหวางการเก็บรักษา
1
2
ชะลอการสุก
2
3
ควบคุมการแพรพันธุของแมลง
2
4
ลดปริมาณปรสิต
4
5
ยืดอายุการเก็บรักษา
7
6
ลดปริมาณจุลินทรีย และจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
10
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เอกสารหมายเลข 2
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 297) พ.ศ.2549
เรื่อง อาหารฉายรังสี

รูปวงกลมขอบหนาทึบสีเขียว ขอบของครึ่งวงกลมชวงบนไมติดกัน แตแบงเปนสีส่ ว นเทาๆกัน มี
ชองวางระหวางขอบนอกแตละสวน 5 ระยะเทาๆกัน ภายในเนือ้ ทีค่ รึง่ วงกลมชวงบนมีวงกลมทึบสีเขียวขนาดเล็ก
สวนภายในเนื้อที่ครึ่งวงกลมชวงลางจะมีเครื่องหมายรูปวงรีทึบสีเขียว 2 วงแยกกัน ปลายดานหนึ่งของแตละวง
เชื่อมตอกัน
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส
-------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑนม พรอมบริโภคชนิด
เหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส เพื่อใหเหมาะสมและมีความมั่นใจในการ
ประกันคุณภาพหรือมาตรฐาน เพือ่ ความปลอดภัยของผูบ ริโภคเพิ่มมากขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(6) และ (7) แหงพระราชบัญญัตอิ าหาร
พ.ศ.2522 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวทีผ่ า นกรรมวิธกี ารฆาเชือ้ ดวยความรอนโดยวิธพี าสเจอรไรส
เปนอาหารทีก่ าํ หนดวิธกี ารผลิต เครือ่ งมือเครือ่ งใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารเปนการเฉพาะ
ขอ 2 ใหผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวทีผ่ า นกรรมวิธฆี า เชือ้ ดวยความรอนโดยวิธพี าสเจอรไรส ไดแก
นมโค นมปรุงเแตง ผลิตภัณฑของนม นมเปรี้ยว และใหหมายความรวมถึงผลิตภัณฑ ดังกลาวทีผ่ ลิตจากนม
ของสัตวอนื่ ทีน่ าํ มาบริโภคในลักษณะทีเ่ ปนนมพรอมบริโภคชนิดเหลวทีผ่ า นกรรมวิธฆี า เชือ้ ดวยความรอนโดยวิธี
พาสเจอรไรส
ขอ 3 ผูผ ลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวทีผ่ า นกรรมวิธฆี า เชือ้ ดวยความรอนโดยวิธพี าสเจอรไรส
เพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ไมต่ํากวา
เกณฑที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศนี้
ขอ 4 ผูนําเขาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดย
วิธีพาสเจอรไรสเพื่อจําหนาย จะตองนําเขาผลิตภัณฑดังกลาวจากสถานที่ผลิตทีผ่ า นการตรวจประเมินจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือองคกรหรือหนวยงานที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกําหนดวาเปนสถานที่ผลิตที่มีมาตรฐานการผลิตเปนไปตามวิธกี ารผลิต เครือ่ งมือเครือ่ งใช และการ
เก็บรักษาอาหาร ไมตา่ํ กวาเกณฑที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศนี้ หรือจัดใหมีใบรับรองสถานที่ผลิต
สําหรับนําเขาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
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ในกรณีทมี่ เี หตุผลหรือความจําเปนในการทวนสอบระบบความปลอดภัยของอาหาร เพือ่
คุม ครองความปลอดภัยของผูบ ริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจกําหนดใหสถานทีผ่ ลิตตาม
วรรคหนึง่ ตองผานการตรวจประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือองคกรหรือหนวยงานที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
ขอ 5 ใหผูรับใบอนุญาตผลิต นําเขา หรือใบสําคัญ การใชฉลากผลิตภัณฑนมพรอมบริโภค
ชนิดเหลวทีผ่ า นกรรมวิธฆี า เชือ้ ดวยความรอนโดยวิธพี าสเจอรไรส กอนวันทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ ตองปฏิบตั ิ
ใหเปนไปตามขอ 3 หรือขอ 4 แลวแตกรณี ภายในหนึง่ ปนบั แตวนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ชบงั คับ
ขอ 6 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2549
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เลม 123 ตอนพิเศษ 96 ง. ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2549)
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บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส
การผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส จะตองมีการกําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนั้นจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
หมวดที่
หัวขอ
เนื้อหา
1
สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
1.1 สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียงตองอยูในที่ที่เหมาะสม ไมทําใหเกิดการปนเปอนกับผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธี
ฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรสที่ผลิต หากไมสามารถหลีกเลี่ยงไดตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนดังกลาว โดยตองมี
ลักษณะดังตอไปนี้
1.1.1 สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด ไมปลอยใหมีการสะสมสิ่งที่ไมใชแลวหรือสิ่งปฏิกูล อันอาจเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและ
แมลง รวมทั้งเชื้อโรคตางๆขึ้นได
1.1.2 อยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุนมากผิดปกติ
1.1.3 ไมอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ
1.1.4 บริเวณพื้นที่ตั้งตัวอาคารไมมีน้ําขัง แฉะ และสกปรก มีทอหรือทางระบายน้ําเพื่อใหไหลลงสูระบบบําบัดน้ําทิ้งกอนลงสูทางระบาย
น้ําสาธารณะ
1.1.5 กรณีที่ใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบ ตองมีบริเวณลางรถและอุปกรณขนสงน้ํานมดิบ ที่มีพื้นคงทน เรียบ ลาดเอียง ไมมีน้ําขัง
1.2 อาคารผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส อยางนอยตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้
1.2.1 มีการออกแบบและกอสรางมั่นคง พื้น ผนัง และเพดาน ของอาคารสถานที่ผลิตกอสรางดวยวัสดุที่คงทน เรียบ ไมดูดซับน้ํา ลาดเอียง
ไมมีน้ําขัง
1.2.2 มีขนาดและพื้นที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
1.2.3 เปนอาคารสําหรับผลิตอาหารเทานั้น และมีการแยกการปฏิบัติงานสําหรับสายงานการผลิตผลิตภัณฑอาหารประเภทตางๆใหเปนสัดสวน
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หมวดที่

หัวขอ

เนื้อหา
1.2.4 มีการจัดพื้นที่ใหเปนไปตามสายงานการผลิต เพื่อปองกันการปนเปอนขาม
1.2.5 แยกที่พักอาศัย หองน้ํา หองสวม ออกเปนสัดสวนไมปะปนกับบริเวณผลิต
1.2.6 สะดวกในการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพใชงานไดดี ไมชํารุด และถูกสุขลักษณะ
1.2.7 สามารถปองกันสัตว แมลง ไมใหเขาในบริเวณผลิต
1.2.8 ไมมีสิ่งของที่ไมใชแลวหรือไมเกี่ยวของกับการผลิตอยูในบริเวณผลิต
1.2.9 มีทางระบายน้ําทิ้งที่ออกแบบเพื่อรองรับปริมาณน้ําทิ้งที่เกิดจากการผลิตในบริเวณนั้นๆไดเพียงพอ
1.2.10 มีการถายเทอากาศที่ดีและเพียงพอ
1.2.11 มีระบบแสงสวางที่เพียงพอและมีฝาครอบหลอดไฟในบริเวณผลิตที่เปนจุดเสี่ยงตอการปนเปอนผลิตภัณฑ
1.2.12 ภายในอาคารผลิต อยางนอยตองประกอบดวย
1.2.12.1 หองหรือบริเวณรับและเก็บรักษาน้ํานมดิบ กรณีใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบ ทั้งนี้ถังเก็บน้ํานมดิบอาจตั้งอยูนอกอาคาร
1.2.12.2 หองหรือบริเวณเก็บวัตถุดิบ สวนผสมที่ใชในการผลิต รวมทั้งบรรจุภัณฑ พื้นตองแหง มีชั้นหรือยกพื้นรองรับ
1.2.12.3 หองหรือบริเวณเตรียมวัตถุดิบและปรุงผสม (กรณีการผลิตนมที่มีการปรุงแตง)
1.2.12.4 หองหรือบริเวณเตรียมเชื้อ (กรณีผลิตนมเปรี้ยว)
1.2.12.5 หองหรือบริเวณพาสเจอรไรส
1.2.12.6 หองหรือบริเวณบรรจุ มีมาตรการปองกันการปนเปอนจากภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ ไมเปนทางเดินผานไปยังบริเวณหรือ
หองอื่นๆ มีภาชนะรองรับผลิตภัณฑที่บรรจุแลว โดยมีระดับสูงจากพื้นปฏิบัติงาน
1.2.12.7 หองเย็นหรือตูเย็นสําหรับเก็บผลิตภัณฑสําเร็จรูป มีชั้นหรือยกพื้นรองรับ เพื่อใหความเย็นไหลเวียนไดอยางทั่วถึง
1.2.12.8 หองหรือบริเวณลางทําความสะอาดและฆาเชื้อบรรจุภัณฑ แลวแตกรณี
1.2.12.9 หองหรือบริเวณลางและฆาเชื้อภาชนะ อุปกรณการผลิต
1.2.12.10 หองหรือบริเวณสําหรับอุปกรณลางแบบระบบปด (Clean In Place, CIP)
1.2.12.11 หองหรือบริเวณเก็บอุปกรณการผลิตที่ลางทําความสะอาดแลว
1.2.12.12 หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํานม ที่มีมาตรการปองกันการปนเปอนสูบริเวณผลิต
1.2.12.13 หองหรือบริเวณเก็บสารเคมีที่ไมใชในอาหาร ใหจัดแยกเปนสัดสวน ไมปะปนกับสารเคมีที่ใชในอาหาร
1.2.12.14 หองหรือบริเวณเปลี่ยนเสื้อผาและเก็บของใชสวนตัวของพนักงาน
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หมวดที่
2

หัวขอ
เครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณการผลิต

เนื้อหา
2.1 มีการออกแบบ อยางนอยตองมีลักษณะดังนี้
2.1.1 ผิวหนาของเครื่องมือหรืออุปกรณที่สัมผัสโดยตรงกับน้ํานม ตองมีผิวเรียบ ทําจากวัสดุที่ไมกอใหเกิดการปนเปอนตออาหาร
สามารถทําความสะอาดและฆาเชื้อไดงาย
2.1.2 ปม ขอตอ วาลว ซีล ประเก็นตางๆ ที่สัมผัสน้ํานม ตองออกแบบใหงายตอการทําความสะอาดและฆาเชื้อ
2.1.3 ทอสงน้ํานมตองไมกอใหเกิดการปนเปอนกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ภายในทอไมมีจุดอับหรือซอกมุม ซึ่งจะทําใหสิ่งสกปรกสะสม
ยากตอการทําความสะอาดและฆาเชื้อ
2.1.4 ถังบรรจุน้ํานมตองออกแบบใหมีพื้นถังลาดเอียง สามารถระบายของเหลวออกไดทั้งหมดและปองกันการปนเปอน
2.2 มีการติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณในตําแหนงที่เหมาะสม เปนไปตามสายงานการผลิตแตละประเภท เปนสัดสวน ไมกอใหเกิดการ
ปนเปอน งายตอการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ทําความสะอาด และซอมบํารุง
2.3 มีจํานวนเพียงพอและเปนชนิดที่เหมาะสมกับการผลิต ใชงานได มีความเที่ยงตรง แมนยํา ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
2.3.1 อุปกรณการรับน้ํานมดิบ (กรณีใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบในการผลิต)
2.3.2 เครื่องหรืออุปกรณตวง หรือเครื่องชั่ง
2.3.3 เครื่องหรืออุปกรณกรอง
2.3.4 เครื่องหรืออุปกรณลดอุณหภูมิน้ํานมดิบ (กรณีใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบในการผลิต)
2.3.5 ถังเก็บรักษาน้ํานมดิบที่สามารถรักษาอุณหภูมิไดไมเกิน 8oC ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา พรอมอุปกรณวัดอุณหภูมิ
2.3.6 เครื่องหรืออุปกรณการปรุงผสมหรือเครื่องโฮโมจีไนสเซอร แลวแตกรณี
2.3.7 เครื่องฆาเชื้อแบบพาสเจอรไรส พรอมอุปกรณวัดอุณหภูมิ บันทึกอุณหภูมิ และอุปกรณกวน กรณีฆาเชื้อน้ํานมดิบโดยวิธีไมตอเนื่อง
2.3.8 อุปกรณเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ํานม (Flow Diversion Device, FDD) พรอมอุปกรณวัดอุณหภูมิ บันทึกอุณหภูมิ กรณีฆาเชื้อ
น้ํานมดิบโดยวิธีตอเนื่อง พรอมระบบเตือนกรณีอุณหภูมิไมไดตามกําหนด และมีมาตรการปองกันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในอุปกรณ
เปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ํานม
2.3.9 ถังบมหรือถังหมัก (Fermented Tank) (กรณีผลิตนมเปรี้ยว)

