วันที่ 26 กันยายน 2561
ชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๙๐ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่ อง ก าหนดหลัก เกณฑ์ เงื่ อนไข และวิ ธี การใช้วั ต ถุใ นอาหารที่ ผลิ ตเพื่ อ
จาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรือที่จาหน่าย และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๙๑
(พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาหนดอาหารที่ห้ามผลิต
นาเข้า หรือจาหน่าย
หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทรศัพท์ 02-5907178-9
e-mail: p2food@fda.moph.go.th
ความเป็นมาของการปรับปรุงประกาศฯ
เดิมกระทรวงสาธารณสุขมีการกาหนดรายการวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร และอาหารที่ห้ามผลิตนาเข้า
หรือจาหน่าย จานวน 4 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕๑) พ.ศ.๒๕๓๖, (ฉบับที่ ๒๔๗)
พ.ศ.๒๕๔๔, (ฉบับที่ ๓๔๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๓๕๘) พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่อความมั่น ใจในความปลอดภัยของอาหารและคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสานักอาหาร ได้พิจารณาทบทวนรายการสารและ
อาหารที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศฯ ๔ ฉบั บ ดั ง กล่ า ว ตามข้ อ มู ล ความปลอดภั ย ทางวิ ช าการและมาตรฐาน
คณะกรรมาธิก ารของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดั บบลิ ว เอช โอ (Codex Alimentarius
Commission, Joint FAO/WHO Food Standard Programme, Codex) ที่เป็นปัจจุบัน ลดความซ้าซ้อน
ของรายการสารที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้เกิดความเหมาะสมกับเทคโนโลยีการ
ผลิตในปัจจุบัน โดยอาศัยอานาจในมาตราที่บังคับใช้ คือ มาตรา ๖(๕) และ ๖(๘) ของพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข จานวน ๒ ฉบับ ได้แก่
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๙๐ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้วัตถุในอาหารที่ผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย
หรือที่จาหน่าย
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๙๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาหนดอาหารที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย
ประกาศฯ ทั้งสองฉบับ มีผลบั งคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 เป็นต้นไป เนื่องจาก
รายการสารทั้งหมด สอดคล้องกับประกาศฯ ทั้ง 4 ฉบับเดิม และยังคงสอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการ/
มาตรฐานสากลที่เ ป็น ปัจจุ บัน ยกเว้น มีการปรั บปรุ งเงื่อนไขการใช้สารบางชนิดให้สามารถใช้เ ป็น
ส่วนประกอบอาหารได้ตามการพั ฒนาเทคโนโลยีการผลิต และยังคงความมั่นใจในความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค
สาระสาคัญของประกาศฯ
๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๙๐ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้วัตถุในอาหารที่ผลิตเพื่อจาหน่าย นาเข้า
เพื่อจาหน่าย หรือที่จาหน่าย
เป็ น ประกาศฯ ที่ อ อกโดยอาศั ย อ านาจตามมาตรา ๖ (๕) ของพระราชบั ญ ญั ติ อ าหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นการรวบรวมรายชื่อสารหรืออาหาร เฉพาะรายการที่มีการกาหนดหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไข
ของการใช้ในอาหารได้ บนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการและความเหมาะสมของสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อความ
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค มีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้

