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บทนํา . . . 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยทั้งในระดบัอุตสาหกรรมและระดบัครวัเรือนมี

การนําวตัถุเจือปนอาหารมาใชใ้นกระบวนการผลิตและกระบวนการเตรียมอาหารในธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ือใหอ้าหารเกิดคุณสมบัติต่างๆ ตามท่ีตอ้งการและเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในฐานะหน่วยงานผูร้ับผิดชอบการกาํกบัดูแลผลิตภณัฑอ์าหารใหมี้

ความปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค ดําเนินการออกกฎระเบียบเพ่ือควบคุมการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร ซ่ึง

รวมถึงสารช่วยในกระบวนการผลิตอาหาร (Processing aid) และเอนไซมส์าํหรบัใชใ้นการผลิต

อาหาร (Enzyme) โดยออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขและประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา เพ่ือคุม้ครองความปลอดภัยของผูบ้ริโภคในประเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมตามความจาํเป็นทางดา้นเทคโนโลยกีารผลิตอาหาร และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

กองอาหารจึงไดจ้ดัทําเอกสารฉบบัน้ีข้ึนโดยรวบรวมขอ้กฎหมาย แนวทางการพิจารณา 

และขั้นตอนการดําเนินการต่างๆ เพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร 

รวมถึงสารช่วยในกระบวนการผลิตอาหาร (Processing aid) และเอนไซมส์าํหรบัใชใ้นการผลิต

อาหาร (Enzyme) ท่ีถูกตอ้ง แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานทั้งในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค ตลอดจนผูป้ระกอบการ โดยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่องาน

คุม้ครองความปลอดภยัผูบ้ริโภคดา้นอาหารต่อไป 

 

 

คณะผูจ้ดัทาํ 

กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน กองอาหาร   
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  วตัถุเจือปนอาหาร

 

 

 

ตถุเจอืปนอาหาร หมายถึง วตัถุท่ีตามปกติไมไ่ดใ้ชเ้ป็นอาหารหรือส่วนประกอบท่ีสาํคญัของ

อาหาร แต่ใชเ้จือปนในอาหารเพ่ือประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิต การแต่งสี  การปรุงแต่งกล่ินรสอาหาร 

การบรรจุ การเก็บรกัษา หรือการขนส่ง ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลกัษณะของอาหาร รวมถึงวตัถุ

ท่ีไมไ่ดเ้จือปนในอาหาร แต่มีภาชนะบรรจุไวเ้ฉพาะใส่รวมกบัอาหารเพ่ือประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย  

ทั้งน้ีใหห้มายความรวมถึงวตัถุท่ีมิไดเ้จือปนในอาหาร แต่มีภาชนะบรรจุไวเ้ฉพาะแลว้ใส่รวม

กบัอาหารเพ่ือประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย เช่น วตัถุกนัช้ืน, วตัถุดูดออกซิเจน เป็นตน้ แต่ไม่รวมสารอาหาร

ท่ีเติมเพ่ือเพ่ิมหรือปรบัใหค้งคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร  

สาํหรบัวตัถุแต่งกล่ินรสมีรปูแบบการใชต่้างจากวตัถุเจือปนอาหารประเภทอ่ืน กล่าวคือมีปริมาณ

การใชค่้อนขา้งตํา่และถูกควบคุมปริมาณการใช ้โดยการยอมรับของผูบ้ริโภคเป็นสําคัญ จึงไดแ้ยกใหมี้

มาตรการในการคุม้ครองความปลอดภัยใหแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างไปจากวตัถุเจือปนอาหารกลุ่มอ่ืน โดย

ควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ย วตัถุแต่งกล่ินรส 

 

 

ปัจจุบนัตามเอกสาร CLASS NAMES AND THE INTERNATIONAL NUMBERING SYSTEM FOR 

FOOD ADDITIVES [CXG 36-1989] ของโครงการมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ (โคเด็กซ ์(FAO/WHO; 

CODEX)) แบ่งวตัถุเจือปนอาหารสามารถตามกลุ่มหนา้ท่ีทางดา้นเทคโนโลยกีารผลิตไว ้27 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุม่ตามหนา้ท่ี นิยามความหมาย หนา้ท่ีดา้นเทคโนโลย ี

1.  สารควบคุมความเป็นกรด  

(acidity regulator) 

เปล่ียนหรือควบคุมความเป็นกรด 

หรือด่างของอาหาร 

acidity regulator, acid, acidifier, 

alkali, base, buffer, buffering 

agent, pH adjusting agent 

2.  สารป้องกนัการจบัเป็นกอ้น  

(anticaking) 

ลดการจบัตวัเป็นกอ้นของส่วนผสม

ของอาหาร 

anticaking agent, anti-stick agent, 

drying agent, dusting agent 

3.  สารป้องกนัการเกิดฟอง  

(antifoaming agent) 

ป้องกนัหรือลดการเกิดฟอง antifoaming agent, defoaming agent 

ว ั

ประโยชนท์างเทคโนโลยกีารผลิต 

»ÇÕ³�´Ò ÈÃÕ¾¹ÒÃaµ¹¡uÅ 
¹a¡ÇiªÒ¡ÒÃoÒËÒÃæÅaÂÒªíÒ¹Ò¡ÒÃ 
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กลุม่ตามหนา้ท่ี นิยามความหมาย หนา้ท่ีดา้นเทคโนโลย ี

4.  สารป้องกนัการเกิดออกซิเดชัน่  

(antioxidant) 

ยดือายุของอาหาร โดยป้องกนัการ

เส่ือมเสียจากการออกซิเดชัน่ เชน่ 

การหืนของไขมนัและการเปล่ียนสี 

ของอาหาร 

antioxidant, antioxidant synergist, 

antibrowning agent 

5. สารฟอกสี  

(bleaching agent) 

วตัถุเจือปนอาหารท่ีใชส้าํหรบัฟอกสี

อาหารชนิดอ่ืนๆ ยกเวน้แป้ง 

bleaching agent 

6.  สารเพ่ิมปริมาณ 

 (bulking agent) 

สารซ่ึงนอกเหนือจากอากาศหรือน้ํา  

ซ่ึงชว่ยเพ่ิมปริมาณของอาหาร  

โดยไมมี่ผลต่อค่าพลงังานของอาหาร

อยา่งมีนัยสาํคญั 

bulking agent, filler 

7.  สารใหก้า๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์   

(carbonating agent) 

วตัถุเจือปนอาหารท่ีเติมลงไปเพ่ือให้

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

carbonating agent 

8.  สารชว่ยทาํละลาย หรือชว่ยพา  

(carrier) 

วตัถุเจือปนอาหารท่ีใชส้าํหรบัชว่ยใน

การทาํละลาย เจือจาง หรือทาํใหเ้กิด

การกระจายตวั มีผลต่อการปรบัสภาพ

ทางกายภาพของวตัถุเจือปนอาหาร

หรือสารอาหารอ่ืนโดยไมก่อ่ใหเ้กิดผล

ทางเทคโนโลยแีต่ใชเ้พ่ือชว่ยในการ

เก็บรกัษาหรือเสริมการใชว้ตัถุเจือปน

อาหารหรือสารอาหารอ่ืนๆ 

carrier, carrier solvent, nutrient 

carrier, diluent for other food 

additives, encapsulating agent 

9.  สี  

(colour) 

เพ่ิมหรือรกัษาสีของอาหาร colour, decorative pigment, surface 

colourant 

10.   สารคงสภาพของสี  

(colour retention agent) 

คงสภาพหรือรกัษาสีของอาหาร colour retention agent, colour fixative, 

colour stabilizer, colour adjunct 

11.  อิมลัซิไฟเออร ์ 

(emulsifier) 

รกัษาส่วนผสมของสารท่ีรวมตวักนั 

เชน่ น้ําและน้ํามนัในอาหาร ใหมี้

ความสมํา่เสมอ 

emulsifier, plasticizer, dispersing 

agent, surface active agent, 

crystallization inhibitor, density 

adjustment (flavouring oils in 

beverages), suspension agent, 

clouding agent 

12.  เกลืออิมลัซิไฟอ้ิงค ์ 

(emulsifying salt) 

เพ่ือป้องกนัการแยกตวัของไขมนัโดย

จดัโปรตีนในเนยแข็งในการผลิตเนย

แข็งเสียใหม ่ 

emulsifying salt, melding salt 

13.  สารทาํใหแ้น่น  

(firming agent) 

รกัษาหรือทาํใหเ้น้ือเยือ่ของผลไมห้รือ

ผกัแน่นและกรอบ หรือทาํปฏิกิริยา

กบัสารใหเ้จล เพ่ือทาํใหเ้กิดเจลหรือ

ใหเ้จลแข็ง 

firming agent 

14.  สารเพ่ิมรสชาติ  

(flavour enhancer) 

เพ่ิมรสชาติหรือกล่ินของอาหาร flavour enhancer, flavour synergist 



วตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง       หน้า | 5  
 

กลุม่ตามหนา้ท่ี นิยามความหมาย หนา้ท่ีดา้นเทคโนโลย ี

15.  สารปรบัปรุงคุณภาพแป้ง  

(flour treatment agent) 

สารท่ีเติมไปในแป้งเพ่ือเพ่ิมคุณสมบติั

ในการอบและการเกิดสี 

flour treatment agent, flour 

bleaching agent, flour improver, 

dough conditioner, dough 

strengthening agent 

16.  สารทาํใหเ้กิดฟอง  

(foaming agent) 

ทาํใหเ้กิดฟองหรือคงการกระจายตวั

ของอากาศในอาหารท่ีเป็นของเหลว

หรือของแข็ง 

foaming agent, whipping agent, 

aerating agent 

17.  สารทาํใหเ้กิดเจล  

(gelling agent) 