401

หมวดที่

3

หัวขอ

เนื้อหา

2.3.10 เครื่องหรืออุปกรณลางทําความสะอาดหรือฆาเชื้อบรรจุภัณฑ
2.3.11 ถังรอบรรจุตองมีฝาปด ฝาถังลาดเอียง สามารถลางทําความสะอาดและฆาเชื้อภายในแบบระบบปดพรอมอุปกรณวัดอุณหภูมิ
และสามารถรักษาอุณหภูมิของน้ํานมหรือผลิตภัณฑไวไดไมเกินขอกําหนด
2.3.12 เครื่องบรรจุและปดผนึกอัตโนมัติ
2.3.13 เครื่องหรืออุปกรณประทับตราวันหมดอายุของผลิตภัณฑ
2.3.14 เครื่องหรืออุปกรณทําความสะอาดและฆาเชื้อแบบระบบปด (CIP)
2.3.15 เครื่องหรืออุปกรณสําหรับปรับคุณภาพน้ํา
2.3.16 เครื่องมือวัดอุณหภูมิและนาฬิกาจับเวลา แลวแตกรณี
การควบคุมกระบวนการผลิต การดําเนินการทุกขั้นตอนจะตองมีการควบคุมตามสุขลักษณะการผลิตที่ดี ตั้งแตการตรวจรับ การเก็บรักษาวัตถุดิบ สวนผสมในการผลิต
และบรรจุภัณฑ การปรุงผสม การฆาเชื้อ การเก็บรักษาผลิตภัณฑที่รอการบรรจุ การบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑสําเร็จรูป การขนยายระหวาง
การผลิต และการขนสงผลิตภัณฑสําเร็จรูป ดังนี้
3.1 การรับวัตถุดิบ สวนผสมในการผลิต และบรรจุภัณฑ
3.1.1 วัตถุดิบและสวนผสมในการผลิต
3.1.1.1 มีการคัดเลือกดานคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อใหเหมาะสมในการผลิตอาหารสําหรับการบริโภค ตามขอกําหนดที่ระบุไว
3.1.1.2 เก็บตัวอยางน้ํานมดิบตรวจวิเคราะหคุณภาพ ดานเคมี กายภาพ จุลินทรีย ทุกครั้งกอนใชผลิต
3.1.1.3 เก็บตัวอยางตรวจวิเคราะหวัตถุดิบอื่นๆ โดยหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐานอยางนอยปละ 1 ครั้ง และทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแหลงซื้อกอนนําไปใชในการผลิต เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจสําหรับการนําไปใชผลิต
3.1.1.4 เก็บไวภายใตสภาวะที่ปองกันการปนเปอนได โดยมีการเสื่อมสลายนอยที่สุด มีการหมุนเวียนไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
ตามหลักเก็บกอนใชกอน
3.1.1.5 มีชั้นหรือยกพื้นรองรับ
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3.1.2 บรรจุภัณฑ
3.1.2.1 ตองทําจากวัสดุทมี่ คี ณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตามขอกําหนดของบรรจุภณ
ั ฑสาํ หรับอาหาร ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เรื่อง ภาชนะบรรจุ
3.1.2.2 มีการตรวจสภาพเบื้องตน ไมมีตําหนิ อยูในหีบหอที่สะอาด ปองกันการปนเปอนจากฝุนละออง กอนนําไปใชจะตองทํา
ความสะอาดหรือฆาเชื้อ และนําไปใชบรรจุทันที มีการตรวจสอบการปนเปอนเชื้อจุลินทรียของบรรจุภัณฑอยางสม่ําเสมอ
เพื่อยืนยันประสิทธิภาพการทําความสะอาดหรือการฆาเชื้อ
3.1.2.3 มีชั้นหรือยกพื้นรองรับ
3.2 การควบคุมระหวางกระบวนการผลิต
3.2.1 การปรุงผสม (กรณีที่มีการปรุงผสม)
3.2.1.1 มีการตรวจสอบการปรุงผสมวาเปนไปตามสูตร สวนผสมที่กําหนดไว โดยเก็บรักษาภายใตสภาวะที่สามารถปองกันการปนเปอน
และการเจริญของเชื้อจุลินทรีย
3.2.2 การพาสเจอรไรส
3.2.2.1 มีการควบคุมกระบวนการพาสเจอรไรส โดยใชอุณหภูมิและเวลาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
หรือใหเปนไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค พรอมบันทึกผล
3.2.2.2 มีการทวนสอบประสิทธิภาพการพาสเจอรไรสทุกครั้งภายหลังการฆาเชื้อผลิตภัณฑ และบันทึกผล
3.2.2.3 กรณีใชอปุ กรณฆา เชือ้ ระบบแผนแลกเปลีย่ นความรอน ตองควบคุมความดันของน้าํ นมทีผ่ า นการฆาเชือ้ แลว ใหสงู กวาน้าํ นมดิบ
ในสวน Regenerative Section หรือมีมาตรการอื่นที่เทียบเทา
3.2.3 การบรรจุ
3.2.3.1 บรรจุและปดผนึกทันทีดวยเครื่องบรรจุอัตโนมัติ
3.2.3.2 ตรวจพินิจสภาพความเรียบรอยของบรรจุภัณฑภายหลังการบรรจุ รวมทั้งความถูกตองของฉลาก
3.2.3.3 อุณหภูมิของน้ํานมที่ผานการฆาเชื้อแลวระหวางบรรจุ จนกระทั่งนําเขาเก็บรักษาในหองเย็น ไมสูงกวาอุณหภูมิตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วของหรือใหเปนไปตามหลักวิชาการทีย่ อมรับและมีความปลอดภัยตอผูบ ริโภค พรอมบันทึกผล
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3.3 ผลิตภัณฑสําเร็จรูป
3.3.1 การเก็บรักษาผลิตภัณฑสําเร็จรูป สามารถปองกันการปนเปอนและปองกันการเสื่อมสลายของผลิตภัณฑ โดยอุณหภูมิของผลิตภัณฑ
ระหวางเก็บรักษาตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของหรือใหเปนไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับ
และมีความปลอดภัยตอผูบริโภค พรอมบันทึกผล
3.3.2 การขนสง พาหนะที่ใชขนสงผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรสตองไมกอใหเกิดการปนเปอน และสามารถควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑใหเปนไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ หรือใหเปนไปตามหลักวิชาการทีย่ อมรับและมีความปลอดภัยตอผูบ ริโภค
พรอมบันทึกผล กรณีใชนา้ํ แข็งจะตองเปนน้าํ แข็งทีส่ ะอาด มีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง น้าํ แข็ง
3.3.3 การควบคุมคุณภาพตองเก็บตัวอยางสงตรวจวิเคราะห ดานเคมี ดานกายภาพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
และดานจุลินทรีย อยางนอยทุก 6 เดือน โดยหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน พรอมทั้งมีการตรวจเฝาระวังตนเอง (in-house control)
ตามความเหมาะสม เพื่อตรวจสอบวาผลิตภัณฑมีคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
3.4 ภาชนะ อุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการขนถายวัตถุดิบ สวนผสมในการผลิตในระหวางกระบวนการผลิต รวมทั้งผลิตภัณฑสําเร็จรูป
ตองอยูในสภาพที่เหมาะสม และไมทําใหเกิดการปนเปอน
3.5 มีการเก็บและบงชี้ชนิดของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ และผลิตภัณฑสําเร็จรูป ผลิตภัณฑที่ตองผานกระบวนการผลิตซ้ํา (reprocess) หรือ
ผลิตภัณฑที่รอทําลายอยางชัดเจน
3.6 น้ําที่สัมผัสอาหารในกระบวนการผลิตตองเปนน้ําสะอาด มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ําบริโภค
ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท และการนําไปใชในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
3.7 ไอน้ําที่สัมผัสกับอาหารตองทําจากน้ําสะอาด มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนิท และการนําไปใชในสภาพที่ถกู สุขลักษณะ
3.8 ตองมีมาตรการจัดการน้ํานมดิบ ผลิตภัณฑที่อยูระหวางกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑสุดทายอยางเหมาะสม ในกรณีที่ไฟฟาดับ
ทั้งนี้หากมีการใชน้ําแข็งรักษาความเย็น ตองไมใหสัมผัสอาหารโดยตรง และน้ําแข็งที่ใชตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ําแข็ง
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การทําความสะอาด การฆาเชือ้ สารที่ใชในการทําความสะอาดและฆาเชื้อเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต โดยเฉพาะภาชนะบรรจุ ตองมีขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใช
และการบํารุงรักษา
ความเขมขน อุณหภูมิที่ใช ระยะเวลาที่สารนั้นสัมผัสกับพื้นผิวที่ตองการทําความสะอาดและฆาเชื้อ รวมทั้งตองมีการทดสอบวาขอมูลดังกลาว
มีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดและฆาเชื้อ ดังตอไปนี้
4.1 การทําความสะอาดและการฆาเชื้อ
4.1.1 มีเอกสารแสดงขั้นตอนการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตางๆที่ใชในการผลิต
รวมทั้งภาชนะบรรจุ
4.1.2 สารเคมีที่ใชในการทําความสะอาด ฆาเชื้อเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต ตองมีขอมูลเกี่ยวกับชนิดของสารเคมี วิธีใช
ความเขมขน อุณหภูมิที่ใช ระยะเวลาในการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อ
4.1.3 มีการฆาเชื้อ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.1.4 มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการลางทําความสะอาด การฆาเชื้อ และการตกคางของสารเคมีที่ใชลางทําความสะอาดและฆาเชื้อ
4.1.5 มีการเก็บอุปกรณที่ทําความสะอาดหรือฆาเชื้อแลวใหเปนสัดสวนและหางจากที่ที่อาจกอใหเกิดการปนเปอนซ้ํา
4.1.6 การลําเลียง ขนสงภาชนะ และอุปกรณที่ทําความสะอาดแลว ตองสามารถปองกันการปนเปอนจากภายนอกได
4.1.7 การใชสารเคมี ตลอดจนสารเคมีที่ใชเกี่ยวกับกระบวนการผลิตตองอยูภายใตเงื่อนไขที่ปลอดภัย มีฉลากภาษาไทยกํากับ สารเคมีที่ใช
ตองมีมาตรการควบคุมสําหรับนําไปใชอยางปลอดภัย
4.2 มีแผนงานบํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และการสอบเทียบอุปกรณที่จําเปนในการผลิตอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5
การสุขาภิบาล
ผูผลิตตองดําเนินการเกี่ยวกับสุขาภิบาล ดังตอไปนี้
5.1 น้ําที่ใชภายในสถานที่ผลิตสําหรับวัตถุประสงคอื่นๆ ตองสะอาด มีการปรับคุณภาพน้ําตามความจําเปน มีปริมาณเพียงพอ และมีสัญลักษณ
แยกประเภทน้ําใชสัมผัสอาหารหรือน้ําใชในสถานที่ผลิตอยางชัดเจน
5.2 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปดในจํานวนที่เพียงพอ และมีวิธีการกําจัดที่เหมาะสม
5.3 จัดใหมีทางระบายน้ําทิ้งและสิ่งโสโครกอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับเขาสูกระบวนการผลิตอาหาร
5.4 หองสวมและอางลางมือหนาหองสวม มีจํานวนเพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงานและถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณในการลางมือครบถวน ถูกสุขลักษณะ
และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.5 อางลางมือบริเวณผลิตมีจํานวนเพียงพอและติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสมตอการใชงาน มีอุปกรณในการลางมือครบถวน และมีอุปกรณทําให
มือแหงและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.6 ไมมีสัตวเลี้ยงในอาคารผลิตและมีระบบควบคุมปองกันสัตว แมลง ที่มีประสิทธิภาพ
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หมวดที่
หัวขอ
6
สุขลักษณะของผูปฏิบัติงาน
และบุคลากร

เนื้อหา
6.1 ผูปฏิบัติงานและบุคลากรในบริเวณผลิตตอง
6.1.1 ไมเปนโรคติดตอหรือโรคนารังเกียจตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522) หรือมีบาดแผลที่กอใหเกิดการปนเปอนสู
อาหาร และมีขอกําหนดสําหรับผูปฏิบัติที่มีอาการของโรค
6.1.2 มีการตรวจสุขภาพประจําป อยางนอยปละ 1 ครั้ง
6.1.3 แตงกายสะอาด ตัดเล็บสั้น ไมทาเล็บ ไมใสเครื่องประดับ
6.1.4 ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน ภายหลังจากสัมผัสสิ่งที่กอใหเกิดการปนเปอน และภายหลังจากใชหองน้ําและหองสวม
โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานรับน้ํานมดิบ ปรุงผสม เติมเชื้อนมเปรี้ยว และบรรจุ
6.1.5 สวมถุงมือที่อยูในสภาพสมบูรณและสะอาดถูกสุขลักษณะ สําหรับการปฏิบัติบางขั้นตอนที่ไมตองสวมถุงมือ ตองลางมือ เล็บ แขน
ใหสะอาดกอนการผลิตทุกครั้ง
6.1.6 สวมหมวก ตาขายหรือผาคลุมผม ผากันเปอน ผาปดปาก ขณะปฏิบัติงาน
6.1.7 มีมาตรการจัดการรองเทาบางจุดการทํางานที่เหมาะสม เชน เปลี่ยนใชรองเทาเฉพาะบริเวณ หรือจุมรองเทาในน้ํายาฆาเชื้อโรคกอนเขาสู
บริเวณผลิต เพื่อปองกันการปนเปอนสูผลิตภัณฑ
6.1.8 ไมบริโภคอาหาร สูบบุหรี่ ในขณะปฏิบัติงาน หรือมีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานที่นารังเกียจอื่นๆ ที่อาจทําใหเกิดการปนเปอนสูอาหาร
6.1.9 มีการฝกอบรมผูป ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับสุขลักษณะทัว่ ไป และความรูท วั่ ไปในการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวตามความเหมาะสม
6.2 ผูค วบคุมการผลิต ตองมีคณ
ุ สมบัตแิ ละความรูเ กีย่ วกับการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวทีผ่ า นกรรมวิธฆี า เชือ้ ดวยความรอน
โดยวิธพี าสเจอรไรสตามความเหมาะสม ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
6.3 มีขอกําหนดดานสุขลักษณะหรือมาตรการสําหรับผูเยี่ยมชมและผูไมเกี่ยวของกับการผลิต อยางนอยตองปฏิบัติตามขอกําหนด 6.1.1-6.1.8
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หมวดที่
หัวขอ
7.
บันทึกและรายงานผล