-2๑.๑ ยกเลิกประกาศฯ ๒ ฉบับ ได้แก่
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่อง กาหนดวัตถุที่ห้ามใช้
ในอาหาร ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๔๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่อง กาหนดวัตถุที่ห้ามใช้
ในอาหาร (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔
๑.๒ กาหนดรายการสารหรืออาหาร พร้อมข้อกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้ใน
อาหารได้ จานวน ๓ รายการ ดังนี้
รายการสารและเงื่อนไขที่กาหนด
หมายเหตุ
๑. แคลเซี ย มไอโอเดท (calcium iodate) หรื อ ตามข้อกาหนดเงื่อนไขเดิม ในประกาศกระทรวง
โพแทสเซียมไอโอเดท (potassium iodate) อนุญาตให้ สาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ ๑๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรื่ อ ง
ใช้ได้เฉพาะเพื่อปรับสภาวะโภชนาการเกี่ยวกับการขาด กาหนดวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร
สารไอโอดีนเท่านั้น ตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาเห็นชอบ
2. เมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol) หรือเมทานอล ตามข้อกาหนดเงื่อนไขเดิม ในประกาศกระทรวง
(methanol) อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะเป็นสารช่วยในการ สาธารณสุ ข (ฉบั บ ที่ ๒๔๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่ อ ง
ผลิต (processing aid) สาหรับการผลิตอาหารดังต่อไปนี้ กาหนดวัตถุที่ ห้ ามใช้ในอาหาร (ฉบั บที่ ๒) และ
ปรับเพิ่มเติมจากข้อกาหนดเดิม กรณีการใช้ผลิต
เท่านั้น
(ก) วั ต ถุ เ จื อ ปนอาหาร ตามประกาศกระทรวง วัตถุเจือปนอาหาร เพื่อขยายขอบเขตการใช้ตาม
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
ความเหมาะสมของเทคโนโลยีการผลิตอาหาร
(ข) อาหารเพื่อการส่งออก
3. หญ้ า หวานซึ่ ง มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Stevia - ข้ อก าหนดเงื่ อนไขตามข้ อ (ก) – (ค) และ (จ)
rebaudiana Bertoni และผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวาน เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดเงื่ อ นไขเดิ ม ในประกาศ
อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ เท่านั้น
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๘) พ.ศ. ๒๕๕๖
(ก) ใบหญ้ า หวานเป็ น ชาสมุ น ไพร ตามประกาศ เรื่อง กาหนดอาหารที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ชาสมุนไพร
- เพิ่มเงื่อนไขตามข้อ (ง) เพื่อขยายขอบเขตการใช้
(ข) สตีวิออลไกลโคไซด์ (steviol glycosides) ตาม ตามความเหมาะสมของเทคโนโลยีการผลิตอาหาร
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ว ยเรื่ อง วัตถุเจือปน โดยส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา จะ
อาหาร
พิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมข้อกาหนดคุณภาพ
(ค) หญ้าหวาน หรือสารสกัดจากหญ้าหวาน ที่ใช้สาหรับ มาตรฐานและเงื่อนไขการใช้ แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับ
การผลิตสตีวิออลไกลโคไซด์ ตาม (ข)
ประเภทของผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยมี ห ลั ก เกณฑ์ ต าม
(ง) หญ้ า หวาน หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น จากหญ้ า หวาน ข้ อ ก าหนดของประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น หาก
นอกเหนือจาก (ก) – (ค) ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ผลิ ตภัณฑ์เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปฏิบัติตาม
อาหารและยาเห็ น ชอบภายใต้ห ลั ก การข้ อก าหนดของ ข้อกาหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารนั้นๆ
เรื่ อ ง วั ต ถุ เ จื อ ปนอาหาร หรื อ ถ้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น
(จ) หญ้าหวาน หรือผลิ ตภัณฑ์จากหญ้าหวานที่ผลิ ต จัดเป็นอาหารใหม่ (Novel food) ต้องผ่านการ
เพื่อการส่งออก
ประเมินความปลอดภัยก่อนและต้องส่งมอบฉลาก
ให้ ส านัก งานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจ
อนุ มั ติ ก่ อนน าไปใช้ ตามข้ อก าหนดของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง อาหารใหม่ เป็นต้น
๑.3 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ จะมีความผิดตามมาตรา ๔๗ แห่ง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