ใหเ้น้ือสมัผสัของอาหารโดยการสรา้งเจล gelling agent 

18.  สารเคลือบผิว  

(glazing agent) 

สารซ่ึงเม่ือใชก้บัผิวภายนอกของอาหาร

แลว้ จะมีลกัษณะปรากฏท่ีเป็นผิวมนั 

หรือชว่ยเคลือบผิวเพ่ือป้องกนั 

glazing agent, sealing agent, coating 

agent, surface-finishing agent, 

polishing agent, filmforming agent 

19.  สารทาํใหเ้กิดความชุม่ช้ืน 

(humectant) 

ป้องกนัการแหง้ของอาหาร เน่ืองจาก

บรรยากาศท่ีมีความช้ืนตํา่ 

humectant, moisture-retention 

agent, wetting agent 

20. กา๊ซท่ีชว่ยในการเก็บรกัษา

อาหาร (packaging gas) 

วตัถุเจือปนอาหารท่ีเป็นกา๊ซใชเ้ติมลง

ไปในภาชนะบรรจุทั้งก่อน ระหวา่ง

การบรรจุ และหลงัการบรรจุเพ่ือยดื

อายุการเก็บรกัษาอาหาร โดยลดการ

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ 

packaging gas 

21. สารกนัเสีย  

(preservative) 

ยดือายุของอาหารโดยการป้องกนั 

การเส่ือมเสียจากจุลินทรีย ์

preservative, antimicrobial 

preservative, antimycotic agent, 

bacteriophage control agent, 

fungistatic agent, antimould and 

antirope agent, antimicrobial synergist 

22.  กา๊ซท่ีใชข้บัดนั  

(propellant) 

กา๊ซท่ีนอกเหนือจากอากาศ ซ่ึงชว่ย

ขบัดนัอาหารออกจากภาชนะบรรจุ 

propellant 

23.  สารชว่ยใหฟ้ ู 

(raising agent) 

สารหรือของผสมของอาหารท่ีทาํให้

อากาศแยกตวัเป็นอิสระและเพ่ิม

ปริมาณของแป้งทาํขนมปัง 

raising agent 

24. สารชว่ยจบัอนุมลูโลหะ  

(sequestrant) 

วตัถุเจือปนอาหารท่ีใชจ้บักบัสารท่ีมี

ประจุบวก เชน่ โลหะหนัก เพ่ือป้องกนั

การเกิดปฏิกิริยาของโลหะหนัก 

sequestrant 

25.  สารทาํใหค้งตวั  

(stabilizer) 

ทาํใหก้ารแขวนลอยของสารตั้งแต่  

2 ชนิด ท่ีไมร่วมกนัในอาหารมีความ

สมํา่เสมอ 

stabilizer, foam stabilizer, 

colloidal stabilizer, emulsion stabilizer 

26.  สารใหค้วามหวาน  

(sweetener) 

สารท่ีไมใ่ชน้ํ่าตาลแต่ใหร้สหวานแก่

อาหาร 

sweetener, intense sweetener, bulk 

sweetener 

27.  สารใหค้วามขน้เหนียว  

(thickner) 

ใหค้วามหนืดแกอ่าหารและปรบัปรุง

เน้ือสมัผสั 

thickener, bodying agent, binder, 

texturizing agent 
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เอกสาร CLASS NAMES AND THE INTERNATIONAL NUMBERING SYSTEM FOR FOOD 

ADDITIVES [CXG 36-1989] เป็นเอกสารท่ีรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับรหัสชุดของตัวเลขหรือตัวอักษร

ภาษาองักฤษท่ีใชส้าํหรบัระบุชนิดของวตัถุเจือปนอาหาร (International Numbering System; INS No.) และ

หน้าท่ีทางดา้นเทคโนโลยีการผลิตของวตัถุเจือปนอาหารแต่ละชนิด จดัทําข้ึนโดยคณะกรรมการโคเด็กซ ์

สาขาวตัถุเจือปนอาหาร (Codex Committee on Food Additives-CCFA) ซ่ึงเอกสารดงักล่าวจะมีการปรบัปรุง

เป็นประจาํทุกปี ดงัน้ันจึงสามารถใชเ้อกสารฉบบัน้ีอา้งอิง INS No.และ หนา้ท่ีทางดา้นเทคโนโลยกีารผลิตได ้ 

ตวัอยา่ง 
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สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดด้ําเนินการออก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบบัท่ี 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วตัถุเจือปนอาหาร เพ่ือใชเ้ป็นประกาศฉบบัหลกัในการควบคุม

และกํากับดูแลการใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารใหมี้ความปลอดภัยต่อผู ้บริโภค โดยมี

สาระสาํคญัหลกั แบ่งเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี 

♦ ขอ้กาํหนดคณุภาพหรือมาตรฐาน 

 

(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 281) พ.ศ. 2547 เรือ่ง วตัถุเจอืปนอาหาร 

กาํหนดใหว้ตัถุเจือปนอาหาร ตอ้งมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม Codex Advisory Specification for the 

Identity and Purity of Food Additives 

(2) ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง การกาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐาน ของ

วตัถุเจอืปนอาหารชนิดเดีย่ว ลงวนัท่ี 24 มิถุนายน 2548 

กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวตัถุเจือปนอาหาร 11 รายการ 

• กรดซกัซินิก (Succinic Acid) 

• ไกลซีน (Glycine) 

• ไดโซเดียมซกัซิเนต (Disodium Succinate) 

• ดีแอลแอละนีน (DL-Alanine) 

• เช้ือราท่ีใชใ้นกระบวนการหมกั (Starter Culture) 

• มอลโทเดกซท์ริน (Maltodextrin) 

• ยสีตผ์งจากยสีตใ์นกลุ่มแซ็กคาโรไมซีส (Saccharomyces) หรือทอรลูา (Torula) 

• ยสีตช์นิดอ่ืน 

• แล็กติกแอซิดแบคทีเรีย 

• ออกซิไดสพ์อลิเอทิลีน (Oxidised Polyethylene) 

• เอนไซมแ์ทรนสก์ลทูามิเนสจากเช้ือจุลินทรียส์ายพนัธุส์เตรปโทเวอรทิ์ซิลเลียม มอบารีนส ์วาร ์ 

(Enzyme Transglutaminase from Streptoverticillium mobaraense var.) 

(3) ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง การกาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐานของ

วตัถุเจอืปนอาหารชนิดเดีย่ว (ฉบบัท่ี 2)  ลงวนัท่ี 12 ตลุาคม 2549 

กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวตัถุเจือปนอาหาร “โซเดียมไฮโดรเจนซลัเฟต (INS 514)” 

(4) ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง การกาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐานของ

วตัถุเจอืปนอาหารชนิดเดีย่ว (ฉบบัท่ี 3)  ลงวนัท่ี 23 มิถุนายน 2552 

กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวตัถุเจือปนอาหาร “โปรตีนจบัโครงสรา้งน้ําแข็งชนิด 3 เอช พี แอล ซี 12” 

กฎหมายทีเ่กี่ยวของกบัวตัถเุจอืปนอาหาร 
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(5) ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง การกาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐานของ

วตัถุเจอืปนอาหารชนิดเดีย่ว (ฉบบัท่ี 4)  ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2553 

กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวตัถุเจือปนอาหาร “โมโนโพแทสเซียมทารเ์ทรต” และ  

“แอล-ซีสเตอีนไฮโดรคลอไรด”์ 

(6) ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง การกาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐานของ

วตัถุเจอืปนอาหารลกัษณะผสม ลงวนัท่ี 3 พฤศจกิายน 2547 

กาํหนดขอบขา่ยและคุณภาพหรือมาตรฐานของวตัถุเจอืปนอาหารลกัษณะผสม 

(7) ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง การกาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐานของวตัถุ

เจอืปนอาหารประเภทวตัถุท่ีใชร้กัษาคณุภาพหรอืมาตรฐานของอาหาร ลงวนัท่ี 17 มิถุนายน 2548 

กาํหนดขอบขา่ยและชนิดของวตัถุเจือปนอาหารท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบในวตัถุท่ีใชร้กัษาคุณภาพหรือมาตรฐาน

ของอาหาร รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติั (ขอ้กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน/ฉลาก/ภาชนะบรรจุ/

เอกสารหรือหลกัฐานประกอบการยืน่ข้ึนทะเบียนตาํรบัอาหาร หรือขออนุญาตใชฉ้ลากอาหาร) 

(8) ขอ้กาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐานสาํหรบัสารสกดัใหสี้จากสว่นของพืชหรอืสตัว ์

กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของสารสกดัใหสี้จากส่วนของพืชหรือสตัว ์พรอ้มบญัชีรายช่ือส่วนของพืชหรือ

สตัวท่ี์อนุญาตใหใ้ชใ้นการทาํสารสกดัใหสี้ 

 

♦ ขอ้กาํหนดเง่ือนไขการใช ้

 

(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 381) พ.ศ. 2559 เรือ่ง วตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัท่ี 4) 

กาํหนดหลกัเกณฑท์ัว่ไป / กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหารท่ีมีการกาํหนดปริมาณสงูสุดท่ีอนุญาตเป็น

ตวัเลขในกลุ่มหนา้ท่ีเดียวกนัรวมกนัตั้งแต่สองชนิดข้ึนไป / กาํหนดแนวทางกรณีการใชว้ตัถุเจอืปนอาหาร

ท่ีแตกต่างไปจากท่ีประกาศกาํหนด 

(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญตัอิาหาร 

พ.ศ. 2522 เรือ่ง กาํหนดหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข วิธีการใช ้และอตัราสว่นของวตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัท่ี 2) 

กาํหนดเง่ือนไขการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร โดยกาํหนดใหก้ารใชว้ตัถุเจือปนอาหาร ตอ้งใชต้ามช่ือวตัถุเจือ

