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

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

ของน้ําหนัก

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สวนประกอบเปนรอยละของน้ําหนัก
คํานวณในสภาพที่
ปราศจากน้ํา

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

ไขมันโกโก

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

ไขมันทั้งหมด

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

น้ําตาล

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

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

อันดับ
1.

วัตถุประสงค

อีมัลซิไฟเออร
(emulsifier)

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

(ก) โมโนและไดกลีเซอรไรดของกรด
ไขมันที่ใชรับประทานได
(ข) เลซิติน.

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

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

ปริมาณสูงสุดที่ใหใชได
(มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม)
15,000

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

ชนิดของช็อกโกแลต

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

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

85
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

86
(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)

89
(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 102 (พ.ศ.2529)
เรื่อง มาตรฐานอาหารทีม่ ีกมั มันตรังสี
----------------------------------------------ดวยปรากฏวาไดเกิดวินาศภัยขึ้นที่โรงงานไฟฟาปรมาณู ณ เมืองเชอรโนบิล ประเทศสหภาพ
โซเวียต เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2529 ทําใหมีฝุนกัมมันตรังสีแพรกระจายในชั้นบรรยากาศ ซึ่งอาจกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพของประชาชนทั้งโดยตรงและทางออม เนื่องจากการปนเปอนตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นเพื่อ
คุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค อันเนื่องมาจากการปนเปอนของฝุนกัมมันตรังสี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และ 6(3) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1
ใหอาหารที่มีฝุนกัมมันตรังสีปนเปอนที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่
จําหนาย เปนอาหารที่กําหนดมาตรฐาน
ขอ 2 อาหารตามขอ 1 ตองมีมาตรฐาน โดยตรวจพบกัมมันตภาพรังสีในรูปของซีเซียม-137
(Cs-137) ไมเกินระดับปริมาณ ดังตอไปนี้
(1) นมสด 7 เบคเคอเรล ตอลิตร (Bq/L)
(2) นมผง ผลิตภัณฑนม และอาหารที่ใชสําหรับทารก 21 เบคเคอเรล ตอกิโลกรัม (Bq/Kg)
(3) ธัญพืชและอาหารประเภทอื่น 6 เบคเคอเรล ตอกิโลกรัม (Bq/Kg)
ขอ 3 เพื่อประโยชนในการควบคุมอาหารตามขอ 1 เฉพาะที่มีการนําเขามาในราชอาณาจักรให
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจประกาศกําหนดประเภทและชนิดของอาหาร ซึ่งผูนําเขามา
ในราชอาณาจักรแตละครั้ง จะตองมีหนังสือรับรองความปลอดภัยระบุระดับปริมาณกัมมันตภาพรังสีในรูป
ซีเซียม-137 (Cs-137) ของอาหารนั้น โดย(1)
(1) ทางราชการของประเทศที่เปนแหลงกําเนิดออกให หรือ
(2) สถาบันเอกชนที่ทางราชการของประเทศที่เปนแหลงกําเนิดใหออก ซึ่งตองแสดง
หนังสือนั้นที่ดานศุลกากรที่นําเขาอาหารนั้นดวย
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2529
เทอดพงษ ไชยนันทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(103 ร.จ.41 ตอนที่ 203 (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2529)
-------------------------------------------------------------(1)