เนื้อหา
ผูผลิตตองมีบันทึก รายงานตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิต อยางนอยดังตอไปนี้ โดยเก็บรักษาไว ณ สถานที่ผลิต เปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน
7.1 ผลการตรวจวิเคราะหน้ํานมดิบ วัตถุดิบและสวนผสมในการผลิต บรรจุภัณฑ และผลิตภัณฑสําเร็จรูป
7.2 ผลการตรวจวิเคราะหน้ําที่สัมผัสอาหารและที่ใชเปนสวนผสมในกระบวนการผลิต
7.3 การชั่ง ตวง วัด วัตถุดิบและสวนผสมในการผลิต
7.4 อุณหภูมิและเวลาในการเก็บรักษาน้ํานมดิบ การปรุงผสม การบม แลวแตกรณี การพาสเจอรไรส การเก็บเพื่อรอบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป และการขนสง
7.5 ผลการทวนสอบประสิทธิภาพการพาสเจอรไรส
7.6 ชนิดและปริมาณการผลิตประจําวันของผลิตภัณฑสําเร็จรูปและวิธีการเรียกคืนสินคา
7.7 ชนิดและความเขมขนของสารเคมี อุณหภูมิและเวลาที่ใชในการทําความสะอาดและฆาเชื้ออุปกรณ เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต และผลการ
ตรวจสอบการตกคางของสารเคมี
7.8 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการลางทําความสะอาดหรือฆาเชื้อเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต
7.9 ผลการตรวจสภาพความพรอม การทํางานของเครื่องจักร อุปกรณ โดยเฉพาะอุปกรณเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ํานม (กรณีใชอุปกรณ
พาสเจอรไรสแบบตอเนื่อง) ทุกครั้งกอนการผลิต
7.10 ผลการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ตามแผนงานบํารุงรักษาที่กําหนด
7.11 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ นาฬิกา เครื่องชั่ง ตวง วัด ที่ใชในกระบวนการผลิต
7.12 ผลการตรวจสุขภาพประจําปผูปฏิบัติงาน และประวัติหรือรายงานการฝกอบรมของผูปฏิบัติงาน
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 299) พ.ศ.2549
เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอนสารเคมีบางชนิด (ฉบับที่ 2)
----------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องมาตรฐานอาหาร
ที่มีการปนเปอนสารเคมีบางชนิด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3) และ (9) แหงพระราชบัญญัตอิ าหาร
พ.ศ.2522 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณ
สุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 2 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 268) พ.ศ.2546
เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอนสารเคมีบางชนิด ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2546 และใหใชความตอ
ไปนี้แทน
“ขอ 2 ใหอาหารทุกชนิดมีมาตรฐาน โดยตรวจไมพบการปนเปอนสารเคมี ดังตอไปนี้
(1) คลอแรมเฟนิคอลและเกลือของสารนี้ (Chloramphenicol and its salts)
(2) ไนโทรฟวราโซนและเกลือของสารนี้ (Nitrofurazone and its salts)
(3) ไนโทรฟวแรนโทอินและเกลือของสารนี้ (Nitrofurantoin and its salts)
(4) ฟวราโซลิโดนและเกลือของสารนี้ (Furazolidone and its salts)
(5) ฟวแรลทาโดนและเกลือของสารนี้ (Furaltadone and its salts)
(6) มาลาไคต กรีน และเกลือของสารนี้ (Malachite Green and its salts)
สารเคมีต าม (1)(2)(3)(4)(5) และ (6) ใหรวมถึงสารในกระบวนการสรางและสลาย
(metabolites) ของสารดังกลาวดวย”
ขอ 2 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2549
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เลม 123 ตอนพิเศษ 97 ง. ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2549)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 300) พ.ศ.2549
เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
--------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 258) พ.ศ.2545 เรื่อง แตงตั้งพนักงาน
เจาหนาทีเ่ พือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 ลงวันที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ.2545 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 270) พ.ศ.2546 เรือ่ ง แตงตัง้ พนักงานเจาหนาทีเ่ พือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตอิ าหาร
พ.ศ.2522 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 278) พ.ศ.2546 เรื่อง
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ลงวันที่ 8 ธันวาคม
พ.ศ.2546
ขอ 2 ใหขา ราชการซึง่ ดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาทีเ่ พือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 ในอาหารทุกชนิด ตามนิยาม“อาหาร” ของมาตรา 4
(1) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(2) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(3) ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
(4) สาธารณสุขนิเทศก
ขอ 3 ใหขา ราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึง่ ดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปนพนักงาน
เจาหนาทีเ่ พื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ในอาหารทุกชนิด ตามนิยาม “อาหาร” ของ
มาตรา 4
(1) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(2) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(3) นักวิชาการอาหารและยา 10 ชช. ดานมาตรฐานผลิตภัณฑดานสาธารณสุข
(4) นักวิชาการอาหารและยา 10 ชช. ดานความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ
และการใชผลิตภัณฑดานสาธารณสุข
(5) นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช. ดานมาตรฐานอาหาร
(6) นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช. ดานความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร
(7) นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช. ดานพัฒนาระบบการคุม ครองผูบ ริโภคผลิตภัณฑ
ดานสาธารณสุข
(8) ผูอํานวยการกองควบคุมอาหาร
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(9) ผูอํานวยการกองงานดานอาหารและยา
(10) ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ
(11) ผูอ าํ นวยการกองสงเสริมงานคุม ครองผูบ ริโภคดานผลิตภัณฑสขุ ภาพในสวนภูมภิ าค
และทองถิน่
(12) นักวิชาการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(13) เภสัชกร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 4 ใหขา ราชการกรมควบคุมโรค ซึง่ ดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่
เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 ในอาหารทุกชนิด ตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา 4
(1) อธิบดีกรมควบคุมโรค
(2) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
(3) ผูอํานวยการสํานักโรคติดตอทั่วไป
(4) หัวหนากลุม โรคติดตอระหวางประเทศ สํานักโรคติดตอทัว่ ไป
(5) นายแพทย นักวิชาการสาธารณสุข ตัง้ แตระดับ 4 ขึน้ ไป สังกัดดานควบคุมโรคติดตอ
สํานักโรคติดตอทั่วไป
(6) ผูอ าํ นวยการสํานักโรคไมตดิ ตอ
(7) หัวหนากลุมควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานักโรคไมติดตอ
(8) นายแพทย นักวิชาการสาธารณสุข ตัง้ แตระดับ 4 ขึน้ ไป สํานักโรคไมติดตอ
(9) ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12
(10) นายแพทย นักวิชาการสาธารณสุข ตัง้ แตระดับ 4 ขึน้ ไป สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12
ขอ 5 ใหขาราชการกรมอนามัย ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่เพือ่ ปฏิบตั ิ
การตามพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 ในอาหารทุกชนิด ตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา 4
(1) อธิบดีกรมอนามัย
(2) รองอธิบดีกรมอนามัย
(3) นักวิชาการสุขาภิบาล 10 ชช. (ดานสุขาภิบาล)
(4) นักวิชาการสาธารณสุข 10 ชช. (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม)
(5) ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
(6) ผูอํานวยการกองโภชนาการ
(7) ผูอํานวยการกองสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
(8) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป กองสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
(9) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ
(10) นักวิชาการสาธารณสุขตัง้ แตระดับ 5 ขึน้ ไป ประจํากลุม อนามัยแมและเด็ก สํานักสงเสริมสุขภาพ
(11) ผูอ าํ นวยการศูนยอนามัยที่ 1-12 เฉพาะในเขตจังหวัดทีต่ นมีอาํ นาจดูแลและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ
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(12) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพและ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม ศูนยอนามัยที่ 1-12 ที่ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 1-12 มอบหมาย เฉพาะในเขต
จังหวัดที่ตนมีอํานาจดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ขอ 6 ใหขา ราชการกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้
เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ในอาหารทุกชนิด ตามนิยาม
“อาหาร” ของมาตรา 4
(1) อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
(2) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
(3) ผูอํานวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
(4) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
(5) นักวิทยาศาสตรการแพทย ตัง้ แตระดับ 5 ขึน้ ไป สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
(6) นักวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
(7) เภสัชกร ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ขอ 7 ใหผูวาราชการจังหวัด ขาราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติราชการใน 75 จังหวัด
ยกเวนกรุงเทพมหานคร ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 เฉพาะในเขตจังหวัดทีต่ นมีอาํ นาจหนาทีด่ แู ลและรับผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการ ในอาหาร
ทุกชนิด ตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา 4
(1) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
(2) นายแพทย 9 ดานเวชกรรมปองกัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(3) นักวิชาการสาธารณสุข 9 ดานสงเสริมพัฒนา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(4) เภสัชกร กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(5) เภสัชกร โรงพยาบาลของรัฐ
(6) นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในกลุมงานคุมครองผูบ ริโภค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(7) พยาบาลเทคนิค เจาพนักงานเภสัชกรรม เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต
ระดับ4 ขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานในกลุมงานคุมครองผูบ ริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(8) สาธารณสุขอําเภอและกิ่งอําเภอ
(9) นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ ทีป่ ฏิบตั งิ านในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
กิ่งอําเภอและสถานีอนามัย
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(10) เจาหนาทีบ่ ริหารงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค เจาพนักงานเภสัชกรรม เจาพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน ตัง้ แตระดับ4 ขึน้ ไป ทีป่ ฏิบตั งิ านในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ กิง่ อําเภอ และสถานี
อนามัย
ขอ 8 ใหขาราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปน
พนักงานเจาหนาที่ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 ในอาหารทุกชนิด ตามนิยาม “อาหาร”
ของมาตรา 4
(1) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(2) รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(3) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
(4) เจาหนาที่คดีพิเศษ สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
ขอ 9 ใหขาราชการสังกัดกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ซึ่งดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปน
พนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เฉพาะในกรณีการนําหรือสั่ง
อาหารเขามาในราชอาณาจักร
(1) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ
(2) หัวหนาฝายหรือหัวหนางาน ทีม่ หี นาทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการสัง่ การตรวจอาหารทีน่ าํ
หรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร สํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ
(3) ผูอํานวยการสวนบริการกลาง
(4) ผูอํานวยการสวนสืบสวนและปราบปราม 1 สํานักสืบสวนและปราบปราม
(5) ผูอํานวยการสวนบริการศุลกากร 1 สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ
(6) นักวิทยาศาสตร ตั้งแตระดับ 7 ว. ขึ้นไป สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ
(7) หัวหนาฝายหรือหัวหนางาน สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ ที่มีหนาที่ปฏิบัติงาน
เกีย่ วกับการรับปฏิบตั พิ ธิ กี ารศุลกากร หรือการตรวจปลอยสินคาประเภทอาหารทีน่ าํ หรือสัง่ เขามาในราชอาณาจักร
(8) ผูอํานวยการสวนควบคุมทางศุลกากร สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ
(9) นายดานศุลกากรทุกดาน
ขอ 10 ใหขาราชการสังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้
เปนพนักงานเจาหนาที่ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับสัตว
สัตวแปรรูป และผลิตภัณฑจากสัตว
(1) อธิบดีกรมปศุสัตว
(2) รองอธิบดีกรมปศุสัตว
(3) ผูอํานวยการสํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว
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(4) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย
(5) ผูอาํ นวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว
(6) นักวิทยาศาสตร ตัง้ แตระดับ 4 ขึน้ ไป สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสตั ว
(7) นักวิทยาศาสตรการแพทย ตัง้ แตระดับ 4 ขึน้ ไป สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสตั ว
(8) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
(9) นักวิชาการสัตวบาล ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว
(10) ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ
(11) นักวิทยาศาสตรการแพทย ตัง้ แตระดับ 4 ขึน้ ไป สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ
(12) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย
(13) นักวิทยาศาสตรการแพทย ตัง้ แตระดับ 4 ขึน้ ไป ศูนยวจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย
(14) ปศุสัตวจังหวัด
(15) เจาหนาที่บริหารงานปศุสัตว ตั้งแตระดับ 6 ขึ้นไป
(16) นายสัตวแพทย
(17) สัตวแพทย ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป
ขอ 11 ใหขา ราชการสังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึง่ ดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงาน
เจาหนาที่ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 เฉพาะสัตวนา้ํ สัตวนา้ํ แปรรูป และผลิตภัณฑ
จากสัตวนา้ํ
(1) อธิบดีกรมประมง
(2) รองอธิบดีกรมประมง
(3) ผูอํานวยการสํานัก
(4) ผูอํานวยการกอง
(5) ผูอํานวยการสถาบัน
(6) ผูอํานวยการศูนย
(7) ประมงจังหวัด
(8) นักวิชาการประมง
(9) นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร
(10) นิติกร ตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป
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(11) เจาหนาที่บริหารงานประมง ตั้งแตระดับ 6 ขึ้นไป
(12) เจาพนักงานประมง ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป
(13) เจาหนาที่ประมง ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป
ขอ 12 ใหขา ราชการสังกัดกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึง่ ดํารงตําแหนงตอไปนี้
เปนพนักงานเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับพืช
และผลิตภัณฑจากพืช
(1) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
(2) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
(3) ผูอํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
(4) ผูอ าํ นวยการสํานักวิจยั พัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร
(5) ผูอ าํ นวยการสํานักวิจยั และพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ วและแปรรูปผลิตผลเกษตร
(6) ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
(7) ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
(8) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยขาว
(9) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพืชไร
(10) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
(11) เลขานุการกรม
(12) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
(13) ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตทางการเกษตร
(14) ผูอํานวยการศูนยวิจัย
(15) นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร และนิติกร
(16) เจาพนักงานการเกษตร เจาหนาที่การเกษตร ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป
ขอ 13 ใหขา ราชการในสังกัดสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 เฉพาะในสวนทีเ่ กีย่ วกับสัตว สัตวนา้ํ พืช สัตวแปรรูป สัตวนา้ํ แปรรูป ผลิตภัณฑจากสัตว ผลิตภัณฑ
จากสัตวน้ํา และผลิตภัณฑจากพืช
(1) ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
(2) รองผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
(3) ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ
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(4) ผูอํานวยการสํานักรับรองมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ
(5) นายสัตวแพทย
(6) นักวิชาการมาตรฐาน ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป
ขอ 14 ใหขาราชการสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
ดํารงตําแหนงเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน ตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป เปนพนักงานเจาหนาที่ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตาม
พระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 ในอาหารทุกชนิดตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา 4
ขอ 15 ใหขา ราชการกรุงเทพมหานคร ซึง่ ดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาทีเ่ พือ่ ปฏิบตั ิ
การตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ในเขตกรุงเทพมหานครในอาหารทุกชนิด ตามนิยาม “อาหาร”
ของมาตรา 4
(1) ปลัดกรุงเทพมหานคร
(2) ผูอํานวยการสํานักอนามัย
(3) รองผูอํานวยการสํานักอนามัย
(4) ผูอํานวยการกองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย
(5) ผูอํานวยการกองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย
(6) ผูอํานวยการกองสัตวแพทยสาธารณสุข สํานักอนามัย
(7) ผูอํานวยการกองสงเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย
(8) ผูอํานวยการกองชันสูตรสาธารณสุข สํานักอนามัย
(9) ผูอํานวยการกองเภสัชกรรม สํานักอนามัย
(10) นักวิชาการสุขาภิบาล กองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย
(11) นักวิชาการสุขาภิบาล กองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย
(12) นายสัตวแพทย กองสัตวแพทยสาธารณสุข สํานักอนามัย
(13) นักโภชนาการ กองสงเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย
(14) นักเทคนิคการแพทย กองชันสูตรสาธารณสุข สํานักอนามัย
(15) เภสัชกร สํานักอนามัย
(16) ผูอํานวยการเขต
(17) ผูช ว ยผูอ าํ นวยการเขต ทีผ่ อู าํ นวยการเขตมอบหมายใหชว ยสัง่ ราชการฝายสิง่ แวดลอม
และสุขาภิบาล
(18) หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
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(19) นักวิชาการสุขาภิบาล สํานักงานเขต
(20) เจาหนาที่อนามัย ตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป สํานักงานเขต
ขอ 16 ใหพนักงานเมืองพัทยา ซึง่ ดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาทีเ่ พือ่ ปฏิบตั กิ ารตาม
พระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 ในเขตเมืองพัทยา ในอาหารทุกชนิดตามนิยาม “อาหาร” ของมาตรา 4
(1) ปลัดเมืองพัทยา
(2) รองปลัดเมืองพัทยา
(3) ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(4) ผูอํานวยการสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(5) หัวหนาฝายสุขาภิบาล
(6) เภสัชกร นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิทยาศาสตร
(7) เจาพนักงานสุขาภิบาล ตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป
(8) ผูอํานวยการสํานักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะลาน
(9) หัวหนาฝายสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม สํานักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะลาน
(10) เภสัชกร นักวิชาการสุขาภิบาล สํานักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะลาน
(11) เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ตัง้ แตระดับ 5 ขึน้ ไป สํานักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะลาน
(12) พนักงานเมืองพัทยาอืน่ ทีไ่ ดรบั มอบหมายจากปลัดเมืองพัทยาใหรบั ผิดชอบดาน
อาหาร สุขอนามัย หรือสาธารณสุข ในสํานักงานเมืองพัทยา
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ใหใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2549
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เลม 123 ตอนพิเศษ 98 ง. ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2549)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 301) พ.ศ.2549
เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 4)
------------------------ดวยปรากฏวามีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิททีม่ คี วามเปนกรดต่าํ และบรรจุอยูโ ดย
สภาวะปราศจากอากาศ ซึ่งเปนสภาวะที่เอื้อใหเกิดการเจริญของเชื้อจุลินทรีย คลอสทริเดียม โบทูลินั่ม
ที่สรางสารพิษที่เปนอันตรายตอผูบริโภคถึงชีวิต เชน หนอไมบรรจุปบ เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคจาก
อันตรายของอาหารดังกลาว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7)(9) และ (10) แหงพระราช
บัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 อันเปนกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 6 และขอ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535)
เรือ่ ง อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนีแ้ ทน
“ขอ 6 อาหารตามขอ 3(1) ชนิดทีม่ คี วามเปนกรดต่าํ คือ มีคา ความเปนกรด-ดาง มากกวา
4.6 และคาวอเตอรแอคติวิตี้ (Water activity) มากกวา 0.85 นอกจากตองมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐาน
ตามขอ 4 และขอ 5 แลว ตองมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังนีด้ ว ย คือ ไมมจี ลุ นิ ทรียท สี่ ามารถเจริญเติบโต
ไดในระหวางการเก็บที่อุณหภูมิปกติ
ขอ 7 อาหารตามขอ 3(1) ชนิดที่มีคา ความเปนกรด-ดาง ตั้งแต 4.6 ลงมา และ
ขอ 3(2) นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 4 และขอ 5 แลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะ
ดังนี้ดวยคือ
(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)”