ปนอาหาร หมวดอาหารหรือชนิดอาหาร หนา้ท่ีทางดา้นเทคโนโลยกีารผลิต และปริมาณสงูสุดท่ีอนุญาต

ท่ีกาํหนดไวต้ามบญัชีหมายเลข 1 โดยมีคาํอธิบายเพ่ิมเติมตามบญัชีหมายเลข 2 

 

♦ การแสดงฉลาก 

 

(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 363) พ.ศ. 2556 เรือ่ง วตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัท่ี 2) 

กาํหนดการแสดงฉลากของผลิตภณัฑว์ตัถุเจือปนอาหาร 

(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 372) พ.ศ. 2558 เรือ่ง วตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัท่ี 3) 

ปรบัปรุงขอ้กาํหนดการแสดงฉลากของผลิตภณัฑว์ตัถุเจือปนอาหาร 
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♦ ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 

 

(1) ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารใชวิ้ธีตรวจวิเคราะหว์ตัถุ

เจอืปนอาหารท่ีแตกตา่งไปจากขอ้กาํหนดใน Codex Advisory Specification for the Identity and 

Purity of Food Additives ลงวนัท่ี 4 พฤศจกิายน 2547 

กาํหนดใหใ้ชว้ธีิตรวจวเิคราะหต์ามมาตรฐานระดบันานาชาติ ระดบัภมิูภาคหรือระดบัประเทศ หรือวธีิท่ีมี

ลกัษณะวิธีการประเมินความถูกตอ้งเหมาะสม (Characteristic Performance) โดยหอ้งปฏิบติัการร่วม

เครือข่าย (collaborative study) โดยใชห้ลกัเกณฑท่ี์เป็นท่ียอมรบัทัว่ไป 

หมายเหตุ: กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุเจือปนอาหารทั้งหมดสามารถเขา้ถึงไดจ้ากหนา้เว็บไซตก์องอาหาร 

(http://food.fda.moph.go.th/law/TH/pages/foodad.html) 
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ตามขอ้ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือ

ปนอาหาร กาํหนดใหว้ตัถุเจือปนอาหารตอ้งมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1. ตามท่ีกาํหนดไวใ้น Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives  

2. ตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 

 • ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การกาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 

ของวตัถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว ลงวนัท่ี 24 มิถุนายน 2548 

 • ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การกาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

ของวตัถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว (ฉบบัท่ี 2)  ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2549 

 • ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การกาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

ของวตัถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว (ฉบบัท่ี 3)  ลงวนัท่ี 23 มิถุนายน 2552 

 • ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การกาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

ของวตัถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว (ฉบบัท่ี 4)  ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2553 

3. ตามท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาวเิคราะหปั์ญหาและวนิิจฉยัในเชิง

วชิาการเก่ียวกบัอาหาร โดยผูผ้ลิตหรือผูนํ้าเขา้จะตอ้งส่งมอบผลการประเมินความปลอดภยัของวตัถุเจือปน

อาหารชนิดน้ัน พรอ้มรายละเอียดขอ้มลูประกอบการยื่นขอ ตาม ขอ้ 4 (3) ของประกาศฯ มาใหส้าํนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา พิจารณากาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและประกาศไวใ้นประกาศสาํนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือบงัคบัใชต่้อไป รายละเอียดตาม “คู่มือสาํหรบัประชาชน เรื่อง การขอ

ประเมินความปลอดภยัของวัตถุเจือปนอาหาร”  

(เขา้ถึงไดจ้าก http://www.fda.moph.go.th/sites/food/manual/9.1_Guideline_for_Service_Food.pdf) 

 

 

 

คุณภาพหรอืมาตรฐาน 

วัตถเุจอืปนอาหาร 

Çaµ¶u e¨ ืo»¹oÒËÒÃª¹i´ e´Õè ÂÇ 
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    o¡íÒË¹´¤u³ÀÒ¾ËÃ ืoÁÒµÃ°Ò¹µÒÁo¤e´ç¡« � (Specification) 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

ข

1. http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/ 

2. เลือก “Food Additives DB (GSFA Online)” 

3. เลือก “JECFA Specifications” 
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สามารถสืบคน้ขอ้กาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐาน (Specifications) ได ้4 รูปแบบ ดงัน้ี 

(1) รายช่ือวตัถุเจอืปนอาหาร (เรยีงตามตวัอกัษรภาษาองักฤษ A-Z) 

(2) INS number  

(3) CAS number 

(4) หนา้ท่ีทางดา้นเทคโนโลยกีารผลิต     

 

 

 

(1) 

(2) (3) 

(4) 

4. เลือกสืบคน้ขอ้กาํหนดคณุภาพหรือมาตรฐานของวตัถุเจอืปนอาหาร 
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ตวัอยางคณุภาพหรอืมาตรฐานวัตถเุจอืปนอาหารทีอ่นญุาตใหใชตาม    
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โซเดยีมไนไตรต (Sodium Nitrite) 

ช่ืออ่ืน INS No. 250 

คาํจาํกดัความ - 

ช่ือทางเคมี โซเดียมไนไตรต ์

C.A.S. Number 7632-00-0 

สูตรเคมี NaNO
2
 

นํ้าหนกัโมเลกุล 69.00 

ค่าความปลอดภยั (ADI) 0-0.06 มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมันํ้าหนกัรา่งกาย  

คณุลกัษณะ มีลกัษณะเป็นผงหรอืเม็ดสีขาวถึงสีเหลืองออ่น หรอื

เป็นกอ้นหรอืแทง่ทึบแสงสีขาวหรอืเกือบขาว มีรส

เค็มเล็กนอ้ย ดดูความช้ืนได ้

การนาํไปใช ้ สารกนัเสีย, สารคงสภาพของสี 

ปรมิาณ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 97 คาํนวณเป็นนํ้าหนกัเม่ือแหง้ 

คณุลกัษณะพิเศษจาํเพาะ 

- การละลาย 

- การทดสอบสาํหรบัโซเดยีม 

- การทดสอบสาํหรบัไนไตรต ์

 

ละลายไดด้ีมากในนํ้า ละลายไดจ้าํกดัในเอทานอล 

ผ่านการทดสอบ 

ผ่านการทดสอบ 

ความบรสุิทธ์ิของสาร 

- การเสียนํ้าหนกัเม่ือแหง้ 

- ตะกัว่ 

 

ไม่เกินรอ้ยละ 0.25 (ใชซิ้ลิกาเจล, 4 ชัว่โมง) 

ไม่เกิน 2 มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมั 
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¤íÒo¸iºÒÂÃÒÂÅaeoÕÂ´¢o§¢ �o¡íÒË¹´¤u³ÀÒ¾ËÃ ืoÁÒµÃ°Ò¹ (Specification) 

1. อารมัภบท (Title)  

 ในส่วนอารมัภบทของคุณภาพหรือมาตรฐานตามมาตรฐานโคเด็กซจ์ะมีการกล่าวถึง 

(1) ช่ือของวตัถุเจอืปนอาหาร 

เป็นการระบุชนิดของวตัถุเจือปนอาหาร โดยช่ือของวตัถุเจือปนอาหารดงักล่าวจะเป็นช่ือทาง

เคมีซ่ึงคณะผูเ้ช่ียวชาญดา้นวตัถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ ์(Joint WHO/FAO Expert of Committee on Food 

Additives; JECFA) จะมีการพิจารณากาํหนดข้ึนอยา่งเหมาะสมในการจาํแนกหรือตามความจาํเพาะของสารน้ัน 

โดยทัว่ไปแลว้ช่ือของวตัถุเจือปนอาหารท่ีกาํหนดจะสอดคลอ้งกบัการประเมินความปลอดภยั แต่ในบางกรณีอาจ

มีการกาํหนดเป็นกลุ่มสารหากมีการประเมินความปลอดภยัเป็นกลุ่มโดยรวม เช่น ฟอสเฟต  

  กรณีท่ีขอ้กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานระบุวา่เป็น  'Tentative'  การกาํหนดเช่นน้ีจะใชเ้ม่ือ

คณะผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ขอ้มลูเก่ียวกบัวตัถุเจือปนอาหารดงักล่าวไม่เพียงพอท่ีจะกาํหนดขอ้กาํหนดคุณภาพ

หรือมาตรฐานท่ียอมรบัไดอ้ยา่งเต็มท่ีดงัน้ันในกรณีน้ีจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีขอ้มลูเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาต่อไป 

(2) รายละเอียดท่ีมาของการกาํหนดขอ้กาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐาน (Specification) 

มีการระบุรายละเอียดท่ีมาของการกาํหนดขอ้คุณภาพหรือมาตรฐานของวตัถุเจือปนอาหาร

ชนิดน้ันๆโดยมีการอา้งอิงมติของการประชุม JECFA ในแต่ละครั้งท่ีมีการกาํหนดหรือเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนด

คุณภาพหรือมาตรฐาน นอกจากน้ันในส่วนน้ียงัมีการระบุค่าความปลอดภยัของวตัถุเจือปนอาหารชนิดน้ันๆ 

หรือปริมาณวตัถุเจือปนอาหารท่ีร่างกายรบัไดต่้อวนัหรือต่อสปัดาหโ์ดยไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย โดยมีการ

กําหนดค่าดังกล่าวไว ้4 ลักษณะแตกต่างกันไปข้ึนกับชนิดของวตัถุเจือปนอาหารและการประเมินความ

ปลอดภยั ไดแ้ก่ 

ADI Acceptable Daily Intake 

PTWI Provisional Tolerable Weekly Intake 

PMTDI Provisional Maximum Tolerable Daily Intake 

MTDI Maximum Tolerable Daily Intake 

2. ช่ืออ่ืน (SYNONYMS) 