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

สาธารณสุข ฉบับที่ 116 (พ.ศ.2531) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี (ฉบับที่ 2) (105 ร.จ.5 ตอนที่ 240 ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2531)
และใชขอความใหมแทนแลว
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 113 (พ.ศ.2531)
เรื่อง โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต
----------------------------------------------โดยที่ปรากฎวามีบางประเทศยอมรับการใชโซเดียมซัยคลาเมตเปนวัตถุใหความหวานแทน
น้ําตาลในอาหาร จึงสมควรใหมีการผลิตเพื่อสงออกได
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหโซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต เปนอาหารควบคุมเฉพาะ
ขอ 2 โซเดียมซัยคลาเมต ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนี้
(1) มีปริมาณไมนอยกวารอยละ 98 ของโซเดียมซัยคลาเมต
(2) การเสียน้าํ หนักเมือ่ แหงไมเกินรอยละ 1 เมือ่ ทําใหแหงทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 105 องศาเซลเซียส
(3) มีปริมาณโลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) ไมเกิน 10 มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม
(4) มีปริมาณซีลีเนียมไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม
(5) มีปริมาณไซโคลเฮกซิลลามีน (Cyclohexylamine) ไมเกิน 100 มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม
ขอ 3 อาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 4 อาหารตามประกาศฉบับนี้ จะตองเปนการผลิตเพื่อจําหนายในการสงออกเทานั้น โดยมี
หลักฐานแสดงวามีผูสั่งซื้อใหสงออกตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และตองจัดทําฉลากซึ่งมี
ขอความเปนภาษาตางประเทศเพื่อการสงออกโดยตรง
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2531
เทอดพงษ ไชยนันท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(105 ร.จ.3869 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2531)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 116 (พ.ศ.2531)
เรื่อง มาตรฐานอาหารทีม่ ีกมั มันตรังสี (ฉบับที่ 2)
-----------------------------------------โดยที่สมควรแกไขการปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองความปลอดภัยเกี่ยวกับการระบุระดับ
ปริมาณกัมมันตภาพรังสีใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 3 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 102 (พ.ศ.2529)
เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2529 และใหใชความตอไปนี้แทน
"ขอ 3 เพื่อประโยชนในการควบคุมอาหารตามขอ 1 เฉพาะที่มีการนําเขามาในราชอาณาจักร
ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจประกาศกําหนดประเภทและชนิดของอาหาร ซึ่งผูนําเขา
มาในราชอาณาจักรแตละครั้ง จะตองมีหนังสือรับรองความปลอดภัยระบุระดับปริมาณกัมมันตภาพรังสี
ในรูปซีเซียม-137 (Cs-137) ของอาหารนั้น โดย
(1) ทางราชการของประเทศที่เปนแหลงกําเนิดออกให หรือ
(2) สถาบันเอกชนที่ทางราชการของประเทศที่เปนแหลงกําเนิดใหออก ซึ่งตองแสดง
หนังสือนั้นที่ดานศุลกากรที่นําเขาอาหารนั้นดวย"
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2531