417

ขอ 2 ใหเพิม่ ความตอไปนี้ เปนขอ 7/1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535)
เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2535
“ขอ 7/1 ผูผ ลิตอาหารตามขอ 3(1) ชนิดทีม่ คี วามเปนกรดต่าํ คือ มีคา ความเปนกรด-ดาง
มากกวา 4.6 และคาวอเตอรแอคติวติ ี้ (Water activity) มากกวา 0.85 ตองดําเนินการอยางใดอยางหนึง่ ดังตอไปนี้
(1) ฆาเชือ้ ดวยความรอนทีอ่ ณ
ุ หภูมแิ ละเวลาทีก่ าํ หนด (Scheduled process)
โดยใหคา F0 (Sterilizing value) ไมต่ํากวา 3 นาที ซึ่งเพียงพอในการทําลายสปอรของเชื้อคลอสทริเดียม
โบทูลินั่ม (Clostridium botulinum) ทั้งนี้อุณหภูมิและเวลาที่กําหนดจะตองมีการศึกษาทดสอบการกระจาย
ความรอนหรืออุณหภูมภิ ายในเครือ่ งฆาเชือ้ (Heat distribution) และอัตราการแทรกผานความรอน (Heat penetration)
ณ สถานที่ผลิตแหงนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกําหนด
(2) เติมกรดเพือ่ ปรับสภาพความเปนกรด-ดางของอาหาร ไมเกิน 4.6 ทัง้ นี้
วิธีการปรับใหไดสภาพความเปนกรด-ดางสมดุล (Equilibrium pH) และกระบวนการฆาเชือ้ ดวยความรอน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร หรือเงือ่ นไขทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด”
ขอ 3 ใหเพิม่ ความตอไปนี้ เปนขอ 9/1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535)
เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2535
“ขอ 9/1 การใชวัตถุเจือปนอาหาร ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร”
ขอ 4 ประกาศฉบับนี้ ใหใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2549
นายปราชญ บุณยวงศวิโรจน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูใชอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เลม 111 ตอนพิเศษ 111 ง. ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2549)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 303) พ.ศ.2550
เรื่อง อาหารที่มียาสัตวตกคาง
---------------------------โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ ง อาหารทีม่ ยี าสัตวตกคาง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3) และ (9) แหงพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522
รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาหาร ออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 231) พ.ศ.2544 เรื่อง อาหารที่มียาสัตว
ตกคาง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2544
ขอ 2 ใหอาหารที่มียาสัตวตกคาง เปนอาหารที่กําหนดมาตรฐาน
ขอ 3 ในประกาศนี้
ยาสัตว หมายความวา สารใดๆที่ใหแกสัตวที่ใชเปนอาหารสําหรับมนุษย เชน สัตวที่ใหเนื้อ
หรือนม สัตวปก สัตวนา้ํ และผึง้ เพือ่ วัตถุประสงคในการรักษา ปองกัน หรือวินจิ ฉัยโรค หรือเพือ่ วัตถุประสงค
ในการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตวนั้น
ยาสัตวตกคาง หมายความวา ยาสัตวที่เปนสารประกอบตั้งตน (Parent drugs) สารใน
กระบวนการสรางและสลายของยาสัตว (Metabolites) และสารอื่นที่ปนมากับยาสัตว (Associated
impurities) ที่ตกคางในเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผลของสัตวที่บริโภคได
อาหารทีม่ ยี าสัตวตกคาง หมายความวา สวนของเนือ้ เยือ่ อวัยวะหรือผลิตผลของสัตวทบี่ ริโภคได
ซึ่งพบยาสัตวตกคาง
ขอ 4 อาหารที่มียาสัตวตกคางมีมาตรฐาน โดยตรวจพบยาสัตวตกคางสูงสุด (Maximum
Residue Limit, MRL) ไดไมเกินปริมาณที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศนี้
ขอ 5 วิธกี ารวิเคราะห ใหเปนไปตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
ขอ 6 ประกาศนี้ ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2550
นายมรกต กรเกษม
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เลม 124 ตอนพิเศษ 108 ง. ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2550)
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บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 303) พ.ศ.2550
เรื่อง อาหารที่มียาสัตวตกคาง

อันดับ

ชนิดของยาสัตวตกคาง

1

คลอรเททระไซคลีน/ออกซิเททระ ไซ
คลีน/เททระไซคลีน
(Chlortetracycline/
Oxytetracycline/
Tetracycline) ในรูปของคลอรเททระ
ไซคลีน/ออกซิเททระไซคลีน/เททระไซ
คลีน อยางหนึ่งอยางใดหรือ
ผลรวมของยาทั้ง 3 ชนิด
(Chlortetracycline/Oxytetracyclin
e/
Tetracycline, singly or in
combination)

2

คาราโซลอล
(Carazolol)

3

โคลแซนเทล
(Closantel)

ชนิดของสัตว

โค
โค
โค
โค
สุกร
สุกร
สุกร
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ
สัตวปก1
สัตวปก1
สัตวปก1
สัตวปก1
ปลา2
กุงกุลาดํา3
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
โค
โค
โค
โค
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ

ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะ หรือ
ผลิตผลของสัตว
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไข
กลามเนื้อ
กลามเนื้อ
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน/หนัง
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน

ปริมาณตกคางสูงสุด
(Maximum Residue Limit, MRL)
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะ หรือผลิตผล
ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม
200
600
1,200
100
200
600
1,200
200
600
1,200
100
200
600
1,200
400
200
200
5
25
25
5
1,000
1,000
3,000
3,000
1,500
1,500
5,000
2,000
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อันดับ

ชนิดของยาสัตวตกคาง

4

เจนทามิซิน
(Gentamicin)

5

ซัลฟาไดมิดีน
(Sulfadimidine)

6

ซาราฟลอกซาซิน
(Sarafloxacin)

ชนิดของสัตว

ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว

โค
โค
โค
โค
โค
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
โค
โค
โค
โค
โค
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
สัตวปก1
สัตวปก1
สัตวปก1
สัตวปก1
ไก
ไก
ไก
ไก
ไกงวง
ไกงวง
ไกงวง
ไกงวง

กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน

ปริมาณตกคางสูงสุด
(Maximum Residue Limit, MRL)
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม
100
2,000
5,000
100
200
100
2,000
5,000
100
100
100
100
100
25
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
80
80
20
10
80
80
20
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อันดับ
7
8

ชนิดของยาสัตวตกคาง
ซีรานอล
(Zeranol)
เซฟทิโอเฟอร
(Ceftiofur)
ในรูปของเดสฟูโรอิลเซฟทิโอเฟอร
(Desfuroylceftiofur)

9

ไซเพอรเมทริน และอัลฟา-ไซเพอร
เมทริน
(Cypermethrin and alphaCypermethrin)

10

ไซฟลูทริน
(Cyfluthrin)

11

ไซแฮโลทริน
(Cyhalothrin)

ชนิดของสัตว

ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว

โค
โค
โค
โค
โค
โค
โค
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
โค
โค
โค
โค
โค
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ
โค
โค
โค
โค
โค
โค
โค
โค
โค
โค
สุกร
สุกร
สุกร

กลามเนื้อ
ตับ
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต

ปริมาณตกคางสูงสุด
(Maximum Residue Limit, MRL)
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม
2
10
1,000
2,000
6,000
2,000
100
1,000
2,000
6,000
2,000
50
50
50
1,000
100
50
50
50
1,000
20
20
20
200
40
20
20
20
400
30
20
20
20
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ชนิดของยาสัตวตกคาง

12

เดลทาเมทริน
(Deltamethrin)

13

แดโนฟลอกซาซิน
(Danofloxacin)

ชนิดของสัตว

ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว

สุกร
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ
โค
โค
โค
โค
โค
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ
ไก
ไก
ไก
ไก
ไก
ปลาแซลมอน
โค
โค
โค
โค
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
ไก
ไก
ไก
ไก

ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
ไข
กลามเนื้อ
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน

ปริมาณตกคางสูงสุด
(Maximum Residue Limit, MRL)
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม
400
20
50
20
400
30
50
50
500
30
30
50
50
500
30
50
50
500
30
30
200
400
400
100
100
50
200
100
200
400
400
100
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ชนิดของยาสัตวตกคาง

14

โดราเมกทิน
(Doramectin)

15

ไดคลาซูริล
(Diclazuril)

16

ไดไซคลานิล
(Dicyclanil)

17

ไดไมนาซีน
(Diminazene)

ชนิดของสัตว

ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว

โค
โค
โค
โค
โค
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ
กระตาย
กระตาย
กระตาย
กระตาย
สัตวปก1
สัตวปก1
สัตวปก1
สัตวปก1
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ
โค
โค
โค
โค

กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน/หนัง
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
น้ํานม

ปริมาณตกคางสูงสุด
(Maximum Residue Limit, MRL)
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม
10
100
30
150
15
5
100
30
150
500
3,000
2,000
1,000
500
3,000
2,000
1,000
500
3,000
2,000
1,000
150
125
125
200
500
12,000
6,000
150
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อันดับ

ชนิดของยาสัตวตกคาง

18

ไดไฮโดรสเตรปโทไมซิน/
สเตรปโทไมซิน
(Dihydrostreptomycin/
Streptomycin)
ในรูปผลรวมของไดไฮโดรสเตรปโตไม
ซินและสเตรปโตไมซิน
(Sum of Dihydrostreptomycin
and Streptomycin)

19

ทิลไมโคซิน
(Tilmicosin)

ชนิดของสัตว

ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว

โค
โค
โค
โค
โค
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ
ไก
ไก
ไก
ไก
โค
โค
โค
โค
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ

กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม

ปริมาณตกคางสูงสุด
(Maximum Residue Limit, MRL)
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม
600
600
1,000
600
200
600
600
1,000
600
600
600
1,000
600
200
600
600
1,000
600
100
1,000
300
100
100
1,500
1,000
100
100
1,000
300
100
50
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อันดับ

ชนิดของยาสัตวตกคาง

ชนิดของสัตว

ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว

ปริมาณตกคางสูงสุด
(Maximum Residue Limit, MRL)
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม
2
10

20

เทรนโบโลน แอซีเทต
โค
(Trenbolone Acetate)
โค
ในรูปของเบตา-เทรนโบโลน (Betatrenbolone) สําหรับกลามเนื้อโค ;
ในรูปของอัลฟา-เทรนโบโลน
(Alpha-trenbolone) สําหรับตับโค

กลามเนื้อ
ตับ

21

ไทรคลอรฟอน
(Trichlorfon)
ไทรคลาเบนดาโซล
(Triclabendazole)
ในรูปของ 5-คลอโร-6-(2’,3’-ไดคอล
โรฟนอกซี)-เบนซิมิดาโซล-2-โอน (5Chloro-6-(2’,3’-Dichlorophenoxy)Benzimidazole-2-One)

โค

น้ํานม

50

โค
โค
โค
โค
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ
โค
โค
โค
โค
โค
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ

กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน

200
300
300
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

22

23

ไทอะเบนดาโซล
(Thiabendazole)
ในรูปผลรวมของไทอะเบนดาโซล
และ5-ไฮดรอกซีไทอะเบนดาโซล
(Sum of Thiabendazole and 5Hydroxythiabendazole)
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24

ชนิดของยาสัตวตกคาง

นีโอไมซิน
(Neomycin)

ชนิดของสัตว

ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว

แพะ
แพะ
แพะ
แพะ
โค
โค
โค
โค
โค
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ
แพะ
แพะ
แพะ
แพะ
ไก
ไก
ไก
ไก
ไก
ไกงวง
ไกงวง
ไกงวง
ไกงวง
เปด
เปด
เปด
เปด

ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
ไข
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน

ปริมาณตกคางสูงสุด
(Maximum Residue Limit, MRL)
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม
100
100
100
100
500
500
10,000
500
1,500
500
500
10,000
500
500
500
10,000
500
500
500
10,000
500
500
500
10,000
500
500
500
500
10,000
500
500
500
10,000
500
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อันดับ

25

26

ชนิดของยาสัตวตกคาง

ไนคารเบซิน (Nicarbazin)
ในรูปของ เอ็น, เอ็น’-บิส
(4-ไนโทรฟนิล) ยูเรีย
(N,N’-bis (4-nitrophenyl) urea
เบนซิลเพนิซิลลิน/โพรเคน
เบนซิลเพนิซิลลิน
(Benzylpenicillin/Procain
Benzylpenicillin)
ในรูปของเบนซิลเพนิซิลลิน
(Benzylpenicillin)