ระบุช่ือสามัญ ตัวย่อ คําย่อ ของวัตถุเจือปนอาหารท่ีเป็นท่ีรูจ้ ักกันโดยทัว่ไปอย่างกวา้งขวาง

นอกเหนือจากช่ือทางเคมี นอกจากน้ันยงัมีการกาํหนดระบบเลขรหสัสากล (International Numbering 

System: INS) และระบบ USA FD&C number ในกรณีของสีผสมอาหาร แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงช่ือท่ีมีการจด

ทะเบียนทางการคา้ 
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3. คาํจาํกดัความ (DEFINITION) 

โดยทัว่ไปขอ้มลูในส่วนน้ีจะกล่าวถึงขอ้มลูเก่ียวกบัวตัถุดิบ กรรมวิธีการผลิตท่ีใชใ้นการผลิตวตัถุเจือ

ปนอาหารดว้ยคาํอธิบายสั้นๆ และสาํหรบัในกรณีของสารจากธรรมชาติหรือสารท่ีมีองคป์ระกอบท่ีแตกต่าง

กนัจะมีการระบุขอ้มลูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบักรรมวธีิการผลิตและการทาํใหบ้ริสุทธ์ิ รวมทั้งหากมีการ

ใชว้ตัถุเจือปนอาหารอ่ืนท่ีจาํเป็นสาํหรบัวตัถุเจือปนอาหารน้ีก็จะระบุรายละเอียดไว ้ 

3.1  ช่ือทางเคมี ระบุช่ือทางเคมีของวตัถุเจือปนอาหารตามระบบ IUPAC หรือ IUBMB โดยในหวัขอ้

น้ีอาจมีกาํหนดช่ือสามญัท่ีเป็นท่ีรูจ้กักนัโดยทัว่ไปเพ่ิมเติมดว้ย 

3.2 CAS number ระบบเลข The Chemical Abstract Service registry number (CAS number) 

3.3 Chemical formula สตูรทางเคมีของวตัถุเจือปนอาหาร 

3.4 Structural formula สตูรโครงสรา้งทางเคมีของวตัถุเจือปนอาหาร 

3.5 Formula weight  มวลโมเลกุลของวตัถุเจือปนอาหาร 

3.6 Assay ปริมาณของสารน้ัน ซ่ึงจะแสดงเป็นปริมาณท่ีไม่น้อยกวา่หรือแสดงค่าท่ีเป็นปริมาณของ

สารท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของวตัถุเจือปนอาหารน้ัน 

4. คณุลกัษณะ (DESCRIPTION) 

ขอ้มูลส่วนน้ีจะกล่าวถึงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติจาํเพาะอ่ืนๆ เช่น ความคงตัว กล่ิน 

รวมทั้งในกรณีท่ีตอ้งมีเง่ือนไขในการเก็บรกัษาหรือการใชว้ตัถุเจือปนอาหารไวเ้ป็นการเฉพาะ 

5. วตัถุประสงคใ์นการนาํไปใช ้(FUNCTIONAL USES) 

ขอ้มลูในส่วนน้ีแสดงถึงหน้าท่ีทางดา้นเทคโนโลยีการผลิตของวตัถุเจือปนอาหารชนิดน้ันๆในอาหาร

หรือกระบวนการผลิตอาหาร โดยวตัถุประสงคใ์นการใช ้(FUNCTIONAL USES) ท่ีแสดงไวต้อ้งสอดคลอ้งกบั 

CLASS NAMES AND THE INTERNATIONAL NUMBERING SYSTEM FOR FOOD ADDITIVES [CXG 36-1989]  

6. คณุลกัษณะพิเศษจาํเพาะ (CHARACTERISTICS) 

ขอ้มลูในส่วนน้ีจะเป็นการแสดงขอ้กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวตัถุเจือปนอาหาร โดยสามารถ

จาํแนกเป็นรายละเอียดตามหวัขอ้ ดงัน้ี 

6.1  การระบุเอกลกัษณ ์(Identification)  จะเป็นการระบุคุณสมบติัในเชิงคุณภาพของวตัถุเจือปน

อาหารชนิดน้ันๆ ไดแ้ก่ การละลายน้ํา (solubility in water), การละลายในตวัทาํละลายอินทรีย ์(solubility 

in organic solvents), ปฏิกิริยาของสี (colour reactions), การดูดกลืนแสง (absorption spectra) และ ค่า

ความเป็นกรด-ด่าง (pH values) โดยวิธีทดสอบท่ีมีการระบุไวจ้ะอา้งอิงขั้นตอนและรายละเอียดของวิธี

วเิคราะหไ์วต้าม Volume 4 ซ่ึงในขอ้กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานจะมีการอธิบายวิธีการไวอ้ยา่งสั้นๆ หาก

ตอ้งการรายละเอียดเพ่ิมเติมใหพิ้จารณาจากหวัขอ้ IDENTIFICATION TESTS 
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6.2  ความบริสุทธ์ิ (Purity)  จะเป็นการกําหนดขอ้จํากัดของการปนเป้ือน ไดแ้ก่ การปนเป้ือน

ทางดา้นจุลินทรีย ์การปนเป้ือนโลหะหนัก รวมทั้งขอ้กาํหนดอ่ืนๆท่ีจาํเป็นในการควบคุมความบริสุทธ์ิของ

วตัถุเจือปนอาหารน้ัน โดยค่าท่ีกาํหนดจะสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (Good 

Manufacturing Practice; GMP) โดยวิธีทดสอบท่ีมีการระบุไวจ้ะอา้งอิงขั้นตอนรายละเอียดการวิเคราะหไ์ว ้

ตาม Volume 4 ซ่ึงในขอ้กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานจะมีการอธิบายวิธีการไวอ้ย่างสั้นๆ หากตอ้งการ

รายละเอียดเพ่ิมเติมใหพิ้จารณาในหวัขอ้ PURITY TESTS 

7. การทดสอบ (TEST) 

7.1 การทดสอบเพ่ือระบุเอกลกัษณ์ (IDENTIFICATION TESTS) อธิบายเก่ียวกบัระเบียบวิธีในการ

ทดสอบโดยอา้งอิงในส่วนของคุณลกัษณะพิเศษจาํเพาะ (CHARACTERISTICS) ภายใตห้วัขอ้ IDENTIFICATION 

โดยมีการอธิบายเก่ียวกบัทฤษฎีพ้ืนฐาน วิธีการวิเคราะห ์ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีการกาํหนดรายช่ือของอุปกรณแ์ละ

สารเคมีท่ีจาํเป็น รายละเอียดของขั้นตอนในการวเิคราะหแ์ละวธีิการสาํหรบัการคาํนวณผลการวเิคราะห ์

7.2 การทดสอบเพ่ือทดสอบความบริสุทธ์ิ (PURITY TESTS) อธิบายเก่ียวกบัระเบียบวิธีในการทดสอบ

โดยอา้งอิงในส่วนของคุณลกัษณะพิเศษจาํเพาะ (CHARACTERISTICS) ภายใตห้วัขอ้ PURITY โดยมีการอธิบาย

เก่ียวกบัทฤษฎีพ้ืนฐาน วิธีการวิเคราะห ์ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีการกาํหนดรายช่ือของอุปกรณ์และสารเคมีท่ีจาํเป็น 

รายละเอียดของขั้นตอนในการวเิคราะหแ์ละวธีิการสาํหรบัการคาํนวณผลการวเิคราะห ์

8. วิธีวิเคราะห ์(METHOD OF ASSAY) 

 กาํหนดหลกัการและรายละเอียดของวิธีการวิเคราะห ์โดยมีการอธิบายเก่ียวกบัทฤษฎี รายช่ือของ

อุปกรณแ์ละสารเคมีท่ีจาํเป็น รายละเอียดของขั้นตอนในการวเิคราะหแ์ละวิธีการสาํหรบัการคาํนวณผลการ

วเิคราะห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารทั้งเจา้หน้าท่ีและ

ผูป้ระกอบการจะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานดงักล่าวขา้งตน้ให้

เป็นไปตามท่ี Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives กาํหนดไว ้
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ตวัอยางคณุภาพหรอืมาตรฐานวัตถเุจอืปนอาหารทีอ่นญุาตใหใชตาม     
ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
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♦♦¢ �o¡íÒË¹´¤u³ÀÒ¾ËÃ ืoÁÒµÃ°Ò¹ÊíÒËÃaºÊÒÃÊ¡a´ãË �ÊÕ¨Ò¡Ê �Ç¹¢o§¾ ืªËÃ ืoÊaµÇ �♦♦ 

¹iÂÒÁ สารสกดัใหสี้จากส่วนของพืชหรือสตัว ์ หมายถึง สารใหสี้ท่ีไดจ้ากส่วน

ตา่งๆ ของพืช เช่น ราก ใบ ผล เปลือก ดอก หรือส่วนตา่งๆ ของสตัว ์

ซ่ึงมีประวตัิการบริโภคเป็นอาหารและไดจ้ากวิธีทางกายภาพหรือสกัด

ดว้ยนํ้าเท่านั้น ทั้งน้ีในกระบวนการผลิตจะตอ้งไม่มีขั้นตอนใดๆ ท่ีทาํ

ใหส้ารท่ีใหสี้ดงักลา่วมีความบรสุิทธ์ิข้ึนจากท่ีมีในธรรมชาติ โดยอาจอยู่

ในรูปของเหลวเขม้ขน้ หรือก่ึงแข็งก่ึงเหลว หรือผง หรือของแข็ง และ

อาจมีการเตมิสว่นประกอบอ่ืน เช่น วตัถุเจอืปนอาหาร หรือวตัถุอ่ืนท่ีไม่

เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ เพ่ือประโยชนใ์นกระบวนการผลิต 

¢ �o¡íÒË¹´e©¾Òa  มาตรฐานดา้นจลิุนทรยี ์

 มาตรฐานดา้นสารปนเป้ือน 

 มาตรฐานดา้นวตัถุเจอืปนอาหาร 

 มาตรฐานดา้นการตกคา้งของสารพิษ (Pesticide residue) 

¢ �o¡íÒË¹´e§ืèo¹ä¢¡ÒÃãª � ใชใ้นผลิตภณัฑอ์าหารทัว่ไปใน “ปรมิาณท่ีเหมาะสม” 

ยกเวน้ผลิตภณัฑท่ี์หา้มใชสี้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรือ่ง 

¡ÒÃæÊ´§©ÅÒ¡ แสดงขอ้ความ “สีธรรมชาติ” และกาํกบัดว้ยคาํว่า “สารสกดัใหสี้จาก...