ชวน หลีกภัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(105 ร.จ.5 ตอนที่ 240 ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2531)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 117 (พ.ศ.2532)
เรื่อง ขวดนม
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของขวดนมที่ใชสําหรับทารกและเด็ก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(6) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขวดนม หมายความวา ภาชนะที่ใชเฉพาะสําหรับการบรรจุนมหรือของเหลวอื่นเพื่อการ
บริโภคของทารกและเด็ก ซึ่งประกอบดวยขวด ฝา หัวนมยาง และฝาครอบหัวนมยาง และใหหมายความ
รวมถึงภาชนะรูปแบบอื่น ๆ ที่ทําขึ้นโดยมีเจตนาที่จะใชทํานองเดียวกับขวดนมดวย
ขอ 2 ขวดและภาชนะรูปแบบอื่น ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนี้
(1) สะอาด
(2) ใสไมมีสี
(3) ในกรณีที่ทําดวยพลาสติกตองเปนพลาสติกชนิดโพลีคารบอเนตที่ทนความรอนที่ใช
ตมได มีความทนทานตอการใชงานไดหลาย ๆ ครั้ง และตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญชีหมายเลข 1
ทายประกาศดวย
ในกรณีที่ทําดวยพลาสติกชนิดอื่นหรือวัสดุอื่น ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานัก
งานคณะกรรมการอาหารและยา
(4) รูปแบบตองเปนไปตามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 3 หัวนมยางและฝาครอบหัวนมยาง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนี้
(1) สะอาด
(2) ไมมีสีออกมาปนเปอนกับอาหาร
(3) ฝาและฝาครอบหัวนมยางที่ทําดวยพลาสติก ตองเปนพลาสติกชนิดโพลีคารบอเนต
ที่ทนความรอนที่ใชตมได มีความทนทานตอการใชงานไดหลาย ๆ ครั้ง และตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามบัญชีหมายเลข 1 ทายประกาศนี้ดวย
ในกรณีที่ทําดวยพลาสติกชนิดอื่นหรือวัสดุอื่น ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานัก
งานคณะกรรมการอาหารและยา
(4) หัวนมยางตองทนความรอนที่ใชตม ได มีความทนทานตอแรงดึงตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด และตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญชี
หมายเลข 2 ทายประกาศ
ขอ 4 การตรวจวิเ คราะหคุณ ภาพหรือ มาตรฐานการแพรก ระจายของวัส ดุที่ใ ชทําขวดนม
ใหวิเคราะหโดยวิธีการตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2532
ชวน หลีกภัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(106 ร.จ.1541 ตอนที่ 32 (แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2532)
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บัญชีหมายเลข 1
ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 117 (พ.ศ.2532)
ตารางที่ 1 คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก
ชนิดพลาสติก
โพลีคารบอเนต
ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได
รายละเอียด
(มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม)
(ก) ตะกั่ว
(ข) แคดเมี่ยม
ตารางที่ 2 คุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจาย
ชนิดพลาสติก
รายละเอียด
(ก) โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว)
(ข) โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกริยา
(ค) สารตกคางที่ระเหยไดในน้ํา (กรณีที่อาหารที่มีความเปน
กรด-ดาง เกิน 5)
(ง) สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในกรดอะซีติก (กรณีอาหารที่มี
คาความเปนกรด-ดาง ไมเกิน 5)