27

เพอรลิไมซิน
(Pirlimycin)

28

ฟลูเบนดาซอล
(Flubendazole)

29

ฟลูเมควิน
(Flumequine)

ชนิดของสัตว

ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว

ไก
ไก
ไก
ไก
โค
โค
โค
โค
สุกร
สุกร
สุกร
ไก4
ไก4
ไก4
โค
โค
โค
โค
โค
สุกร
สุกร
สัตวปก1
สัตวปก1
สัตวปก1
โค
โค
โค
โค
สุกร

กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน/หนัง
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
กลามเนื้อ
ตับ
ไข
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ

ปริมาณตกคางสูงสุด
(Maximum Residue Limit, MRL)
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม
200
200
200
200
50
50
50
4
50
50
50
50
50
50
100
1,000
400
100
200
10
10
200
500
400
500
500
3,000
1,000
500
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30

ฟลูอาซูรอน
(Fluazuron)

31

ฟอกซิม
(Phoxim)

ชนิดของสัตว

ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว

สุกร
สุกร
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ
ไก
ไก
ไก
ไก
ปลาเทราท
โค
โค
โค
โค
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ
แพะ
แพะ
แพะ
แพะ

ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน

ปริมาณตกคางสูงสุด
(Maximum Residue Limit, MRL)
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม
3,000
1,000
500
500
3,000
1,000
500
500
3,000
1,000
500
200
500
500
7,000
50
50
50
400
50
50
50
400
50
50
50
400
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32

ฟแบนเทล / เฟนเบนดาโซล /
ออกซเฟนดาโซล
(Febantel / Fenbendazole /
Oxfendazole)
ในรูปผลรวมของเฟนเบนดาโซล
ออกซเฟนดาโซลและออกซเฟนดาโซล
ซัลโฟน โดยแสดงเทียบเทาเปนออกซ
เฟนดาซาโซลซัลโฟน
(Sum of Fenbendazole
Oxfendazole and Oxfendazole
Sulphone, expressed as
Oxfendazazole Sulphone
equivalents)

33

มอกซิเดกทิน
(Moxidectin)

ชนิดของสัตว

ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว

โค
โค
โค
โค
โค
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ
แพะ
แพะ
แพะ
แพะ
มา
มา
มา
มา
โค
โค
โค
โค
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ
กวาง
กวาง
กวาง
กวาง

กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน

ปริมาณตกคางสูงสุด
(Maximum Residue Limit, MRL)
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม
100
500
100
100
100
100
500
100
100
100
500
100
100
100
100
500
100
100
100
500
100
100
20
100
50
500
50
100
50
500
20
100
50
500
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34

ลินโคไมซิน
(Lincomycin)

35

ลีวามิโซล
(Levamisole)

36

สเปกทิโนไมซิน
(Spectinomycin)

ชนิดของสัตว

ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว

โค
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
ไก
ไก
ไก
ไก
โค
โค
โค
โค
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ
สัตวปก1
สัตวปก1
สัตวปก1
สัตวปก1
โค
โค
โค
โค
โค
สุกร

น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
กลามเนื้อ

ปริมาณตกคางสูงสุด
(Maximum Residue Limit, MRL)
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม
150
200
500
1,500
100
200
500
500
100
10
100
10
10
10
100
10
10
10
100
10
10
10
100
10
10
500
2,000
5,000
2,000
200
500
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37

สไปราไมซิน (Spiramycin)
ในรูปผลรวมของสไปราไมซินและ
นีโอสไปราไมซิน
(Sum of Spiramycin and
Neospiramycin) สําหรับวัวและไก ;
ในรูปเทียบเทาของสไปราไมซิน
(Spiramycin equivalents)
สําหรับสุกร

38

อะซาพีโรน (Azaperone)
ในรูปผลรวมของอะซาพีโรนและ
อะซาพีรอล
(Sum of Azaperone and
Azaperol)

ชนิดของสัตว

ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว

สุกร
สุกร
สุกร
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ
ไก
ไก
ไก
ไก
ไก
โค
โค
โค
โค
โค
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร
ไก
ไก
ไก
ไก
สุกร
สุกร
สุกร
สุกร

ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
ไข
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน

ปริมาณตกคางสูงสุด
(Maximum Residue Limit, MRL)
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม
2,000
5,000
2,000
500
2,000
5,000
2,000
500
2,000
5,000
2,000
2,000
200
600
300
300
200
200
600
300
300
200
600
800
300
60
100
100
60
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39

อิมิโดคารบ
(Imidocarb)

40

เอพริโนเมกทิน
(Eprinomectin)
ในรูปของเอพริโนเมกทิน บี1เอ
(Eprinomectin B1a)

41

แอบาเมกทิน (Abamectin)
ในรูปของ แอบาเมกทินบี1เอ
(Abamectin B1a)
แอลเบนดาโซล
(Albendazole)
ในรูปของ 2-แอมิโน-เบนซิมิดาโซล
(2-amino-benzimidazole)

42

43

ไอโซเมแทมิเดียม
(Isometamidium)

44

ไอเวอรเมกทิน
(Ivermectin)
ในรูปของไอเวอรเมกทินบี1เอ
(Ivermectin B1a)

ชนิดของสัตว

ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว

โค
โค
โค
โค
โค
โค
โค
โค
โค
โค
โค
โค
โค
โค
โค
โค
โค
โค
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ
แกะ
โค
โค
โค
โค
โค
โค
โค
โค
สุกร
สุกร
แกะ
แกะ

กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
ตับ
ไต
ไขมัน
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
กลามเนื้อ
ตับ
ไต
ไขมัน
น้ํานม
ตับ
ไขมัน
น้ํานม
ตับ
ไขมัน
ตับ
ไขมัน

ปริมาณตกคางสูงสุด
(Maximum Residue Limit, MRL)
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล
ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม
300
1,500
2,000
50
50
100
2,000
300
250
20
100
50
100
100
5,000
5,000
100
100
100
5,000
5,000
100
100
100
500
1,000
100
100
100
40
10
15
20
15
20
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คําอธิบาย
สัตวปก 1 หมายถึง สัตวเลีย้ งประเภทนกหรือนกพิราบ ซึง่ รวมถึง ไก ไกงวง เปด หาน ไกตอ ก (guinea-fowls)
ปลา 2 ใหใชไดเฉพาะออกซิเททระไซคลีน
กุงกุลาดํา 3 ใหใชไดเฉพาะออกซิเททระไซคลีน
ไก 4 ใหใชไดเฉพาะโพรเคน เบนซิลเพนิซิลลิน
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 305 ) พ.ศ.2550
เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด
---------------------เพื่อใหขอมูลดานโภชนาการแกผูบริโภค และสนับสนุนมาตรการปองกันปญหาดานโภชนาการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหงพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาหาร ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหอาหารสําเร็จรูปทีพ่ รอมบริโภคทันทีบางชนิดในภาชนะบรรจุพรอมจําหนายตอผูบริโภคดัง
ตอไปนี้ เปนอาหารที่ตองแสดงฉลากโภชนาการ
(1) มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ
(2) ขาวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ
(3) ขาวเกรียบ หรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง (Extruded snack)
(4) ขนมปงกรอบหรือแครกเกอรหรือบิสกิต
(5) เวเฟอรสอดไส
ขอ 2 การแสดงฉลากของอาหารตามขอ 1 ตองปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง ฉลาก และฉลากเฉพาะสําหรับอาหารนั้น และตองปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ดวย
ขอ 3 การแสดงฉลากโภชนาการของอาหารตามขอ 1 ตองปฏิบตั อิ ยางหนึง่ อยางใด ดังนี้
(1) แสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็มตามขอ 1.1 ของบัญชีหมายเลข 1 รูปแบบและ
เงือ่ นไขการแสดงกรอบขอมูลโภชนาการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ งฉลากโภชนาการ หรือ
(2) แสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบยอ ตามรูปแบบของขอ 1.2 ของบัญชีหมายเลข 1
รูปแบบและเงื่อนไขของการแสดงฉลากกรอบขอมูลโภชนาการของประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เรื่องฉลากโภชนาการ สําหรับขอมูลโภชนาการใหแสดงเฉพาะ พลังงานทั้งหมด ไขมันทั้งหมด โปรตีน
คารโบไฮเดรตทั้งหมด น้ําตาล โซเดียม และแสดงปริมาณโคเลสเตอรอลเพิ่มเติม หากอาหารดังกลาวมี
ปริมาณโคเลสเตอรอลตอปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคตั้งแต 2 มิลลิกรัมขึ้นไป
กรณี ที่ ฉลากของอาหาร ตามข อ 3(2) แสดงขอความการกลาวอางทาง
โภชนาการ มีการใชคุณคาในการสงเสริมการขาย หรือระบุกลุมผูบริโภคในการสงเสริมการขาย ตองแสดง
กรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็มตามขอ 1.1 ของบัญชีหมายเลข 1 รูปแบบและเงื่อนไขของการแสดงฉลาก
กรอบขอมูลโภชนาการของประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลากโภชนาการ
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ขอ 4 การแสดงฉลากของอาหารตามขอ 1 ตองแสดงขอความวา “บริโภคแตนอ ยและออกกําลัง
กายเพือ่ สุขภาพ” ดวยตัวอักษรหนาทึบเห็นไดชดั เจน สีของตัวอักษรตัดกับสีพนื้ ของกรอบและสีของกรอบตัด
กับสีพื้นฉลาก
ขอ 5 ใหผูผลิตหรือนําเขาอาหารตามขอ 1 อยูกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับปฏิบัติใหเปน
ไปตามประกาศฉบับนี้ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และใหใชฉลากเดิมที่เหลืออยูตอไปได
แตไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 6 ประกาศฉบับนี้ ใหใชบัง คับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2550
นายมรกต กรเกษม
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 124 ตอนพิเศษ 118 ง. ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2550)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 307) พ.ศ.2550
เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(ฉบับที่ 3)
-------------------------เพื่อเปนการสนับสนุนใหทารกและเด็กเล็กไดรับสารอาหารที่เปนประโยชนตอรางกายดวยการ
รับประทานน้ํานมมารดา และเป น ไปตามหลักเกณฑวาดวยการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาหารออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (ก) ของ 11.2.10 ของขอ 11 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 156 (พ.ศ.2537) เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537 และใหใชความตอไปนี้แทน
“(ก) ขอความวา “สิ่งสําคัญที่ควรทราบ
- นมแมเปนอาหารที่ดีที่สุดสําหรับทารก เพราะมีคุณคาทางโภชนาการครบถวน
- นมดัดแปลงสําหรับทารก ควรใชตามคําแนะนําของแพทย พยาบาล หรือ
นักโภชนาการ
- การเตรียมหรือใชสวนผสมไมถูกตองจะเปนอันตรายตอทารก”
ทั้งนี้ การแสดงขอความทั้ง 3 ขอความใหเรียงกันลงมา โดยอยูในกรอบเดียวกัน สีของ
ตัวอักษรตัดกับสีพื้นของกรอบ เฉพาะขอความแรกใหแสดงดวยตัวอักษรหนาทึบ เห็นไดชัดเจน”
ขอ 2 ใหผูผลิต ผูนําเขา นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารก
และเด็กเล็กที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลว ยื่นแกไขรายละเอียดใหถูกตองตามประกาศฉบับนี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบ
วัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และเมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหยังคงใชฉลากเดิมที่เหลืออยู
จนกวาจะหมด แตตองไมเกินหนึ่งป นับแตวันทีป่ ระกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 3 ประกาศนี้ ใหใชบงั คับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2550
นายมรกต กรเกษม
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 124 ตอนพิเศษ 188 ง. ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2550)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 308) พ.ศ.2550
เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 4)
-----------------------เพื่อเปนการสนับสนุนใหทารกและเด็กเล็กไดรับสารอาหารที่เปนประโยชนตอรางกายดวยการ
รับประทานน้ํานมมารดา และเปน ไปตามหลักเกณฑวาดวยการตลาดอาหารสํ าหรับทารกและเด็กเล็ก
(International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาหารออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (ก) ของ 11.2.10 ของขอ 11 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 157
(พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม
พ.ศ.2537 และใหใชความตอไปนี้แทน
“(ก) ขอความวา “สิ่งสําคัญที่ควรทราบ
- นมแมเปนอาหารที่ดีที่สุดสําหรับทารก เพราะมีคุณคาทางโภชนาการครบถวน
- อาหารทารก ควรใชตามคําแนะนําของแพทย พยาบาล หรือนักโภชนาการ
- การเตรียมหรือใชสวนผสมไมถูกตองจะเปนอันตรายตอทารก”
ทั้งนี้ การแสดงขอความทั้ง 3 ขอความ ใหเรียงกันลงมา โดยอยูในกรอบเดียวกัน สีของ
ตัวอักษรตัดกับสีพื้นของกรอบ เฉพาะขอความแรกใหแสดงดวยตัวอักษรหนาทึบ เห็นไดชัดเจน”
ขอ 2 ใหผูผลิต ผูนําเขา อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กที่ได
ขึ้นทะเบียนไวแลว ยื่นแกไขรายละเอียดใหถูกตองตามประกาศฉบับนี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ และเมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลวใหยังคงใชฉลากเดิมที่เหลืออยูจนกวาจะหมด แตตองไม
เกินหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 3 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2550
นายมรกต กรเกษม
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 124 ตอนพิเศษ 188 ง.ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2550)