(ส่วนท่ีใช+้ช่ือพืชหรอืสตัว)์...” บนฉลากของผลิตภณัฑอ์าหารได ้

 

 

 

 

 

 

ตวัอยางคณุภาพหรอืมาตรฐานวัตถเุจอืปนอาหารทีอ่นญุาตใหใชตาม     
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ

วินิจฉัยในเชิงวิชาการเก่ียวกับอาหาร  

√ 

√ 

√ 

√ 
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ตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง วัตถุเจือปนอาหารชนิดผสม 

กาํหนดให ้วตัถุเจอืปนอาหารลกัษณะผสม หมายความว่า วตัถุเจือปนอาหารท่ีไดจ้ากการผสม

วตัถุกนัตั้งแต ่2 ชนิดข้ึนไปเขา้ดว้ยกนัหรอืผสมกบัวตัถุอ่ืน หากมีการผสมดว้ยวตัถุอ่ืนท่ีไม่ใช่วตัถุ

เจอืปนอาหาร วตัถุนั้นตอ้งไม่เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ 

•  Ça µ¶u e ¨ ืo»¹oÒËÒÃ·Õè ã ª � e » �¹Ê �Ç¹¼ÊÁ 
ตอ้งมีคณุภาพหรอืมาตรฐานตามท่ีกาํหนดในวตัถุเจอืปนอาหารชนิดเดี่ยว 

•  Ça µ¶u e ¨ ืo»¹oÒËÒÃ·Õè ¼ÊÁæÅ �Ç 
ตอ้งมีคณุภาพหรอืมาตรฐานตามที่กาํหนดในประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา   

เรือ่ง วตัถุเจอืปนอาหารชนิดผสม 

Çaµ¶u e¨ ืo»¹oÒËÒÃª¹i´¼ÊÁ 

      ¢ �o¡íÒË¹´´ �Ò¹ÊÒÃ»¹e» ��o¹ 
♦ ตะกัว่ ไม่เกิน 10 มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมั 

♦ อารเ์ซนิก (คาํนวณเป็น As) ไม่เกิน 3 มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมั 

      ¢ �o¡íÒË¹´´ �Ò¹¨uÅi¹·ÃÕÂ � [¡Ã³ÕÁÕ¡ÒÃ¼ÊÁ �́ÇÂÇaµ¶uo ืè¹·ÕèäÁ�ãª�Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃæÅa
äÁ�ãª�¹éíÒÁa¹æÅaä¢Áa¹µ�o§ÁÕ¤u³ÀÒ¾ËÃ ืoÁÒµÃ°Ò¹ �́Ò¹¨uÅi¹·ÃÕÂ � á§µ�oä»¹Õé �́ÇÂ] 

♦ ตรวจไม่พบ Salmonella spp. ใน 25 กรมั 

♦ ตรวจไม่พบ Clostridium perfringen ใน 0.01 กรมั 

♦ ตรวจพบ Escherichia coli นอ้ยกว่า 3 ตอ่กรมั โดยวิธีเอ็มพีเอ็น 

♦ ตรวจพบ Staphylococcus aureus นอ้ยกว่า 100 ตอ่กรมั 
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ตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

ของวตัถุเจือปนอาหารประเภทวตัถุท่ีใชร้กัษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร กาํหนดให ้วตัถุเจอืปน

อาหารประเภทวตัถุท่ีใชร้กัษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร (Food additives which are used to 

prolong or maintain quality of food) หมายความว่า วตัถุเจอืปนอาหารท่ีไดจ้ากวตัถุเจอืปนอาหารชนิด

เดี่ยว หรอืวตัถุเจอืปนอาหารลกัษณะผสมท่ีมิไดใ้ชเ้จอืปนโดยตรงในอาหาร แตบ่รรจุอยูใ่นภาชนะบรรจุ

แยกต่างหาก และรวมอยูใ่นภาชนะบรรจุอาหาร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรกัษาคุณภาพหรือมาตรฐาน

ของอาหาร เช่น วตัถุดดูออกซิเจน (Oxygen absorber) วตัถุกนัช้ืน (Desiccator หรอืDesiccant) เป็นตน้ 

•  Ça µ¶u e ¨ ืo»¹oÒËÒÃ·Õè ã ª � e » �¹Ê �Ç¹¼ÊÁ 
(1) ผงเหล็ก 

(2) ซีโอไลต ์(Zeolite) 

(3) ยบิซัม่ (Gypsum) 

(4) เคลย ์(Clay) 

(5) เฟอรร์กิออกไซด ์(Ferric oxide) 

(6) อะลมิูเนียมออกไซดห์รอือะลมิูนา 

(Aluminium oxide/Alumina) 

(7) ผงถ่าน (Carbon) 

(8) วตัถุเจอืปนอาหารตามท่ีกาํหนดไวใ้น Codex 

Advisory Specification for the Identity and 

Purity of Food Additives 

•  µ �o§æÊ´§¢ �o¤ÇÒÁ e¾iè Á eµi Áº¹©ÅÒ¡ 
“วตัถุดดูออกซิเจน หา้มรบัประทาน หรอื วตัถุกนัช้ืน หา้มรบัประทาน หรอื วตัถุ......... 

(ความท่ีเวน้ไวใ้หใ้สว่ตัถุประสงคข์องการรกัษาคณุภาพหรอืมาตรฐาน) หา้มรบัประทาน 

เป็นภาษาไทยขนาดไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร และเห็นไดช้ดัเจน 

•  ÀÒª¹ aºÃÃ¨u  
(1) ไม่มีโลหะหนักหรือสารเป็นพิษอ่ืนออกมาปนเป้ือนกับอาหารในปริมาณท่ีอาจเป็น

อนัตรายตอ่สุขภาพ 

(2) มีการเคลือบหรอืป้องกนัมิใหส่ิ้งพิมพอ์อกมาปนเป้ือนกบัอาหาร 

(3) แข็งแรง ไม่เป่ือยยุย่และฉีกขาดไดง้่าย 

Çaµ¶u e¨ ืo»¹oÒËÒÃ»Ãa eÀ·Çaµ¶u·Õè ãª �Ãa¡ÉÒ¤u³ÀÒ¾ËÃ ืoÁÒµÃ°Ò¹¢o§oÒËÒÃ 
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¢�oÁÙÅ»Ãa¡oº¡ÒÃ¾i¨ÒÃ³Ò¡Ã³ÕÇaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ·ÕèÂa§äÁ �ÁÕ¢ �o¡íÒË¹´
¤u³ÀÒ¾ËÃ ืoÁÒµÃ°Ò¹ËÃ ืo¤ �Ò¤ÇÒÁ»Åo´ÀaÂ  

ผูข้ออนุญาตตอ้งส่งขอ้มูล ผลการประเมินความปลอดภยัวตัถุเจอืปนอาหาร ซ่ึง
เป็นวตัถุเจอืปนชนิดใหม่ หรือวตัถุเจอืปนอาหารท่ีมีขอ้กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานท่ีไม่

สมบูรณ ์ตามขอ้ 4(3) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัท่ี 281 พ.ศ. 2547 เรื่อง 
วตัถุเจอืปนอาหาร 

โดยตอ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่างๆ ตามหลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ี

ระบุไวใ้น คู่มือประชาชน เรื่อง การขอประเมินความปลอดภยัของวตัถุเจอืปนอาหาร             

ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดจ้าก http://www.fda.moph.go.th/sites/food/manual/9.1_Guideline_for_Service_Food.pdf 

ตวัอยา่งรายละเอียดขอ้มูลสาํหรบัยืน่ประกอบการพิจารณา 
(1) การระบุสว่นประกอบและลกัษณะทางเคมีของวตัถุเจอืปนอาหารท่ีนาํ มาประเมินความปลอดภยั

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
(1.1) เอกลกัษณแ์ละความบริสุทธ์ิของวตัถุเจือปนอาหารท่ีใชใ้นการทดสอบ 
ความเป็นพิษเพ่ือประเมินความปลอดภยั (Identity and Purity) 
(1.2) ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนและวถีิของวตัถุเจือปนอาหารน้ันๆในอาหาร  
(Reactions and Fate of Food Additives in Food) 
(1.3) ขอ้กาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของวตัถุเจือปนอาหาร (Specifications) 

(2) กระบวนการทดสอบและประเมินความปลอดภยั โดยแสดงรายละเอียดดงัน้ี 
(2.1) ระบุตวัช้ีวดัในการทดลองและการศึกษาขอ้มลูเร่ืองการเกิดพิษ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผลกระทบต่อหนา้ท่ีการทาํงานของร่างกาย (Functional Manifestations) 
(ข) การก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงรปูร่างลกัษณะ (Morphological Manifestations) 
(ค) การก่อมะเร็ง (Neoplasms) 
(ง) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธุแ์ละการพฒันาการของร่างกาย  

(Reproduction and Developmental Toxicity) 
(จ) ผลการศึกษานอกสตัวท์ดลอง (In Vitro Studies) 

(2.2) การนําขอ้มลูดา้นการเปล่ียนแปลงในร่างกายและเภสชัจลนศาสตรข์องวตัถุเจือปนอาหารน้ันๆ มาใช้