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

10
10
0.01
ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได
(มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตรของสารละลาย)

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

5
4
1
1
40
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น้ําหนัก

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

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

ความในขอ 3 (4) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 121 พ.ศ.2532 ถูกยกเลิกโดยขอ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง อาหารควบคุมน้ําหนัก (ฉบับที่ 2) (128 ร.จ. ตอนที่ 41 ง. ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2554) และใชขอความใหมแทนแลว
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(5) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(6) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอื่น ในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ 4 อาหารตามขอ 2(1) เมื่ออยูในสภาพพรอมบริโภค นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามขอ 3 แลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนี้ดวย
(1) มีพลังงานระหวาง 200-400 กิโลแคลอรี (836-1672 กิโลจูล) ตอการรับประทาน 1 มื้อ
(2) มีพลังงานที่ไดจากสารโปรตีนไมนอยกวารอยละ 20 และไมเกินรอยละ 50 ของ
พลังงานทั้งหมด
(3) โปรตีนที่มีอยูจะตองมีคุณคาทางโภชนาการเทียบเทาเคซีน
(ก) ในกรณีที่จะใชสารโปรตีนอื่นที่มีคุณคาทางโภชนาการไมเทียบเทากับเคซีน
สารโปรตีนที่ใชนั้นตองมีอัตราสวนของโปรตีนที่จะนําไปใชประโยชนได (Protein Efficiency Ratio, PER)
ไมนอยกวารอยละ 85 ของเคซีน และจะตองปรับคุณภาพของโปรตีนดังกลาวใหมีคุณคาเทียบเทาเคซีน
(ข) การเติมกรดอมิโนที่จําเปนตอรางกาย (Essential amino acid) เพื่อปรับปรุง
คุณภาพของโปรตีน อาจทําไดในปริมาณเทาที่จําเปนตามวัตถุประสงคดังกลาวและตองเปนกรดอมิโนแบบ
แอล ทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดวย
(4) มีพลังงานที่ไดจากสารไขมันไมเกินรอยละ 30 ของพลังงานทั้งหมด และตองมา
จากกรดไลโนลีอิคในรูปของกลีเซอรไรดไมนอยกวารอยละ 3 ของพลังงานทั้งหมด
(5) มีสารคารโบไฮเดรทซึ่งอยูในรูปของน้ําตาล และ/หรือน้ําตาลแอลกอฮอล (Sugar
alcohol) ไมเกินรอยละ 30 ของน้ําหนัก ยกเวนอาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนักชนิดเหลว
(6) มีวิตามินชนิดตาง ๆ ตอ 1,000 กิโลแคลอรี่ (4,180 กิโลจูล) ในปริมาณดังตอไปนี้
(ก) วิตามินเอ
ไมนอยกวา 5,000 หนวยสากล หรือเบตา-แคโรทีน
(β-carotine) ในปริมาณที่เทียบเทา
(ข) วิตามินอี
ไมนอยกวา 30 หนวยสากล
(ค) วิตามินซี
ไมนอยกวา 60 มิลลิกรัม
(ง) วิตามินบี 1
ไมนอยกวา 1.5 มิลลิกรัม
(จ) วิตามินบี 2
ไมนอยกวา 1.7 มิลลิกรัม
(ฉ) ไนอะซีน
ไมนอยกวา 20 มิลลิกรัม
(ช) วิตามินบี 6
ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม
(ซ) วิตามินบี 12
ไมนอยกวา 6 ไมโครกรัม
(ฌ) กรดโฟลิก
ไมนอยกวา 0.4 มิลลิกรัม
(ญ) ไบโอติน
ไมนอยกวา 0.3 ไมโครกรัม
(ฎ) กรดแพนโทธีนิก ไมนอยกวา 10 มิลลิกรัม
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(7) มีเกลือแรชนิดตาง ๆ ตอ 1,000 กิโลแคลอรี่ (4,180 กิโลจูล) ในปริมาณดังตอไปนี้
(ก) แคลเซียม
ไมนอยกวา 1 กรัม
(ข) ฟอสฟอรัส
ไมนอยกวา 1 กรัม
(ค) เหล็ก
ไมนอยกวา 18 มิลลิกรัม
(ง) ไอโอดีน
ไมนอยกวา 150 ไมโครกรัม
(จ) แมกนีเซียม
ไมนอยกวา 400 มิลลิกรัม
ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม
(ฉ) ทองแดง
(ช) สังกะสี
ไมนอยกวา 15 มิลลิกรัม
(ซ) โพแทสเซียม
ไมนอยกวา 1.2 กรัม
(ฌ) แมงกานีส
ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม
(ญ) โซเดียม
ไมนอยกวา 1 กรัม
ขอ 5 อาหารตามขอ 2(2)(ก) นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 แลว ตองมี
คุณภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนี้ดวย
(1) มีคุณคาทางโภชนาการครบถวนตามลักษณะของอาหารนั้น
(2) มีพลังงานไมเกินรอยละ 66 2/3 ของอาหารนั้น กอนถูกลดพลังงาน
(3) มีคุณภาพหรือมาตรฐานอื่น ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 6 อาหารตามขอ 2(2)(ข) นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 แลว ตองมี
คุณภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนี้ดวย
(1) มีพลังงานไมเกิน 40 กิโลแคลอรี่ (167.2 กิโลจูล) ตอสวนที่กําหนดใหรับประทาน
(Specified serving)
(2) มีคุณภาพหรือมาตรฐานอื่น ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 7 อาหารตามขอ 2 วรรคสอง นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 แลว ตองมี
คุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดวย
ขอ 8 การใชสีผสมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร และภาชนะบรรจุ ใหปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่องสีผสมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร และภาชนะบรรจุ แลวแตกรณี