(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
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(ฉบับที่ 309) พ.ศ.2550
เรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (ฉบับที่ 2)
------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องผลิตภัณฑเสริมอาหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคํา แนะนํา ของคณะกรรมการอาหารออก
ประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความใน (9) ของขอ 10 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548
เรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2548 และใหใชความตอไปนี้แทน
“(9) ขอความชัดเจนวา “ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู ในสัดสวนที่เหมาะสม
เปนประจํา” และ ขอความดวยตัวอักษรหนาทึบ สีของตัวอักษรตัดกับสีของพื้นกรอบ วา “ไมมีผลในการ
ปองกัน หรือรักษาโรค””
ขอ 2 ใหผูผลิต ผูนําเขา ที่ไดรับอนุญาตใหใชฉลากของผลิตภัณฑเสริมอาหาร อยูกอนวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ แกไขฉลากใหถูกตองตามประกาศนี้ และใหคงใชฉลากเดิมที่เหลืออยูจนกวาจะหมด
แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 3 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2550
นายมรกต กรเกษม
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 124 ตอนพิเศษ 188 ง. ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2550)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
--------------------------อนุสนธิ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 300) พ.ศ.2549 เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 302) พ.ศ.2550 เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ประกาศ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550 ไปแลวนั้น เพื่อใหการบังคับใชกฎหมาย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามความพรอมของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรแตงตั้งพนักงานสังกัด
ราชการสวนทองถิ่นในเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบลเปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เพิ่มเติม
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติอ าหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 302) พ.ศ.2550 เรื่อง แตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ประกาศ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550
ขอ 2 ใหพนักงานเทศบาลนคร พนักงานเทศบาลเมือง พนักงานเทศบาลตําบลใน 75 จังหวัด
ยกเวนกรุงเทพมหานคร ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 ในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง หรือเทศบาลตําบล เฉพาะสถานที่จําหนายอาหาร
สถานที่สะสมอาหาร ตลาดที่หรือทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่อยูในเขต
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง หรือเทศบาลตําบลนั้นๆ แตไมรวมถึงสถานที่ผลิต นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
หรือใบสําคัญการใชฉลากอาหาร ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดูแลรับผิดชอบ
(1) ปลัดเทศบาล
(2) รองปลัดเทศบาล
(3) ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(4) ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(5) หัวหนากองสาธารณสุข
(6) หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข
(7) หัวหนาฝายงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม
(8) หัวหนาฝายบริการและสงเสริมอนามัย
(9) นักบริหารงานสาธารณสุข
(10) เภสัชกร
(11) นักวิชาการสาธารณสุข
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(12) นักวิชาการสุขาภิบาล
(13) พยาบาลวิชาชีพ
(14) พยาบาลเทคนิค
(15) เจาพนักงานสุขาภิบาล ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป
(16) เจาพนักงานเภสัชกรรม ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป
(17) เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ตัง้ แตระดับ 3 ขึ้นไป
ขอ 3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2551
ไชยา สะสมทรัพย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 125 ตอนพิเศษ 136 ง.ลงวันที่ 11 สิงหาคม
พ.ศ.2551)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 310) พ.ศ.2551
เรื่อง การหามผลิต นําเขา หรือจําหนายอาหารทีม่ ีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นทีม่ ิใชอาหาร
ในภาชนะบรรจุอาหารและหีบหอ
-----------------------เพื่อใหเกิดความชัดเจนในมาตรการควบคุมการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใชอาหารในภาชนะ
บรรจุอาหารและหีบหอ และใหคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(7) และ (8) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาหารออกประกาศไว ดังนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 304) พ.ศ.2550 เรื่อง การหามผลิต
นําเขา หรือจําหนายอาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใชอาหารในภาชนะบรรจุอาหาร ลงวันที่ 30
สิงหาคม 2550
ขอ 2 การบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใชอาหารในภาชนะบรรจุอาหาร สําหรับอาหาร ที่ผลิต
เพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย ใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่สิ่งอื่น หรือวัตถุอื่นนั้นมี
วัตถุประสงคเพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร หรือเพื่อเปนเครื่องปรุงหรือประกอบอาหาร หรือใช
เปนอุปกรณในการบริโภคหรือเตรียมอาหาร
ขอ 3 การบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใชอาหารในหีบหอของภาชนะบรรจุอาหาร สําหรับอาหาร
ที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย ใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่สิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นนั้น ไม
กอใหเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพหรือสําคัญผิดแกผูบริโภควาอาจรับประทานไดเชนเดียวกับอาหาร
ขอ 4 ใหอาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่น ซึ่งไมเปนไปตามที่กําหนดในขอ 2 หรือ ขอ 3
เปนอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
ขอ 5 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2551
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 125 ตอนพิเศษ 162 ง. ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2551)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 311) พ.ศ.2551
เรื่อง กําหนดอาหารที่หา มผลิต นําเขา หรือจําหนาย
----------------------------------ดวยปรากฏวาไดเกิดสถานการณทารกและเด็กเล็กลมปวยและเสียชีวติ หลายราย ใน
ตางประเทศ อันเนื่องจากบริโภคอาหารที่มีสารเมลามีนและสารในกลุมเมลามีน จึงมีความจําเปน
เรงดวน เพื่อคุม ครองความปลอดภัยของผูบริโภค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(8) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาหารออกประกาศไว ดังนี้
ขอ 1 ใหอาหารที่ตรวจพบสารเมลามีน (Melamine) และสารในกลุมเมลามีน (กรดซัยยานูริก
(Cyanuric acid) แอมมีไลด (Ammelide) และแอมมีลีน (Ammeline)) ที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร เปน
อาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
ขอ 2 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2551
รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบาํ รุง
(เฉลิม อยูบํารุง)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 125 ตอนพิเศษ 162 ง. ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2551)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียท ที่ ําใหเกิดโรค
----------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่
ทําใหเกิดโรค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 (2) (3) และ (9) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 43 และ มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาหารออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอกําหนดเกี่ยวกับจุลินทรียทที่ ําใหเกิดโรคในประกาศกระทรวง
สาธารณสุขตามที่ระบุไวในบัญชีหมายเลข 1 แนบทายประกาศนี้ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค เวนแตจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคตามชนิดและปริมาณที่
ระบุไวในบัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทํา
ใหเกิดโรค ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2552”
ขอ 2 อาหารอื่นนอกเหนือจากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขในบัญชีหมายเลข 1
ที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย ตองไมมีจุลินทรียที่ทําให เกิดโรค เวนแตจุลินทรียที่
ทําใหเกิดโรคตามชนิดและปริมาณที่ระบุไวในบัญชีหมายเลข 3 แนบทายประกาศนี้
ขอ 3 วิธีการตรวจวิเคราะหจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคตามประกาศนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
บัญชีหมายเลข 4 แนบทายประกาศนี้
ขอ 4 ประกาศนี้ ไมใชบังคับกับ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร และ
อาหารอื่น ซึ่งไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดชนิดและปริมาณจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ไวโดยเฉพาะ
ขอ 5 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2552
วิทยา แกวภารดัย
(นายวิทยา แกวภารดัย)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เลม 126 ตอนพิเศษ 41ง
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2552)
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-2บัญชีหมายเลข 1
รายชื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทาํ ใหเกิดโรค
----------------------------------------1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524 ขอ 3 (3) (ค)
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ําแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม
พ.ศ.2527 ขอ 3 (3) (ค)
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2527) เรื่อง ช็อกโกแลต ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน
พ.ศ.2527 ขอ 3 (2)
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 121 (พ.ศ.2532) เรื่อง อาหารสําหรับผูที่ตองการ
ควบคุมน้ําหนัก ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2532 ขอ 3(5)
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535) เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2535 ขอ 4(2)
6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 156 (พ.ศ.2537) เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารก
และนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537 ขอ 4(4.10)
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537 ขอ 4(4.9)
8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 158 (พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารเสริมสําหรับทารก
และเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537 ขอ 3(3.10)
9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 195) พ.ศ.2543 เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร ลงวันที่
19 กันยายน พ.ศ.2543 ขอ 4(5) (ค)
10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 196) พ.ศ.2543 เรื่อง ชา ลงวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ.2543 ขอ 6(6)
11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ.2543 เรื่อง กาแฟ ลงวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ.2543 ขอ 10(5)
12. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 198) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ขอ 5(6)
13. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ําแรธรรมชาติ ลงวันที่
19 กันยายน พ.ศ.2543 ขอ 5(4) (4.3)
14. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 201) พ.ศ.2543 เรื่อง ซอสบางชนิด ลงวันที่
19กันยายน พ.ศ.2543 ขอ 4(7)
15. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 202) พ.ศ.2543 เรื่อง ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจาก
การยอยโปรตีนของถั่วเหลือง ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ขอ 4(5)
16. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 206) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ํามันเนย ลงวันที่
19 กันยายน พ.ศ.2543 ขอ 4(5)
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-317. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 207) พ.ศ.2543 เรื่อง เนยเทียม ลงวันที่
19 กันยายน พ.ศ.2543 ขอ 4(6)
18. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 208) พ.ศ.2543 เรื่อง ครีม ลงวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ.2543 ขอ 5(7) ขอ 6(8) ขอ 7(6) ขอ 8(7) ขอ 9(6) และ ขอ 10 (7)
19. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 209) พ.ศ.2543 เรื่อง เนยแข็ง ลงวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ.2543 ขอ 5 (3)
20. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543 เรื่อง อาหารกึ่งสําเร็จรูป ลงวันที่
19 กันยายน พ.ศ.2543 ขอ 5(4) ขอ 6(4) ขอ 7(4) ขอ 8(3) และ ขอ 9(2)
21. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 211) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ําผึ้ง ลงวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ.2543 ขอ 4(12)
22. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 213) พ.ศ.2543 เรื่อง แยม เยลลี่ และมารมาเลด
ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ขอ 4(4)
23. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214) พ.ศ.2543 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่
ปดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ขอ 4(6)
24. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 222) พ.ศ.2544 เรื่อง ไอศกรีม ลงวันที่ 24 กรกฎาคม
พ.ศ.2544 ขอ 5(4)(4.6) และขอ 6(8)
25. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 226) พ.ศ.2544 เรื่อง เนยใสหรือกี (Ghee)
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2544 ขอ 4(3) ขอ 5 (4) และ ขอ 6(4)
26. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 227) พ.ศ.2544 เรื่อง เนย ลงวันที่ 23 กรกฎาคม
พ.ศ.2544 ขอ 4(7)
27. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 236) พ.ศ.2544 เรื่อง ไขเยี่ยวมา ลงวันที่
20 สิงหาคม พ.ศ.2544 ขอ 4(1)
28. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 262) พ.ศ.2545 เรื่อง สตีวิโอไซดและอาหารที่มี
สวนผสมของสตีวิโอไซด ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2545 ขอ 2(5)
29. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265) พ.ศ. 2545 เรื่อง นมโค ลงวันที่ 19 ธันวาคม
พ.ศ.2545 ขอ 12(10) ขอ 15(9) และ ขอ 16 (9)
30. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 266) พ.ศ.2545 เรื่อง นมปรุงแตง ลงวันที่ 19 ธันวาคม
พ.ศ.2545 ขอ 8(10) และ ขอ 9(8)
31. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 267) พ.ศ.2545 เรื่อง ผลิตภัณฑของนม ลงวันที่
19 ธันวาคม พ.ศ.2545 ขอ 7(3)
32. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547 เรื่อง ชาสมุนไพร ลงวันที่
4 มิถุนายน พ.ศ.2547 ขอ 4(2)
33. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 289) พ.ศ.2548 เรื่อง นมเปรี้ยว ลงวันที่ 17 มกราคม
พ.ศ.2548 ขอ 7(7)
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มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียทที่ ําใหเกิดโรค
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทาํ ใหเกิดโรค
ผลิตภัณฑ
1. นมดัดแปลงสําหรับทารก (ชนิดผงหรือแหง)
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 156
(พ.ศ.2537) เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและ
นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537

2. อาหารทารก (ชนิดผงหรือแหง)

----------------------------------------------ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
ปริมาณที่กําหนด
1. Salmonella spp.
ไมพบใน 25 กรัม
2. Staphylococcus aureus

ไมพบใน 0.1 กรัม

3. Bacillus cereus

ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม

4. Enterobacter sakazakii

ไมพบใน 10 กรัม

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 157
(พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กลงวันที่ 14
ตุลาคม พ.ศ.2537

3. นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารก
และเด็กเล็ก (ชนิดผงหรือแหง)
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 156
(พ.ศ.2537) เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและ
นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537

1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus

ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม

1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens

ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม

4. อาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก (ชนิดผงหรือแหง)
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 157
(พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537

5 .อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(ชนิดผงหรือแหง)
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 158
(พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็ก
เล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537
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6. ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่
ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอน
โดยวิธีพาสเจอรไรส
(6.1) นมโค

ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค

ปริมาณที่กําหนด

1. Salmonella spp.

ไมพบใน 25 มิลลิลิตร

2. Staphylococcus aureus

ไมพบใน 0.1 มิลลิลิตร

(6.2) นมปรุงแตง

3. Bacillus cereus

ไมเกิน 100 ใน 1 มิลลิลิตร

(6.3) ผลิตภัณฑของนม

4. Listeria monocytogenes

ไมพบใน 25 มิลลิลิตร

7. นมผง

1. Salmonella spp.

ไมพบใน 25 กรัม

8. นมปรุงแตง (ชนิดแหง)

2. Staphylococcus aureus

ไมพบใน 0.1 กรัม

9. ผลิตภัณฑนม (ชนิดแหง)

3. Bacillus cereus

ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม

1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens
5. Listeria monocytogenes
1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Listeria monocytogenes
1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Listeria monocytogenes

ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 500 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265)
พ.ศ.2545 เรื่อง นมโค ลงวันที่ 19 ธันวาคม
พ.ศ.2545
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 266)
พ.ศ.2545 เรื่อง นมปรุงแตง ลงวันที่ 19 ธันวาคม
พ.ศ.2545
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 267)
พ.ศ.2545 เรื่อง ผลิตภัณฑของนม
ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2545

(6.4) ผลิตภัณฑที่ผลิตจากนมของสัตวอื่น
ที่มิใชนมของโค
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 214)
พ.ศ.2543 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265)
พ.ศ.2545 เรื่อง นมโค ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2545
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 266)
พ.ศ.2545 เรื่อง นมปรุงแตง
ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2545
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 267) พ.ศ.2545
เรื่อง ผลิตภัณฑของนม ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2545

10. เนยแข็ง

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 209)
พ.ศ.2543 เรื่อง เนยแข็ง ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543

(10.1) ที่มี aW ≥ 0.9

(10.2) ที่มี aW ระหวาง 0.82-0.9

(10.3) ที่มี aW ≤ 0.82
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ผลิตภัณฑ

ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 208)
พ.ศ.2543 เรื่อง ครีม ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543

(11.1) ครีมที่ทําใหแหง

ปริมาณที่กําหนด

1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
(11.2) ครีมที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความ 1. Salmonella spp.
รอนโดยวิธีพาสเจอรไรส
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Listeria monocytogenes
12. ไอศกรีม

ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม

(12.1) ไอศกรีมนม ไอศกรีมดัดแปลง
ไอศกรีมผสม

1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Listeria monocytogenes
(12.2) ไอศกรีมนม ไอศกรีมดัดแปลง
1. Salmonella spp.
ไอศกรีมผสม (ชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆา 2. Staphylococcus aureus
เชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส และ 3. Bacillus cereus
ชนิดผงหรือแหง )
4. Listeria monocytogenes
13 ผลิตภัณฑพรอมบริโภคชนิดเหลว
ที่มี pH ≥ 4.3 เฉพาะที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ
ดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอไรส
1. Salmonella spp.
(13.1) เครื่องดื่ม (1)

ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 500 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม

2. Staphylococcus aureus

ไมพบใน 0.1 มิลลิลิตร

(13.2) ชา

3. Bacillus cereus

ไมเกิน 100 ใน 1 มิลลิลิตร

(13.3) กาแฟ

4. Clostridium perfringens

ไมเกิน 100 ใน 1 มิลลิลิตร
เวนแตเครื่องดื่มรังนก ไมเกิน 1,000 ใน 1
มิลลิลิตร

(13.4) น้ํานมถั่วเหลือง

5. Listeria monocytogenes (2)

ไมพบใน 25 มิลลิลิตร

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 222)
พ.ศ.2544 เรื่อง ไอศกรีม ลงวันที่ 24 กรกฎาคม
พ.ศ.2544

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 214)
พ.ศ.2543 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 196)
พ.ศ.2543 เรื่อง ชา ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197)
พ.ศ.2543 เรื่อง กาแฟ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 276)
พ.ศ.2546 เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 ธันวาคม
พ.ศ.2546
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 198)
พ.ศ.2543 เรื่อง น้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543

ไมพบใน 25 มิลลิลิตร
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14. เครื่องดื่มชนิดเขมขน หรือชนิดแหง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 214)
พ.ศ.2543 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543

ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens (3)

ปริมาณที่กําหนด
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม

5. Listeria monocytogenes (2)

ไมพบใน 25 กรัม

15. อาหารกึ่งสําเร็จรูป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 210)
พ.ศ.2543 เรื่อง อาหารกึ่งสําเร็จรูป
ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543

(15.1) กวยจั๊บ กวยเตี๋ยว บะหมี่เสนหมี่
วุนเสนที่ปรุงแตง

1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
(15.2) เครื่องปรุงที่บรรจุอยูในภาชนะบรรจุ 1. Salmonella spp.
กวยเตี๋ยว กวยจั๊บ บะหมี่ เสนหมี่ และวุนเสน 2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens
(15.3) ขาวตมและโจกที่ปรุงแตง แกงจืด
1. Salmonella spp.
และซุป ชนิดผงหรือชนิดแหง
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens
1. Salmonella spp.
(15.4) แกงจืด และซุป ชนิดเขมขน(4)
2. Staphylococcus aureus
ชนิดกอน
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens
1. Salmonella spp.
(15.5) แกงและน้ําพริกตางๆ (4)
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens
1. Salmonella spp.
16. ซอสบางชนิด (4)
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 201) 2. Staphylococcus aureus
พ.ศ.2543 เรื่อง ซอสบางชนิด ลงวันที่
3. Bacillus cereus
19 กันยายน พ.ศ.2543
4. Clostridium perfringens

ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 200 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
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17. ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอย
โปรตีนของถั่วเหลือง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 202)
พ.ศ. 2543 เรื่อง ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการ
ยอยโปรตีนของถั่วเหลือง ลงวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ. 2543

18. ไขเยี่ยวมา
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 236)
พ.ศ.2544 เรื่อง ไขเยี่ยวมา ลงวันที่ 20 สิงหาคม
พ.ศ.2544

19. อาหารตามบัญชีหมายเลข 1
นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens

ปริมาณที่กําหนด
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม

1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Clostridium perfringens

ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม

1. Salmonella spp.

ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร
เวนแตน้ําและน้ําแข็งไมพบใน 100 มิลลิลิตร
ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร
เวนแตน้ําและน้ําแข็งไมพบใน 100 มิลลิลิตร

2. Staphylococcus aureus

หมายเหตุ
(1)

ผลิตภัณฑลําดับที่ 13 (13.1) ที่เปนเครื่องดื่มวานหางจระเข ใหตรวจเฉพาะ Salmonella spp., Staphylococcus aureus
และ Bacillus cereus

(2)

ผลิตภัณฑลําดับที่ 13 ทุกรายการที่ใสนม และลําดับที่ 14 เฉพาะเครื่องดื่มชนิดเขมขนที่ใสนม ตองตรวจ Listeria monocytogene ดวย

(3)

ผลิตภัณฑลําดับที่ 14 ที่เปนเครื่องดื่มธัญพืช ตองตรวจ Clostridium perfringens ดวย

(4)

สําหรับผลิตภัณฑที่ผานกรรมวิธีการผลิต ที่มิใชกรรมวิธีตามขอ 3(1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 144) พ.ศ. 2535
เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ดสนิท ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2535
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มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียทที่ ําใหเกิดโรค
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทาํ ใหเกิดโรค

----------------------------------------------ผลิตภัณฑ
ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
ปริมาณที่กําหนด
1. วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ที่มิใชชนิดแหง 1. Salmonella spp.
ไมพบใน 25 กรัม
2. Staphylococcus aureus
ไมพบใน 0.1 กรัม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 100
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
(พ.ศ.2529) เรื่อง การแสดงฉลากของวุนสําเร็จรูป 3. Clostridium perfringens
และขนมเยลลี่ ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2529

2. ซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท

(4)

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 200)
พ.ศ.2543 เรื่อง ซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่
19 กันยายน พ.ศ.2543

(2.1) น้ําจิ้มชนิดตาง ๆ

1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens
(2.2) เตาเจี้ยว
1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens
(2.3) ซอสชนิดตางๆ
1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens
3. ขนมปง
1. Salmonella spp.
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 224)
2. Staphylococcus aureus
พ.ศ.2544 เรื่อง ขนมปง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2544 3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens
4. แปงขาวกลอง
1. Salmonella spp.
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 44
2. Staphylococcus aureus
( พ.ศ.2523) เรื่อง แปงขาวกลอง ลงวันที่
3. Bacillus cereus

ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 2,500 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 500 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม

12 มกราคม พ.ศ.2523

5. ขาวเติมวิตามิน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 150
(พ.ศ.2536) เรื่อง ขาวเติมวิตามิน ลงวันที่
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2536

6. คุกกี้ บิสกิต แครกเกอร ขนมปงกรอบ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 237)
พ.ศ.2544 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารพรอม
ปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที
ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2544

1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus

ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม

1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens

ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม

หมายเหตุ

(4)

สําหรับผลิตภัณฑที่ผานกรรมวิธีการผลิต ที่มิใชกรรมวิธีตามขอ 3(1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 144) พ.ศ. 2535
เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ดสนิท ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2535
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วิธีการตรวจวิเคราะหจุลนิ ทรียที่ทาํ ใหเกิดโรค
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทาํ ใหเกิดโรค
-----------------------------------------------

การตรวจวิเคราะหจุลินทรียท ที่ ําใหเกิดโรค ใหใชวิธวี ิเคราะหสําหรับจุลินทรียทที่ ําใหเกิดโรคแตละชนิด ดังตอไปนี้
ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
1. Bacillus cereus

วิธีการตรวจวิเคราะห
Bacteriological Analytical Manual (BAM) Online. U. S. Food and Drug
Administration ที่เปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกตองเทียบเทา
(or equivalent method)

2.

Clostridium perfringens

Bacteriological Analytical Manual (BAM) Online. U. S. Food and Drug
Administration ที่เปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกตองเทียบเทา
(or equivalent method)

3.

Listeria monocytogenes

ISO 11290-1: Microbiology of food and animal feeding stuffs-Horizontal
Method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes - Part 1:
Detection method ที่เปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกตอง
เทียบเทา (or equivalent method)

4.

Salmonella spp.

ISO 6579: Microbiology of food and animal feeding stuffs-Horizontal Method
for Detection of Salmonella spp. ที่เปนปจจุบัน ( updated version) หรือวิธีที่มี
ความถูกตองเทียบเทา (or equivalent method) เวนแตการตรวจวิเคราะหน้ําและ
น้ําแข็ง ใหใชวิธี ISO 6340: Water Quality-Detection of Salmonella species
ที่เปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกตองเทียบเทา (or equivalent
method)

5.

Staphylococcus aureus

Bacteriological Analytical Manual (BAM) Online. U. S. Food and Drug
Administration ที่เปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกตองเทียบเทา
(or equivalent method) เวนแตการตรวจวิเคราะหน้ําและน้ําแข็ง ใหใชวิธี Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater: American Public
Health Association (APHA) ที่เปนปจจุบัน ( updated version) หรือวิธีที่มี
ความถูกตองเทียบเทา (or equivalent method)

6.

Enterobacter sakazakii

ISO/TS 22964: Milk and milk products- Detection of Enterobacter sakazakii
ที่เปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกตองเทียบเทา (or equivalent
method)

453
(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แตงตัง้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร
------------------------------------เนื่องดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศ
แตงตั้งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 306) พ.ศ.2550 เรื่อง แตงตั้ง กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการอาหาร ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2550 ไดครบกําหนดวาระ 2 ป ในวันที่ 26 กันยายน
พ.ศ.2552
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศแตงตัง้ บุคคลตอไปนี้ เปนกรรมการ ผูท รงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการอาหาร
1. นางสาวสุมล
ปวิตรานนท
2. นางดรุณี
เอ็ดเวิรดส
3. นายวิสิฐ
จะวะสิต
4. นายภาสกร
อัครเสวี
5. นายรุจ
วัลยะเสวี
6. นางสาวพรรณทิพา
ฉัตรชาตรี
7. นายวิศิษฏ
ลิ้มประนะ
8. นายอธิวัฒน
สินรัชตานันท
9. นางสุษม
ศุภนิตย
ทั้งนี้ ตัง้ แตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2552
วิทยา แกวภราดัย
(นายวิทยา แกวภราดัย)
รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เลม 126 ตอนพิเศษ 170 ง
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง สุรา
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง สุรา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 43 และ มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 272) พ.ศ.2546 เรื่อง สุรา ลงวันที่ 8
กรกฎาคม พ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 275) พ.ศ.2546 เรื่อง สุรา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2546
ขอ 2 ใหสุรา เปนอาหารที่กาํ หนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 3 “สุรา” หมายความวา สุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
ขอ 4 สุรา ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานหรือคุณลักษณะที่ตองการสําหรับสุรา
ตามประกาศกระทรวงการคลังวาดวยเรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา
ขอ 5 การแสดงฉลากของสุรา ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก และใหปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
ขอ 6 ฉลากของสุรา ตองแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) ขอความบนฉลากตามประกาศกระทรวงการคลังวาดวยเรื่อง วิธกี ารบริหารงาน
สุรา หรือประกาศกรมสรรพสามิตวาดวยเรื่อง หลักเกณฑวิธกี ารและเงื่อนไขวาดวยการขออนุญาตและการ
ออกใบอนุญาตใหนําสุราเขามาในราชอาณาจักร ที่ออกตามกฎหมายวาดวยสุรา
(2) ขอความ “คําเตือน
: หามจําหนายสุราแกบุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวา
20 ป บริบูรณ
: การดื่มสุราทําใหความสามารถในการขับขี่
ยานพาหนะลดลง
: บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ ไมควรดื่ม”
เปนภาษาไทย โดยใชตัวอักษรเสนทึบขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร อยูในกรอบที่แยกสวนจาก
ขอความอื่น สีของกรอบและขอความตัดกับสีพื้นของฉลาก จนอานไดชัดเจน
ความใน (2) ไมใชบังคับกับสุราที่นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อเปนตัวอยางสินคา หรือมิใชเพื่อ
การคา หรือเปนสุราของผูไดรับเอกสิทธิ์ตามขอผูกพันที่ประเทศไทยมีอยูตอองคการสหประชาชาติ หรือตาม
กฎหมายระหวางประเทศ หรือตามสัญญา หรือตามความตกลง กับตางประเทศ หรือทางการทูต หรือสุราที่
ผลิตหรือนําเขาเพื่อสงออก
ขอ 7 สุราที่ผลิตหรือนําเขา ถาปรากฏวาฉลากที่ไดจัดทําขึ้นไวกอนวันที่ประกาศนี้ ใชบังคับ ซึ่งไมถูกตอง
ตามประกาศฉบับนี้ ใหยังคงใชฉลากเดิมตอไปไดแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 8 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
วิทยา แกวภราดัย
(นายวิทยา แกวภราดัย)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 126 ตอนพิเศษ 174 ง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง น้าํ บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 6)
----------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ําบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 (3)(6)(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 43 และ 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1. ใหยกเลิกความใน (ถ) ของ (2) ของขอ 3 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61
(พ.ศ.2524) เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“(ถ) ฟลูออไรด โดยคํานวณเปนฟลูออรีน ไมเกิน 0.7 มิลลิกรัมตอน้ําบริโภค 1 ลิตร”
ขอ 2. ความในขอ 1 ที่กําหนดปริมาณฟลูอออไรดไมเกิน 0.7 มิลลิกรัมตอน้ําบริโภค 1 ลิตร มิใหใช
บังคับกับน้ําที่ใชในกระบวนการผลิตอาหารและไอน้ําที่ใชในกระบวนการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร
น้ําที่ใชในกระบวนการผลิตอาหารและไอน้ําที่ใชในกระบวนการผลิตที่สัมผัสกับ
อาหารตองมีปริมาณฟลูออไรด โดยคํานวณเปนฟลูออรีน ไมเกิน 1.5 มิลลิกรัม ตอน้ํา 1 ลิตร
ข อ 3. ให ผู ผ ลิ ต ผู นํ า เข า น้ํ า บริ โ ภคในภาชนะบรรจุ ที่ ป ด สนิ ท ที่ ไ ด รั บ การจดทะเบี ย น
รายละเอียดของอาหารไวแลว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ําบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.
2534 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 256) พ.ศ.2545
เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2545 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 284) พ.ศ.2547 เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 อยูกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้ภายใน
เกาสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 4. ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2553
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
(นายจุรนิ ทร ลักษณวิศิษฏ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 127 ตอนพิเศษ 67ง.ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553)

456

ภาคผนวก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับอาหาร
(update ถึง 316)
ประเภทของประกาศฯ
1. แตงตั้งกรรมการฯ
2. แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
3. อาหารที่หามผลิต
นําเขา หรือจําหนาย