ในการประเมินความปลอดภยั (The use of Metabolic and Pharmacokinetic Studies in Safety 
Assessment) โดยกล่าวถึงในประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ชนิดของสัตวท่ี์นํามาใชใ้นการศึกษาทดลองว่ามีความเทียบเคียงกับมนุษยไ์ดห้รือไม่ มากน้อย

เพียงใด (Identifying Relevant Animal Species) 
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(ข) กลไกการเกิดพิษของวตัถุเจือปนอาหารท่ีประเมิน (Determining the Mechanisms of Toxicity)  
(ค) การเปล่ียนแปลงของวตัถุเจือปนอาหารน้ันๆในร่างกาย (Metabolism into Normal Body 

Constituents) 
(ง) ผลกระทบของจุลินทรียท่ี์อยู่ในทางเดินอาหารต่อวตัถุเจือปนอาหารน้ันๆและผลกระทบของวตัถุ

เจือปนอาหารน้ันๆ ต่อจุลินทรียท่ี์อยูใ่นทางเดินอาหาร (Effects of the Gut Microflora on the Chemical 
and Effects of the Chemical on the Gut Microflora) 
(2.3) อิทธิพลของอายุ ภาวะโภชนาการ และภาวะสุขภาพของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชศึ้กษาทดลองต่อการแปล

ผลการศึกษา และลกัษณะของการออกแบบการศึกษาทดลอง (Influence of Age, Nutritional Status, and 
Health Status in the Design and Interpretation of Studies) 
(2.4) ขอ้มลูการศึกษาในมนุษยท่ี์นํามาใชใ้นการประเมินความปลอดภยั ดงัต่อไปน้ี 

(ก) การศึกษาทางระบาดวทิยา (Epidemiological Studies) 
(ข)  อาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนจากการรบัประทานอาหารท่ีมีวตัถุเจือปนอาหารน้ันๆ เป็น

ส่วนประกอบอยู ่(Food Intolerance) 
(2.5) การกําหนดค่าท่ีปลอดภัยสําหรับมนุษยใ์นการรับสัมผัสโดยการรับประทานต่อวนั (Acceptable 
Daily Intake: ADI) โดยกล่าวถึงขอ้มลูท่ีนํามาใชใ้นการกาํหนดค่า ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ค่าของขนาดสูงสุดท่ีใหแ้ก่สตัวท์ดลองแลว้ไม่สงัเกตเห็นความผิดปกติ (No observed effect 
level: NOEL) ท่ีใช ้

(ข) การใชอ้งคป์ระกอบความปลอดภยั (Safety factor) ในการคาํนวณ 
(ค) การพิจารณาถึงความเป็นพิษและปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกาย (Toxicological verse 

physiological responses) 
(ง) การเปรียบเทียบค่าท่ีปลอดภยัสาํหรบัมนุษยใ์นการไดร้บัสมัผสัโดยการรบัประทานต่อวนั (ADI) 

ท่ีกาํหนดข้ึนกบัแนวโนม้ท่ีมนุษยจ์ะมีโอกาสไดร้บัสมัผสัวตัถุเจือปนอาหารน้ันๆ จริง 
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ตามขอ้ 6 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 281) พ.ศ. 2547 เร่ือง วตัถุเจือปน

อาหาร ซ่ึงแกไ้ขโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วตัถุเจอืปนอาหาร

(ฉบับท่ี 4) และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 418) พ.ศ. 2563 ออกตามความใน

พระราชบญัญตัิอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข วิธีการใช ้และอตัราส่วนของ

วตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัท่ี 2) กาํหนดเง่ือนไขการใชว้ตัถุเจือปนอาหารโดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

1.   การใชว้ตัถุเจอืปนอาหาร ตอ้งใชต้ามช่ือวตัถุเจือปนอาหาร หมวดอาหารหรือชนิด

อาหาร หน้าท่ีทางดา้นเทคโนโลยีการผลิต และปริมาณสูงสุดท่ีอนุญาตท่ีกําหนดไว้ตามบัญชี

หมายเลข 1 โดยมีคาํอธิบายเพ่ิมเตมิตามบญัชีหมายเลข 2 แนบทา้ยประกาศ  

[ปัจจุบนัใชบ้ญัชีแนบทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 418) พ.ศ. 2563 ออกตามความ

ในพระราชบญัญตัิอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กาํหนดหลักเกณฑ ์ เงื่อนไข วิธีการใช ้และอัตราส่วน

ของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบบัท่ี 2)_มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต ่10 ตุลาคม 2563] 

บญัชีหมายเลข 1: ขอ้กาํหนดเง่ือนไขการใชว้ตัถุเจือปนอาหารเรียงตามลาํดับตัวอกัษร

ภาษาองักฤษ (A ถึง Z) ของรายช่ือวตัถุเจือปนอาหาร โดยระบุรายละเอียดของหน้าท่ีทางดา้นเทคโนโลยี

การผลิต หมวดอาหารหรือชนิดอาหาร ปริมาณสงูสุดท่ีอนุญาต เง่ือนไข และปีท่ีรบัค่ากาํหนด  
 

ACESULFAME POTASSIUM (แอซีซลัเฟมโพแทสเซียม)    
INS: 950 ชื่ออื่น: Acesulfame K หน้าที:่ สารเพิ่มรสชาต,ิ สารใหค้วามหวาน 

 

รหัสของ
หมวดอาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)

เงื่อนไข ปีที่รับค่า 
กําหนด 

01.1.4 เครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก  
(ปรงุแต่ง)  

350 127,188,TH1 2559 

01.3.2 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เติมในเครือ่งดื่ม 2000 188 2559 
01.4.4 ผลิตภัณฑ์เลียนแบบครีม 1000 188 2559 
01.5.2 ผลิตภัณฑ์เลียนแบบนมผงและผลิตภัณฑ์

เลียนแบบครีมผง  
1000 188 2559 

ขอกาํหนดเงื่อนไขการใช 

วัตถเุจอืปนอาหาร 
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รหสัของหมวดอาหาร ชุดของตวัเลขท่ีใชแ้ทนหมวดอาหาร  

ดงัมีรายละเอียดกาํหนดไวใ้นบญัชีหมายเลข 2; ส่วนท่ี 1 

หมวดอาหาร กลุ่มของอาหาร แบ่งออกเป็น 16 หมวดใหญ่  

ดงัมีรายละเอียดกาํหนดไวใ้นบญัชีหมายเลข 2; ส่วนท่ี 1 

หนา้ท่ี หนา้ท่ีทางดา้นเทคโนโลยกีารผลิตอาหารของวตัถุเจือปนอาหารชนิดน้ันๆ 

INS ชุดของตวัเลขหรือตวัอกัษรภาษาองักฤษใชส้าํหรบัระบุชนิดของ 

วตัถุเจือปนอาหาร ยอ่มาจาก International Numbering System 

ปรมิาณสูงสุดท่ีอนุญาต ปริมาณสงูสุดของวตัถุเจือปนอาหารท่ีอนุญาตใหใ้ชส้าํหรบัหมวดอาหารหรือ

อาหารชนิดน้ันๆ แสดงหน่วยเป็น “มิลลิกรมัของวตัถุเจือปนอาหารต่อ 1 

กิโลกรมัของอาหาร” 

ปรมิาณท่ีเหมาะสม ปริมาณการใชว้ตัถุเจือปนอาหารท่ีตํา่ท่ีสุดซ่ึงใหผ้ลทางดา้นเทคโนโลยทีางการ

ผลิตตามท่ีตอ้งการภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีดีในการผลิตอาหาร  

(Good Manufacturing Practice, GMP) 

เง่ือนไข ขอ้กาํหนดเพ่ิมเติมในการใชว้ตัถุเจือปนอาหารชนิดน้ันๆ  

ดงัมีรายละเอียดกาํหนดไวใ้นบญัชีหมายเลข 2; ส่วนท่ี 2 

ปีท่ีรบัค่ากาํหนด ปีท่ีมีการยอมรบัขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุเจอืปนอาหารน้ันๆ 

ผลิตภณัฑอ์าหารมีการใชว้ตัถุเจือปนอาหารซ่ึงแตกต่างจากบญัชีแนบทา้ย

ประกาศฉบบัน้ี อยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ใหป้ฏิบติัตามประกาศฉบบัน้ี

แลว้แต่กรณีดงัน้ี 

• กรณีปี พ.ศ. 2559 เป็นปีท่ีรบัค่ากาํหนด จะตอ้งปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตาม

ประกาศฉบบัน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

• กรณีปี พ.ศ. 2561 เป็นปีท่ีรบัค่ากาํหนด จะตอ้งปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตาม

ประกาศฉบบัน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

• กรณีปี พ.ศ. 2563 เป็นปีท่ีรบัค่ากาํหนด จะตอ้งปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตาม

ประกาศฉบบัน้ี ภายในวนัท่ี 10 ตลุาคม พ.ศ. 2565 
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บญัชีหมายเลข 2: คาํอธิบายเน้ือหาในบญัชีหมายเลข 1 เพ่ิมเติม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

 

 

01.0 ผลิตภณัฑน์มและผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ทนนม 

 นมและผลิตภณัฑจ์ากนมทุกประเภทท่ีไดจ้ากน้ํานมของสตัวท่ี์เล้ียงเพื่อรีดนม (เช่น โค 

แกะ แพะ  กระบือ) ทั้ ง ท่ี ไม่ปรุงแต่งและปรุงแต่ง รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ี มีนมเป็น

ส่วนประกอบหลกั 

หมายเหตุ คาํวา่ “ไมป่รุงแต่ง (plain)” ตามหมวดน้ีหมายถึงผลิตภณัฑท่ี์ไม่ปรุงแต่งกล่ิน