ขอ 9 การแสดงฉลากของอาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก ใหปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528) เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.2528 และใหปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ดวย
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ขอ 10 ฉลากของอาหารตามขอ 2(1) ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอความเปนภาษาไทย
แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ขอความวา "อาหารควบคุมหรือลดน้ําหนัก" ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอ ยกวา
3 มิลลิเมตร กํากับชื่ออาหาร เวนแตอาหารที่มีการใชขอความดังกลาวเปนชื่อของอาหารแลว
(2) ขอความวา "กินอาหารนี้โดยมิไดอยูภายใตการดูแลของแพทยผูเชี่ยวชาญดาน
โภชนบําบัดอาจเกิดอันตราย" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง ขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร
(3) ขอความวา "ใชสําหรับผูใหญเทานั้น"
(4) ชนิดและปริมาณของสวนประกอบที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ (non nutritive
ingredient)
(5) คุณคาทางโภชนาการและพลังงานที่ไดรับตอการกิน 1 ครั้ง
(6) ขอความวา "ควรกินวันละไมต่ํากวา 800 กิโลแคลอรี่ (3,344 กิโลจูล)"
(7) วิธีใชและขอแนะนํา หรือขอควรปฏิบัติในการใชอยางถูกตองตามหลักโภชนบําบัด
อยางละเอียด ในกรณีที่ไมสามารถแสดงขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติดังกลาวที่ฉลากได ใหจัดทําเปนคูมือ
หรือเอกสารกํากับไว
ขอ 11 ฉลากของอาหารตามขอ 2(2)(ก) ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอความเปน
ภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) ขอความวา "อาหารลดพลังงาน" ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอยกวา
3 มิลลิเมตร กํากับชื่ออาหาร เวนแตอาหารที่มีการใชขอความดังกลาวเปนชื่อของอาหารแลว
(2) ขอความวา "หามกินแทนอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง
ขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร
(3) ขอความวา "กินอาหารนี้โดยมิไดอยูภายใตการดูแลของแพทยผูเชี่ยวชาญ
ดานโภชนบําบัดอาจเกิดอันตราย" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง ขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร
(4) ขอความวา "ใชสําหรับผูใหญเทานั้น"
(5) ชนิดและปริมาณของสวนประกอบที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ
(6) คุณคาทางโภชนาการของอาหาร
(7) วิธีใชและขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติ ในการใชอยางถูกตองตามหลัก
โภชนบําบัดอยางละเอียด ในกรณีที่ไมสามารถแสดงขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติดังกลาวที่ฉลากได ให
จัดทําเปนคูมือหรือเอกสารกํากับไว
ขอ 12 ฉลากของอาหารตามขอ 2(2)(ข) ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอความเปน
ภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) ขอความวา "อาหารพลังงานต่ํา" ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอยกวา
3 มิลลิเมตร กํากับชื่ออาหาร เวนแตอาหารที่ใชขอความดังกลาวเปนชื่ออาหารแลว
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(2) ขอความวา "หามกินแทนอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง
ขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร
(3) ขอความวา "กินอาหารนี้โดยมิไดอยูภายใตการดูแลของแพทยผูเชี่ยวชาญ
ดานโภชนบําบัดอาจเกิดอันตราย" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดงขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร
(4) ขอความวา "ใชสําหรับผูใหญเทานั้น"
(5) ชนิดและปริมาณของสวนประกอบที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ
(6) คุณคาทางโภชนาการของอาหาร
(7) วิธีใชและขอแนะนํา หรือขอควรปฏิบัติในการใชอยางถูกตองตามหลักโภชน
บําบัดอยางละเอียด ในกรณีที่ไมสามารถแสดงขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติดังกลาวที่ฉลากได ใหจัดทําเปน
คูมือหรือเอกสารกํากับไว
ขอ 13 ฉลากของอาหารตามขอ 2 วรรคสอง ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอความ
เปนภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) ขอความวา "วัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล" ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอย
กวา 3 มิลลิเมตร กํากับชื่ออาหาร เวนแตกรณีที่ใชขอความดังกลาวเปนชื่อของอาหารแลว
(2) ขอความวา "ใชสําหรับผูใหญเทานั้น"
(3) ชนิดและปริมาณของสวนประกอบที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ
(4) วิธีใชและขอแนะนํา หรือขอควรปฏิบัติในการใชอยางถูกตองตามหลักโภชนบําบัด
อยางละเอียด ในกรณีที่ไมสามารถแสดงขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติดังกลาวที่ฉลากได ใหจัดทําเปนคูมือ
หรือเอกสารกํากับไว
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2532
ชวน หลีกภัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(106 ร.จ.29 ตอนที่ 103 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2532)
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(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)