-3๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๙๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาหนดอาหารที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย
เป็นประกาศฯ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๖ (๘) ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งเป็นการรวบรวมรายชื่อสารหรืออาหาร เฉพาะรายการที่มีการกาหนดห้ามใช้ ในอาหารที่ผลิต นาเข้าหรือ
จาหน่าย บนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการที่เป็นปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค มีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
๒.๑ ยกเลิกประกาศฯ ๒ ฉบับ ได้แก่
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง กาหนดอาหารที่ห้าม
ผลิต นาเข้าหรือจาหน่าย ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง กาหนดอาหารที่ห้าม
ผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒ กาหนดรายการสารหรืออาหาร เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย รวม ๑๔
รายการ ดังนี้
(๑) น้ามันพืชที่ผ่านกรรมวิธีเติมโบรมีน (brominated vegetable oil)
(๒) กรดซาลิซิลิค (salicylic acid)
(๓) กรดบอร์ริค (boric acid)
(๔) บอร์แรกซ์ (borax)
(๕) โพแทสเซียมคลอเรต (potassium chlorate)
(๖) คูมาริน (coumarin) หรือ ๑,๒-เบนโซไพโรน (1,2-benzopyrone) หรือ ๕,๖-เบนโซแอลฟา-ไพโรน (5,6-benzo--pyrone) หรือ ซิส-ออร์โธ-คูมาริค แอซิด แอนไฮไดร์ด (cis-o-coumaric acid
anhydride) หรือ ออร์โธ-ไฮดรอกซีซินนามิค แอซิด แลคโตน (o-hydroxycinnamic acid lactone)
(๗) ไดไฮโดรคูมาริน (dihydrocoumarin) หรือเบนโซไดไฮโดรไพโรน (benzodihydropyrone)
หรือ ๓,๔-ไดไฮโดรคูมาริน (3,4-dihydrocoumarin) หรือไฮโดรคูมาริน (hydrocoumarin)
(๘) ไดเอทธิลีนไกลคอล (diethylene glycol) หรือไดไฮดรอกซีไดเอทธิล-อีเธอ (dihydroxydiethyl
ether) หรือไดไกลคอล (diglycol) หรือ ๒,๒-ออกซีบิส-เอทานอล (2,2-oxybisethanol) หรือ ๒,๒-ออกซีไดเอ
ทานอล (2,2-oxydiethanol)
(๙) ดัลซิน (dulcin) หรือ ๔-อีทอกซิฟินิลยูเรีย (4-ethoxyphenylurea) หรือ พารา-ฟีเนททอลคาร์
บาไมด์ (para-phenetolcarbamide)
(๑๐) เอเอฟ-๒ (AF-2) หรือ ๒-(๒-ฟูริล)-๓-(๕-ไนโตร-๒-ฟูริล) อะคริลาไมด์ (2-(2-furyl)3-(5-nitro-2-furyl) acrylamide) หรือ ฟูริลฟูราไมด์ (furylfuramide)
(๑๑) โพแทสเซียมโบรเมต (potassium bromate)
(๑๒) ฟอร์ มาลดีไฮด์ (formaldehyde) สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde
solution) และพาราฟอร์มาลดีไฮด์ (paraformaldehyde)
(๑๓) สารเมลามีน และสารในกลุ่มเมลามีนเฉพาะกรดซัยยานูริก (cyanuric acid)
(๑๔) อาหารที่มีการใช้ (๑)-(๑๓) เป็นส่วนประกอบ
อนึ่ง การห้ามใช้สารดังกล่าวตามประกาศฯ นี้ มุ่งหมายถึง เจตนาหรือตั้งใจใช้สารดังกล่าว
ตามที่กาหนดในประกาศฯ เป็นอาหารหรือส่วนประกอบในอาหารที่ผลิต นาเข้า หรือจาหน่ายแก่ผู้บริโภค
หมายเหตุ
1) ข้อกาหนดตามข้อ (๑) – (๘) และ (๑๒) เป็นไปตามข้อกาหนดเงื่อนไขเดิมในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕๑) พ.ศ. ๒๕๓๖ เรื่อง กาหนดวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร

-4กรณี ข้อ (1) น้้ามันพืชที่ผ่านกรรมวิธีเติมโบรมีน (brominated vegetable oil:
BVO) จัดเป็นวัตถุเจือปนอาหาร (INS 443) หน้าที่เพื่อเป็นอิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) และเป็น
สารท้าให้คงตัว (stabilizer) ในเครื่องดื่ม ที่ไม่อนุญาตให้ใช้เนื่องจากขาดข้อมูลสนับสนุนความปลอดภัย
ตามผลการประเมินความปลอดภัยขององค์กรสากล (The Joint FAO/WHO Expert Committee on
Food Additives: JECFA)
2) ข้อกาหนดตามข้อ (๙) – (๑๑) เป็นไปตามข้อกาหนดเงื่อนไขเดิมในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง กาหนดอาหารที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย
3) ข้อกาหนดตามข้อ (๑๓) ปรับเพิ่มเติมข้อกาหนดเงื่อนไขเดิมตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง กาหนดอาหารที่ห้ามผลิต นาเข้าหรือจาหน่าย โดยข้อกาหนด
ปริมาณที่ยอมให้ตรวจพบสารเมลามีนและสารในกลุ่มเมลามีน ที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาใช้หรือเติมในอาหาร ให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน หรือมาตรฐานที่กาหนด
โดยคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาสารปนเปื้อน ภายใต้คณะกรรมาธิการของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/
ดับบลิว เอช โอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme) ดังนี้
ประเภทหรือชนิดของอาหาร
อาหารสูตรสาหรับทารก อาหารสูตรต่อเนื่อง
สาหรับทารกอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 12 เดือน
และอาหารสูตรสาหรับเด็กเล็กชนิดเหลว
อาหารสูตรสาหรับทารก อาหารสูตรต่อเนื่อง
สาหรับทารกอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 12 เดือน
และอาหารสูตรสาหรับเด็กเล็ก
อาหารอื่นที่นอกเหนือจากรายการข้างต้น

ปริมาณสูงสุด

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
0.15
1
2.5

ส่วนของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ในสภาพพร้อมบริโภค
ชนิดผง
-

๒.3 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ จะมีความผิดตามมาตรา ๕๐ แห่ง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสอง
หมื่นบาท
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