รส ผลไม ้ผัก หรือส่วนประกอบอ่ืนท่ีไม่ใช่นมหรือองค์ประกอบของนม เวน้แต่มีการ

อนุญาตไวใ้นมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ผลิตภัณฑท่ี์ใชแ้ทนนม (Analogues) หมายถึง

ผลิตภณัฑท่ี์ไขมนันมบางส่วนหรือทั้งหมดถกูแทนท่ีดว้ยไขมนัหรือน้ํามนัจากพืช 

01.1 นมและผลิตภณัฑน์มชนิดเหลว 

 ผลิตภณัฑน์มชนิดเหลวทั้งท่ีไม่ปรุงแต่งและปรุงแต่งกล่ินรส โดยมีส่วนประกอบหลกัเป็น

นมขาดมนัเนย นมพร่องมนัเนย นมไขมนัตํา่ หรือนมเต็มมนัเนยก็ได ้ 

ไมร่วมถึง ผลิตภณัฑน์มหมกัหรือนมท่ีใชเ้อนไซมเ์รนเน็ต (ไมป่รุงแต่ง) ตามหมวด 01.2  

 

 

 

เง่ือนไข อธิบายความ 

1 คาํนวณเป็นกรดอะดิปิก (Adipic acid) 

2 คาํนวณในสภาพส่วนประกอบแหง้, น้ําหนักเมื่อแหง้ หรือ ในสภาพเขม้ขน้ 

3 ใชส้าํหรบัผิวหนา้เท่าน้ัน 

4 ใชเ้ฉพาะประทบัตรา หรือทาํเคร่ืองหมายบนผลิตภณัฑเ์ท่าน้ัน 

5 ยกเวน้ผลิตภณัฑต์าม Standard for Jams, Jellies and Marmalades (CODEX STAN 296-2009) 

6 คาํนวณเป็นอลมิูเนียม (Aluminium) 

7 ใชส้าํหรบัเคร่ืองด่ืมเลียนแบบกาแฟเท่าน้ัน 

8 คาํนวณเป็นบิกซิน (Bixin) 

9 ยกเวน้การใชส้าํหรบัผลิตภณัฑก์าแฟพรอ้มด่ืม ใชไ้ดใ้นปริมาณไมเ่กิน 10,000 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั 

10 คาํนวณเป็นแอสคอสบิลสเตียเรต (Ascorbyl stearate) 
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2.   การใชว้ตัถุเจอืปนอาหารท่ีมีการกาํหนดปริมาณสูงสุดท่ีอนุญาตเป็นตวัเลขในกลุ่ม

หนา้ท่ีเดียวกนัรวมกนัตั้งแตส่องชนิดข้ึนไป จะตอ้งมีผลรวมของสดัส่วนของปริมาณการใชว้ตัถุเจือ

ปนอาหารตอ่ปรมิาณสูงสุดท่ีอนุญาตของวตัถุเจอืปนอาหารแตล่ะชนิดไม่เกินหน่ึง  

[ปัจจุบนัขอ้กาํหนดดงักล่าวอยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง 

วัตถุเจือปนอาหาร(ฉบบัท่ี 4)] 

การคํานวณสัดส่วนการใชว้ตัถุเจือปนอาหารท่ีมีการกําหนดปริมาณสูงสุดท่ีอนุญาตเป็น

ตัวเลขในกลุ่มหน้าท่ีเดียวกนัรวมกนัตั้งแต่สองชนิดข้ึนไป จะตอ้งมีผลรวมของสดัส่วนของปริมาณการใช ้

วตัถุเจือปนอาหารต่อปริมาณสงูสุดท่ีอนุญาตของวตัถุเจือปนอาหารแต่ละชนิด ไมเ่กินหน่ึง 

สามารถคาํนวณโดยใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตร ์ดงัน้ี 

 

                                1                           +                +                +  ... 

โดยท่ี ML A = ปริมาณสงูสุดท่ีอนุญาตใหใ้ชส้าํหรบัวตัถุเจือปนอาหาร A (มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัอาหาร) 

ML B = ปริมาณสงูสุดท่ีอนุญาตใหใ้ชส้าํหรบัวตัถุเจือปนอาหาร B (มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัอาหาร) 

ML C = ปริมาณสงูสุดท่ีอนุญาตใหใ้ชส้าํหรบัวตัถุเจือปนอาหาร C (มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัอาหาร) 

Conc A = ปริมาณของวตัถุเจือปนอาหาร A ท่ีใชใ้นสตูรผลิตภณัฑ ์(มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัอาหาร)  

Conc B = ปริมาณของวตัถุเจือปนอาหาร B ท่ีใชใ้นสตูรผลิตภณัฑ ์(มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัอาหาร) 

Conc C = ปริมาณของวตัถุเจือปนอาหาร C ท่ีใชใ้นสตูรผลิตภณัฑ ์(มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัอาหาร) 

 

**ผลรวมของสดัสว่นของวตัถุเจอืปนอาหารแตล่ะชนิด จะตอ้งมีค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 1** 

 

ยกตวัอยา่งเช่น 

 ผลไมแ้ช่อ่ิมชนิดแหง้ สามารถใชเ้บนโซเอทเป็นวตัถุกนัเสียไดไ้ม่เกิน 1000 มิลลิกรมัต่อ

กิโลกรมัและซอรเ์บตเป็นวตัถุกนัเสีย ไดไ้ม่เกิน 500 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ดงัน้ันหากมีความประสงคจ์ะใช้

วตัถุกนัเสียทั้ง 2 ชนิดในผลิตภณัฑอ์าหารดงักล่าว สดัส่วนของการใชว้ตัถุกนัเสียทั้ง 2 ชนิดจะเป็นดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 ML A  ML B ML C 

Conc A Conc B Conc C ≥ 
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 ปรมิาณ 

เบนโซเอท  

ท่ีใชใ้น

สูตร 

(มก./กก.) 

 

 

 

ปรมิาณ 

เบนโซเอท  

สูงสุดท่ี

อนุญาต 

ใหใ้ช ้

(มก./กก.) 

สดัสว่น  

เบนโซเอท  

ปรมิาณ 

ซอรเ์บต 

ท่ีใชใ้น

สูตร 

(มก./กก.)  

ปรมิาณ

ซอรเ์บต  

สูงสุดท่ี

อนุญาต 

ใหใ้ช ้

(มก./กก.) 

สดัสว่น  

ซอรเ์บต  

ผลรวมสดัสว่นของ 

วตัถุกนัเสีย  

สูตร 1  1,000  1,000  1  0  500  0   1  

สูตร 2  750  1,000  0.75  125  500  0.25   1  

สูตร 3  500  1,000  0.50  250  500  0.50   1  

สูตร 4  250  1,000  0.25  375  500  0.75   1  

สูตร 5  0  1,000  0  500  500  1   1  

 

สาํหรบัขอ้กาํหนดเพ่ิมเติม (เง่ือนไข) บางเง่ือนไขท่ีมีขอ้กาํหนดเฉพาะเก่ียวกบัการใชว้ตัถุเจือปน

อาหารร่วมกนั ไม่ตอ้งอา้งอิงหลกัเกณฑก์ารใชว้ตัถุเจือปนอาหารท่ีมีการกาํหนดปริมาณสงูสุดท่ีอนุญาตเป็น

ตวัเลขในกลุ่มหนา้ท่ีเดียวกนัรวมกนัตั้งแต่สองชนิดข้ึนไป เช่น 

เงื่อนไข อธิบายความ 
101 เมื่อใช้ร่วมกับอิมัลซิไฟเออรช์นิดอ่ืน: เกลือแอมโมเนียมของกรดฟอสฟาทิดิก (INS 442), พอลิกลีเซ 

อรอลเอสเตอร์ของกรดริซิโนเลอิคที่ถูกอินเตอร์เอสเทอริไฟด์ (INS 476), ซอร์บิแทนมอโนสเตียเรต 
(INS 491), ซอร์บิแทนไทรสเตียเรต (INS 492) พอลิออกซิเอทิลีน (20) ซอร์บิแทนมอโนลอเรต 
(INS 432), พอลิออกซิเอทิลีน (20) ซอร์บิแทนมอโนโอลีเอต (INS 433), พอลิออกซิเอทิลีน (20) 
ซอร์บิแทนมอโนสเตียเรต (INS 435) และ พอลิออกซิเอทิลนี (20) ซอร์บิแทนไทรสเตียเรต (INS 
436)) โดยจะต้องมีปริมาณรวมกันไมเ่กิน 15,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

130 ใช้อย่างเดียวหรือร่วมกับ: บิวทิเลเทดไฮดรอกซิแอนิโซล (INS 320), บิวทิเลเทดไฮดรอกซิโทลูอีน
(INS 321), เทอร์เชียรีบิวทิลไฮโดรควิโนน (INS 319) และโพรพิลแกลเลต (INS 310) 

133 ใช้อย่างเดียวหรือร่วมกับ: บิวทิเลเทดไฮดรอกซิแอนิโซล (INS 320), บิวทิเลเทดไฮดรอกซิโทลูอีน
(INS 321) และโพรพิลแกลเลต (INS 310) ใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 200 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม 

ทั้งน้ีเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีมีขอ้กําหนดเฉพาะเก่ียวกับการใชว้ตัถุเจือปนอาหารร่วมกัน ซ่ึงไม่ตอ้ง

อา้งอิงหลกัเกณฑก์ารใชว้ตัถุเจือปนอาหารท่ีมีการกาํหนดปริมาณสงูสุดท่ีอนุญาตเป็นตวัเลขในกลุ่มหน้าท่ี

เดียวกนัรวมกนัตั้งแต่สองชนิดข้ึนไป มีรายละเอียดตาม ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรือ่ง คาํช้ีแจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยวตัถุเจอืปนอาหาร 

 

Conc A 

ML A 
Conc B

ML B

Conc A

ML A 

Conc B 

ML B 

Conc A

ML A 

Conc B

ML B 
+
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¢�oÁÙÅ»Ãa¡oº¡ÒÃ¾i¨ÒÃ³Ò¡Ã³ÕÇaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ·ÕèäÁ �ÁÕ¢ �o¡íÒË¹´
e§ ืèo¹ä¢¡ÒÃãª �ËÃ ืo¢ �o¡íÒË¹´e§ ืèo¹ä¢¡ÒÃãª �äÁ �Êo´¤Å �o§µÒÁ»Ãa¡ÒÈÏ  

ผูข้ออนุญาตตอ้งส่งขอ้มูลเพ่ือประกอบการพิจารณาวัตถุเจือปนอาหารท่ีไม่มี

ขอ้กาํหนดเง่ือนไขการใชห้รือขอ้กาํหนดเง่ือนไขการใชไ้ม่สอดคลอ้งตามประกาศฯ ตามขอ้ 

6/1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัท่ี 281 พ.ศ. 2547 เรื่อง วตัถุเจอืปนอาหาร ซ่ึง

แกไ้ขโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วตัถุเจือปนอาหาร 

(ฉบบัท่ี 4) [ปัจจุบนัขอ้กาํหนดดงักล่าวอยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 381) พ.ศ. 