104
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 เดือนและปที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีขอความวา "ควรบริโภคกอน"
กํากับไวดวย
4.5 น้ําหนักสุทธิเปนระบบเมตริก
4.6 ขอความวา "ควรเก็บในที่รมและแหง"
ขอ 5 ประกาศฉบับนี้ไมใชบังคับกับเกลือบริโภคที่มีวัตถุประสงคผลิตเพื่อสงออกไปจําหนาย
นอกราชอาณาจักร และเกลือบริโภคที่มีวัตถุประสงคที่จะนําไปใชในทางอุตสาหกรรมอาหาร
ขอ 6 ใหผูที่ไดจัดทําฉลากไวกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ ใหคงใชฉลากเดิมไปพลางกอน
จนกวาจะหมด แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2537
เตือนใจ นุอุปละ
รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 111 ตอนพิเศษ 15 ง. ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2537)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 156 (พ.ศ.2537)
เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหย กเลิก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 85 (พ.ศ.2528) เรื่อ ง นมดัด แปลง
สําหรับทารก ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2528 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 87 (พ.ศ.2528)
เรื่อง อาหารเสริมสําหรับเด็ก ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2528
ขอ 2 ใหน มดัด แปลงสําหรับ ทารกและนมดัด แปลงสูตรตอ เนื่อ งสําหรับ ทารกและเด็ก เล็ก
เปนอาหารควบคุมเฉพาะ
ขอ 3 นมดัดแปลงสําหรับ ทารกและนมดัด แปลงสูต รตอ เนื่อ งสําหรับ ทารกและเด็ก เล็ก
หมายความวา อาหารทีผ่ ลิตขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงสวนประกอบของนมโค ใหมอี งคประกอบของสารอาหาร
ใหเหมาะสมและเพียงพอกับที่จะใชเลี้ยงทารกและเด็ก แบงออกได ดังนี้
3.1 นมดัดแปลงสําหรับทารก หมายความวา นมดัดแปลงที่มีจุดมุงหมายใชเลี้ยงทารก
ตั้งแตแรกเกิดจนถึง 12 เดือน แทนหรือทดแทนนมแม
3.2 นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก หมายความวา นมดัดแปลงที่มี
จุดมุงหมายใชเลี้ยงทารกที่มีอายุตั้งแต 6 เดือนถึง 12 เดือน หรือเด็กที่มีอายุตั้งแต 1 ปถึง 3 ป
ขอ 4 นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ตองมี
คุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
4.1 มีสวนประกอบของนมโคไมนอยกวารอยละ 60 ของน้ําหนัก โดยไมรวมน้ํา
4.2 มีกลิ่นรสตามลักษณะเฉพาะของนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กนั้น
4.3 มีค วามชื้น ไมเ กิน รอ ยละ 5 ของน้ําหนัก สําหรับ นมดัด แปลงสําหรับ ทารกและ
นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดผงหรือแหง
4.4 มีลักษณะรวนเปนผงหรือแหง ไมเกาะเปนกอน สําหรับนมดัดแปลงสําหรับทารก
และนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดผงหรือแหง และเมื่อไดผสมตามคําแนะนําที่
แสดงไวในฉลากแลวตองมีลกั ษณะไมรวมตัวเปนกอน ไมลอยเปนฝา และเนือ้ อาหารตองไมหยาบ เหมาะสม
ที่จะนําไปใชเลี้ยงทารกหรือเด็กได โดยสามารถผานหัวนมชนิดยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะหที่ใชกันตาม
ปกติ
4.5 ไมเปลีย่ นแปลงไปจากลักษณะเดิมทีท่ าํ ขึน้ สําหรับนมดัดแปลงสําหรับทารกและ
นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กที่ใชกรรมวิธีตามขอ 7
4.6 ไมมีฮอรโมนหรือสารปฏิชีวนะ
4.7 ไมใชน้ําตาล น้ําผึ้ง หรือวัตถุที่ใหความหวานอื่นใด ยกเวน (1)
(ก) การเติมน้าํ ตาลแลคโตสหรือการเติมคารโบไฮเดรตอืน่ ทีม่ ใิ ชนา้ํ ตาลทีม่ คี วามหวาน
เทียบเทาหรือนอยกวาน้ําตาลแลคโตส
(ข) นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็กที่
มีความประสงคจะใหใชเลีย้ งทารกหรือเด็กเล็กซึง่ มีระบบการยอยอาหารผิดปกติ หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ
หรือแพสารอาหารบางชนิด ทัง้ นีต้ ามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
-------------------------------------------------------------(1)