(ฉบับที่..)พ.ศ....***
(314) พ.ศ. 2552
(300) พ.ศ. 2549

3.1 113 (พ.ศ.2531)1
3.2 (292) พ.ศ.2548

3.3 (263) พ.ศ.2545
3.4 (264) พ.ศ.2545
3.5 (310) พ.ศ. 2551
(311) พ.ศ. 2551

เรื่อง
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

หนา
453
408
440

โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต
(โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต
ตองเปนการผลิตเพื่อการสงออกเทานั้น)
กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
(ดัลซิน, กรดซัยคลามิคและเกลือของกรดซัยคลามิค, เอ เอฟ
2 (ฟูริลฟราไมด), โพแทสเซียมโบรเมต, อาหารที่มีสาร
ดังกลาวมาแลวเปนสวนผสม, อาหารที่มีคัลซิน เอเอฟ 2
โพแทสเซียมโปรเมต หรือกรดซัยคามิค และเกลือของกรดไซ
คามิคเปนสวนผสม, อาหารที่มีดามิโนไซด (ซัคซินิคแอซิด 2,
2-ไดเมทธิล-ไฮดราไซด และสารสกัดหยาบที่มิไดสกัดดวย
น้ําและอนุพันธุของสารสกัดหยาบจากหญาหวาน ยกเวน
เพื่อการสงออก
กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย (วุน
สําเร็จรูปและขนมเยลลีที่มีสวนประกอบของกลูโคแมน
แนนหรือแปงจากหัวบุกในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก)
กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
(ปลาปกเปาทุกชนิดและอาหารที่มีเนื้อปลาปกเปาเปน
สวนผสม)
การหามผลิต นําเขา หรือจําหนายอาหารที่มีการบรรจุสิ่ง
อื่นหรือวัตถุอื่นที่มใิ ชอาหารในภาชนะบรรจุอาหารและหีบหอ
กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
(อาหารที่ตรวจพบสารเมลามีน (Melamine) และสารในกลุม
เมลามีน (กรดซัยยานูริก (Cyanuric acid) แอมมีไลด
(Ammelide) และแอมมีลีน (Ammeline)))

90
375

317
318
442
443

4. อาหารที่หามนําเขา
หรือจําหนาย
4.1 (174) พ.ศ.2539

4.2 (215) พ.ศ.2544,
(217) พ.ศ.2544 และ
(246) พ.ศ.2544

กําหนดอาหารที่หามนําเขาหรือจําหนาย
(อาหารที่พนกําหนดหมดอายุหรือพนกําหนดที่ควรบริโภค
ไดแก อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารก
และเด็กเล็ก, อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก,
นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่อง
สําหรับทารกและเด็กเล็ก, นมเปรี้ยว, นมโคที่ผานกรรมวิธี
พาสเจอรไรส, อาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ)
กําหนดอาหารที่หามนําเขาหรือจําหนาย
(ขาวโพดและผลิตภัณฑขาวโพดที่มีการปนเปอนสาร
พันธุกรรมครายไนนซี, Cry 9C DNA Sequence)

132

252
253
301

457
ประเภทของประกาศฯ
(ฉบับที่..) พ.ศ....***
4.3 (296) พ.ศ.2548

เรื่อง
กําหนดอาหารที่หามนําเขาหรือจําหนาย
(เนื้อโคและผลิตภัณฑจากโคที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศ
สหราชอาณาจักร โปรตุเกส ฝรั่งเศส ไอรแลนด สวิตเซอรแลนด
เบลเยี่ยม สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เนเธอรแลนด เดนมารก
อิตาลี ลิกเตนสไตน ลักเซมเบิรก สเปน สาธารณรัฐเช็ค กรีซ ญี่ปุน
สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐสโลวีเนีย สาธารณรัฐออสเตรีย
สาธารณรัฐฟนแลนด รัฐอิสราเอลสาธารณรัฐโปแลนด แคนาดา
และสหรัฐอเมริกา)
ยกเวน นมและผลิตภัณฑนม หนังสัตว เจลลาติน และคอลลา
เจนที่ทําจากหนัง เจลาตินและคอลลาเจนที่ทําจากกระดูกที่มีหนังสือ
รับรอง, ไขมันสกัดที่ไมมีโปรตีน, ไดแคลเซี่ยมฟอสเฟตที่ไมมีโปรตีนที่
มีหนังสือรับรองหรือไขมันที่มีหนังสือรับรอง, เนื้อโคถอดกระดูกและ
ผลิตภัณฑที่ผานการตรวจรับรองและมีหนังสือรับรอง, เลือดโคและ
ผลิตภัณฑพลอยไดจากเลือดโคที่ผานการตรวจรับรองและมีหนังสือ
รับรอง

หนา
387

5.1 151 (พ.ศ.2536) และ
(247) พ.ศ.2544

กําหนดวัตถุที่หามใชในอาหาร
(น้ํามันพืชที่ผานกรรมวิธีเติมโบรมีน, กรดซาลิซิลิค,
กรดบอรริค, บอแรกซ, แคลเซียมไอโอเดท หรือ
โพแทสเซียมไอโอเดท, ไนโตรฟูราโซน, โพแทสเซียมคลอเรท,
ฟอรมาลดีไฮด, เมทธิลแอลกอฮอล, คูมาริน, ไดไฮโดรคูมาริน,
ไดเอธิลีนไกลคอล)
ยกเวนการใชเมธิลแอลกอฮอลเปนสารชวยในการผลิตอาหาร
เพื่อการสงออก

107
302

6.1 92 (พ.ศ.2528)

กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใชภาชนะบรรจุ
และการหามใชวัตถุใดเปนภาชนะบรรจุอาหาร
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก
ขวดนม

82

5. วัตถุที่หามใชในอาหาร

6. ภาชนะบรรจุ

6.2 (295) พ.ศ.2548
6.3 117 (พ.ศ.2532)

382
92

7. ฉลาก
7.1 (182) พ.ศ.2541 และ
(219) พ.ศ.2544
7.2 (194) พ.ศ.2543 และ
(252) พ.ศ.2545
7.3 (244) พ.ศ.2544
7.4 (245) พ.ศ.2544
7.5 (255) พ.ศ.2545
7.6 (305) พ.ศ. 2550

ฉลากโภชนาการ
ฉลาก
การแสดงฉลากของอาหารที่มีวัตถุที่ใชเพื่อรักษาคุณภาพหรือ
มาตรฐานของอาหารรวมอยูในภาชนะบรรจุ
การแสดงฉลากของอาหารที่มีสวนผสมของวานหางจระเข
การแสดงฉลากของอาหารทีม่ ีใบแปะกวยและสารสกัดจากใบแปะกวย
การแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด

134
254
186
306
299
300
310
434

8. เลขสารบบอาหาร
8.1 (221) พ.ศ.2544
8.2 ตามประกาศฯเฉพาะเรื่อง

กําหนดประเภทอาหารที่ตองแสดงเลขสารบบอาหารที่ฉลาก
อาหารควบคุมเฉพาะ, อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
และอาหารที่ตองมีฉลาก

264

458
ประเภทของประกาศฯ
(ฉบับที่..) พ.ศ....***
9. หลักเกณฑวิธีการที่ดี
ในการผลิต
9.1 (193) พ.ศ.2543 และ
(239) พ.ศ.2544
9.2 (220) พ.ศ.2544
9.3 (298) พ.ศ. 2549

10. อาหารควบคุมเฉพาะ
10.1 (265) พ.ศ.2545 และ
(282) พ.ศ.2547
10.2 (222) พ.ศ.2544 และ
(257) พ.ศ.2545
10.3 (266) พ.ศ.2545
10.4 (267) พ.ศ.2545
10.5 (289) พ.ศ.2548
10.6 (214) พ.ศ.2543,
(230) พ.ศ.2544 และ
(290) พ.ศ.2548
10.7 113 (พ.ศ.2531)
10.8 121 (พ.ศ.2532)
10.9 144 (พ.ศ.2535),
(179) พ.ศ.2540,
(253) พ.ศ.2545และ
(301) พ.ศ. 2549
10.10 156 (พ.ศ.2537),
(167) พ.ศ.2538,
(286) พ.ศ.2547และ
(307) พ.ศ. 2550
10.11 157 (พ.ศ.2537),
(168) พ.ศ.2538,
(171) พ.ศ.2539,
(287) พ.ศ.2547และ
(308) พ.ศ. 2550
10.12 158 (พ.ศ.2537) และ
(169) พ.ศ.2538
10.13

(262) พ.ศ.2545

10.14 (281) พ.ศ.2547

เรื่อง

หนา

วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

179
296
256
396

น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3)
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต ผลิตภัณฑนมพรอม
บริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธี
พาสเจอรไรส
นมโค
ไอศกรีม
นมปรุงแตง (Flavoured Milk)
ผลิตภัณฑของนม (Other Milk Products)
นมเปรี้ยว
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท

โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต
อาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท

นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารก
และเด็กเล็ก

อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก

อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก

319
353
266
312
332
336
369
248
284
374
90
95
102
133
307
416
109
127
357
437
116
128
130
358
438
123
129

สตีวิโอไซดและอาหารที่มีสวนผสมของสตีวิโอไซด

315

วัตถุเจือปนอาหาร

349
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(ฉบับที่..) พ.ศ....***
11. อาหารที่กําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน
11.1 23 (พ.ศ. 2522) และ
(233) พ.ศ.2544
11.2 56 (พ.ศ. 2524),
(184) พ.ศ. 2542 และ
(234) พ.ศ.2544
11.3 57 (พ.ศ. 2524) และ
(235) พ.ศ.2544
11.4 83 (พ.ศ.2527)
11.5 150 (พ.ศ.2536)
11.6 153 (พ.ศ.2537)
11.7 (195) พ.ศ.2543
11.8 (196) พ.ศ.2543 และ
(277) พ.ศ.2546
11.9 (197) พ.ศ.2543 และ
(276) พ.ศ.2546
11.10 (198) พ.ศ.2543
11.11 (199) พ.ศ.2543
11.12 (201) พ.ศ.2543
11.13 (202) พ.ศ.2543 และ
(248) พ.ศ.2544
11.14 (203) พ.ศ.2543
11.15 (204) พ.ศ.2543
11.16 (205) พ.ศ.2543
11.17 (206) พ.ศ.2543
11.18 (207) พ.ศ.2543
11.19 (208) พ.ศ.2543
11.20 (209) พ.ศ.2543
11.21 (210) พ.ศ.2543
11.22 (211) พ.ศ.2543
11.23 (213) พ.ศ.2543
11.24 (226) พ.ศ.2544
11.25 (227) พ.ศ.2544
11.26 (236) พ.ศ.2544
11.27 98 (พ.ศ.2529) และ
(273) พ.ศ.2546
11.28 102 (พ.ศ.2529) และ
116 (พ.ศ.2531)
11.29 (288) พ.ศ.2548
11.30 (303) พ.ศ. 2550
11.31 (268) พ.ศ.2546
(299) พ.ศ. 2549

เรื่อง

หนา

กําหนดน้ํามันถั่วลิสงเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลาก สําหรับน้ํามันถั่วลิสง
น้ํามันปาลม

54
286
64
177
288
68
289
75
105
108
191
194
345
197
344
201
204
208
210
303
213
216
218
224
226
228
232
234
237
239
276
278
290
86
342
89
91
359
418
339
407

น้ํามันมะพราว
ช็อกโกแลต
ขาวเติมวิตามิน
เกลือบริโภค
เครื่องดื่มเกลือแร
ชา
กาแฟ
น้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
น้ําแรธรรมชาติ
ซอสบางชนิด
ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง
น้ําปลา
น้ําสมสายชู
น้ํามันและไขมัน
น้ํามันเนย
เนยเทียม
ครีม
เนยแข็ง
อาหารกึ่งสําเร็จรูป
น้ําผึ้ง
แยม เยลลี และมารมาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
เนยใสหรือกี (Ghee)
เนย
ไขเยี่ยวมา
มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน**
มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี**
อาหารที่มีสารพิษตกคาง**
อาหารที่มียาสัตวตกคาง**
มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอนสารเคมีบางชนิด
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11.32
11.33
11.34
11.35

(ฉบับที่..) พ.ศ....***
(269) พ.ศ.2546
(314) พ.ศ.2552
(280) พ.ศ.2547
(283) พ.ศ.2547

11.36 61 (พ.ศ.2524),
135 (พ.ศ.2534),
(220) พ.ศ.2544,
(256) พ.ศ.2545
(284) พ.ศ.2547และ
(316) พ.ศ. 2553
11.37 78 (พ.ศ. 2527)
137 (พ.ศ.2534),
(254) พ.ศ.2545 และ
(285) พ.ศ.2547
11.38 (293) พ.ศ.2548 และ
(309) พ.ศ. 2550
11.39 (294) พ.ศ.2548
11.40
12. อาหารที่ตองมีฉลาก
12.1 44 (พ.ศ.2523)
12.2 100 (พ.ศ.2529)
12.3 297 (พ.ศ. 2549)
12.4 (200) พ.ศ.2543
12.5 (223) พ.ศ.2544
12.7 (224) พ.ศ.2544
12.8 (225) พ.ศ.2544
12.9 (228) พ.ศ.2544
12.10 (237) พ.ศ.2544
12.11 (238) พ.ศ.2544
12.12 (243) พ.ศ.2544
12.13 (251) พ.ศ.2545

เรื่อง
มาตรฐานอาหารทีม่ ีการปนเปอ นสารเคมีกลุมเบตาอะโกนิสต
สุรา
ชาสมุนไพร
กําหนดปริมาณสารโพลารในน้ํามันที่ใชทอดหรือประกอบอาหาร
เพื่อจําหนาย
น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท

น้ําแข็ง

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี
มาตฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค**

หนา
340
454
346
354
70
100
253
311
355
455
72
101
308
356
376
439
380
445

แปงขาวกลอง
การแสดงฉลากของวุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่
อาหารฉายรังสี
ซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
วัตถุแตงกลิ่นรส
ขนมปง
น้ําเกลือปรุงอาหาร
หมากฝรั่งและลูกอม
การแสดงฉลากของอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูป
ที่พรอมบริโภคทันที
อาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ*
ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว
การแสดงฉลากอาหารที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือ
พันธุวิศวกรรม

63
87
390
207
269
272
274
281
291

ยกเลิกประกาศฯ (ฉบับที่ 162) พ.ศ.2538
(ยกเลิกการขอจดแจงอาหารบางชนิดที่นําเขาเพื่อจําหนาย ไดแก
ผัก-ผลไมสดหรือแชแข็งทั้งผล โดยไมมีการแปรรูป)
ยกเลิกประกาศฯ ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2522) (น้ําที่เหลือจากการผลิต
โมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือน้ําบีเอ็กซ)
การใชเมทิลแอลกอฮอลเปนสารชวยในการผลิต (Processing aid) บาง
ชนิด

283

293
297
304

13. อื่น ๆ
13.1 (229) พ.ศ.2544

13.2 (232) พ.ศ.2544
13.3 (259) พ.ศ.2545
หมายเหตุ :

1

= จัดเปนอาหารควบคุมเฉพาะ
* = เปนอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนอาหารที่ฉลากตองไดรับอนุญาตกอนนําไปใช
** = มาตรฐานที่ใชเปนเกณฑปฏิบัติสําหรับอาหารทุกชนิด
*** = การใช ฉบับที่ … (พ.ศ…..) ใชตั้งแตประกาศฯฉบับที่ 1-159 และใช
(ฉบับที่ …) พ.ศ….. ใชตั้งแตประกาศฯฉบับที่ 160 เปนตนมา

285
313