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

ความในขอ 11(11.2.10)(ก) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 156) พ.ศ.2537 ถูกยกเลิก โดยขอ 1 ของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 307) พ.ศ.2550 เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(ฉบับที่ 3) (124 ร.จ. ตอนที่ 188 ง.(ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2550) และใชขอความใหมแทนแลว
(3)
ความใน ขอ 11(11.2.10)(ค) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 156) พ.ศ.2537 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 2 ของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 286) พ.ศ.2547 เรือ่ ง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2)
(122 ร.จ. ตอนที่ 9 ง.(ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2548)
(4)
ความใน ขอ 11(11.2.11)(ค) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 156) พ.ศ.2537 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ 2 ของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 286) พ.ศ.2547 เรือ่ ง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2)
(122 ร.จ. ตอนที่ 9 ง. (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2548)

115
ประกาศฉบับนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญ การขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ซึ่งออกใหตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 85 (พ.ศ.2528) เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารก ลงวันที่ 10 มกราคม
พ.ศ.2528 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 87 (พ.ศ.2528) เรื่อง อาหารเสริมสําหรับเด็ก ลงวันที่
10 มกราคม พ.ศ.2528 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับอาหารเสริมสําหรับเด็กชนิดครบถวน ใหผูที่ไดรับใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกลาว มาดําเนินการแกไขตํารับ
อาหารใหมีรายละเอียดถูกตองตามประกาศฉบับนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ประกาศฉบับนี้
ใชบังคับ และเมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลวใหคงใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะไดรับอนุญาต หรือถึง
วันที่ผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาตใหใชฉลากนั้นตอไป
ในการอนุญาตใหใชฉลากใหมตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฎวาฉลากเดิมที่ไดจัดทําไวใชกอนวันที่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ใชบังคับยังเหลืออยู และไมถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับนี้ ผูอนุญาตจะอนุญาตใหใชฉลากเดิมไปพลางกอนจนกวาจะหมดก็ได ทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งป นับแตวัน
ที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537
อาทิตย อุไรรัตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 111 ตอนพิเศษ 54 ง. ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2537)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537)
เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารทารก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหย กเลิก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 86 (พ.ศ.2528) เรื่อ ง อาหารทารก
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2528
ขอ 2 ใหอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็กเปนอาหารควบคุมเฉพาะ
ขอ 3 อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับ ทารกและเด็กเล็ก หมายความวา อาหาร
นอกเหนือจากนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กที่ผลิตขึ้นใหมี
สวนประกอบของสารอาหารใหเหมาะสมและเพียงพอกับที่จะใชเลี้ยงทารกและเด็ก แบงออกได ดังนี้
3.1 อาหารทารก หมายความวา อาหารที่มีจุด มุง หมายใชเ ลี้ย งทารกตั้ง แตแ รกเกิด
จนถึง 12 เดือน แทนหรือทดแทนนมแม
3.2 อาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก หมายความวา อาหารที่มีจุดมุงหมาย
ใชเลี้ยงทารกที่มีอายุตั้งแต 6 เดือนจนถึง 12 เดือน หรือเด็กที่มีอายุตั้งแต 1 ปจนถึง 3 ป
ขอ 4 อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็ก ตองมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐาน
ดังตอไปนี้
4.1 มีกลิน่ รสตามลักษณะเฉพาะของอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนือ่ ง สําหรับทารก
และเด็กเล็กนั้น
4.2 มีความชืน้ ไมเกินรอยละ 5 ของน้าํ หนัก สําหรับอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนือ่ ง
สําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดผงหรือแหง
4.3 มีลักษณะรวนเปนผงหรือแหงไมเกาะเปนกอน สําหรับอาหารทารกและอาหารสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดผงหรือแหง และเมื่อไดผสมตามคําแนะนําที่แสดงไวในฉลากแลว
ตองมีลักษณะไมรวมตัวเปนกอน ไมลอยเปนฝา และเนื้ออาหารตองไมหยาบ เหมาะสมที่จะนําไปใชเลี้ยง
ทารกหรือเด็กได โดยสามารถผานหัวนมชนิดยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะหที่ใชกันตามปกติ
4.4 ไมเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมที่ทําขึ้น สําหรับอาหารทารกและอาหารสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กที่ใชกรรมวิธีตามขอ 7
4.5 ไมมีฮอรโมนหรือสารปฏิชีวนะ
4.6 ไมใชน้ําตาล น้ําผึ้ง หรือวัตถุที่ใหความหวานอื่นใด ยกเวน (1)
(ก) การเติมน้าํ ตาลแลคโตสหรือการเติมคารโบไฮเดรตอืน่ ทีม่ ใิ ชนา้ํ ตาล ทีม่ คี วามหวาน
เทียบเทาหรือนอยกวาน้ําตาลแลคโตส
(ข) อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็กทีม่ คี วามประสงค
จะใหใชเลีย้ งทารกหรือเด็กเล็กซึง่ มีระบบการยอยอาหารผิดปกติ หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ หรือแพสาร
อาหารบางชนิด ทั้งนี้ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
-------------------------------------------------------------(1)

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

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

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

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

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

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