2559 เรือ่ง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบบัท่ี 4)] 

โดยตอ้งยืน่เอกสารและหลกัฐานตา่งๆ ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีระบุไว้

ใน คู่มือประชาชน เรื่อง การขอประเมินความปลอดภยัของวตัถุเจือปนอาหาร ซ่ึงสามารถเขา้ถึง

ไดจ้าก http://www.fda.moph.go.th/sites/food/manual/9.1_Guideline_for_Service_Food.pdf 

 

ตวัอยา่งรายละเอียดขอ้มูลสาํหรบัยืน่ประกอบการพิจารณา 
(1) ดา้นความปลอดภยัของวตัถุเจอืปนอาหาร 
(1.1) มีขอ้กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและค่าความปลอดภยัไวแ้ลว้อยา่งสมบรูณต์ามท่ีกาํหนดไวใ้น 

Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives ฉบบัล่าสุด หรือ ประกาศ

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ดว้ยเร่ืองการกาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวตัถุเจือปนอาหาร 

(2) ความจาํเป็นดา้นเทคโนโลยกีารผลิต 
(2.1) ระบุวตัถุประสงคห์รือหนา้ท่ีทางเทคโนโลยกีารผลิต (Functional use) 

(2.2) ระบุปริมาณของวตัถุเจือปนอาหารท่ีเสนอขอใชซ่ึ้งใหผ้ลทางเทคโนโลยกีารผลิตในอาหารแต่ละชนิด 

(มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั) 
(2.3) เอกสารวชิาการหรือผลการศึกษาวจิยัท่ีน่าเช่ือถือท่ีแสดงถึงความจาํเป็นทางเทคโนโลยกีารผลิตและการ

มีประสิทธิภาพของวตัถุเจอืปนอาหารน้ันตามวตัถุประสงคแ์ละปริมาณในผลิตภณัฑอ์าหารท่ีจะเสนอขอใช ้
(3) ขอ้มูลกฎหมาย/กฎระเบียบ 
กฎหมายหรือกฎระเบียบ **ฉบบัล่าสุด ท่ีแสดงวา่มีการยอมรบัการใชใ้นประเทศท่ีมีระบบประเมนิความ

ปลอดภยัท่ีน่าเช่ือถือ เชน่ สหรฐัอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ์ญ่ีปุ่น ตั้งแต่ 2 ประเทศข้ึนไป  
(4) ความเส่ียงตอ่ผูบ้รโิภค 
ผ่านการประเมินการไดร้บัสมัผสัวตัถุเจือปนอาหารตามปริมาณท่ีขออนุมติั 
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¢aé¹µo¹·Õè 1: ¨a´¼ÅiµÀa³± �µÒÁÃaººËÁÇ´oÒËÒÃ« ึè§ÁÕ¡ÒÃ¨íÒæ¹¡ËÁÇ´oÒËÒÃoo¡e» �¹ 16 ËÁÇ´ãË� ·aé§¹Õé
ÀÒÂãµ �ËÁÇ´oÒËÒÃ 16 ËÁÇ´ãË�Âa§»Ãa¡oºä» �́ÇÂËÁÇ´oÒËÒÃÂ �oÂæ « ึè§ã¹¡ÒÃ¾i¨ÒÃ³Òe§ืèo¹ä¢¡ÒÃãª �ãË �
¾i¨ÒÃ³Òã¹ ËÁÇ´·ÕèÂ �oÂÊu´·ÕèµÃ§¡aº¼ÅiµÀa³± � o´Â¾i¨ÒÃ³Ò¨Ò¡¢ �oÁÙÅµ�oä»¹Õé 

> ÊÙµÃÊ�Ç¹»Ãa¡oºËÅa¡¢o§¼ÅiµÀa³± � eª�¹ ¹Á ¹éíÒÁa¹ e¹ืéoÊaµÇ � 
> ÊÙµÃÊ�Ç¹»Ãa¡oºo ืè¹æ eª�¹ ÁÕ/äÁ �ÁÕ¡ÒÃ»Ãu§æµ �§, ÁÕ/äÁ �ÁÕ alcohol  
> ¡ÃÃÁÇi¸Õ¡ÒÃ¼Åiµ eª�¹ ´o§ ·íÒæË �§ æª �æ¢ç§ 
> Åa¡É³a·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ eª �¹ ¼§ e¢�Á¢ �¹ 
> Çi¸Õ¡ÒÃºÃioÀ¤ eª�¹ oÒËÒÃÁ ืéoËÅa¡ ¢¹Á¢ºe¤ÕéÂÇ 

ÃaººËÁÇ´oÒËÒÃµÒÁ»Ãa¡ÒÈ¡Ãa·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³Êu¢Ç �Ò´ �ÇÂÇaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃæº �§ËÁÇ´oÒËÒÃ oo¡e» �¹ 
16 ËÁÇ´ãË� ´a§ÁÕÃÒÂÅaeoÕÂ´µÒÁºaªÕËÁÒÂeÅ¢ 2 Ê �Ç¹·Õè 1 æ¹º· �ÒÂ»Ãa¡ÒÈÏ 

  ËÁÇ´ 01 ¼ÅiµÀa³± �¹ÁæÅa¼ÅiµÀa³± �·Õèãª�æ·¹¹Á  

  ËÁÇ´ 02 ¹éíÒÁa¹æÅaä¢Áa¹æÅa¼ÅiµÀa³± �oiÁaÅªa¹ 
 
 

  ËÁÇ´ 03 äoÈ¡ÃÕÁËÇÒ¹eÂç¹ 
 
 

 ËÁÇ´ 04 ¼ÅäÁ� ¼a¡ ÊÒËÃ�ÒÂ ¹a· æÅaeÁÅç´ 

  ËÁÇ´ 05 ÅÙ¡¡ÇÒ´ ÅÙ¡oÁ æÅaªço¡o¡æÅµ  
 
 

æ¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾i¨ÒÃ³Òe§ ืèo¹ä¢¡ÒÃãª �Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ 
µÒÁ»Ãa¡ÒÈ¡Ãa·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³Êu¢Ç �Ò´ �ÇÂÇaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ 
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  ËÁÇ´ 06 a̧ªÒµiæÅa¼ÅiµÀa³± �¸aªÒµi 
 

 
  ËÁÇ´ 07 ¼ÅiµÀa³± �¢¹Áoº (¼ÅiµÀa³± �eºe¡oÃÕè)  

 
 

    ËÁÇ´ 08 e¹ืéoÊaµÇ �æÅa¼ÅiµÀa³± �e¹ ืéoÊaµÇ �  
 

 
  ËÁÇ´ 09 ÊaµÇ �¹éíÒæÅa¼ÅiµÀa³± �ÊaµÇ �¹éíÒ  

 
 

  ËÁÇ´ 10 ä¢�æÅa¼ÅiµÀa³± �¨Ò¡ä¢ �  
 
 

  ËÁÇ´ 11 ÊÒÃãË �¤ÇÒÁËÇÒ¹æÅa¹éíÒ¼ึé§  
 
 

  ËÁÇ´ 12 e¡Åืo e¤Ã ืèo§e·È «u» «oÊ ÊÅa´æÅa¼ÅiµÀa³± �¨Ò¡o»ÃµÕ¹ 
 
 

  ËÁÇ´ 13 oÒËÒÃ·ÕèÁÕÇaµ¶u»ÃaÊ§¤ �e©¾Òa·Ò§ �́Ò¹oÀª¹Ò¡ÒÃ  
 

 
  ËÁÇ´ 14 e¤Ãืèo§´ืèÁ 

 
 

  ËÁÇ´ 15 ¢¹Á¢ºe¤ÕéÂÇ  
 
 

  ËÁÇ´ 16 oÒËÒÃeµÃÕÂÁÊíÒeÃç¨ 
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ตวัอยา่งโครงสรา้งระบบหมวดอาหาร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**การจดัหมวดอาหารเพื่อพิจารณาเงื่อนไขการใชว้ตัถุเจอืปนอาหาร  

ใหพ้ิจารณาในหมวดที่ยอ่ยสุด [หมวดที่อยูใ่นกรอบสีชมพพูื้นขาว] 
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¢aé¹µo¹·Õè 2: ¾i¨ÒÃ³Òe§ืèo¹ä¢¡ÒÃãª�Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃµÒÁ ºaªÕËÁÒÂeÅ¢ 1 æ¹º· �ÒÂ»Ãa¡ÒÈÏ (eÃÕÂ§
µÒÁÅíÒ áºµaÇoa¡ÉÃÀÒÉÒoa§¡ÄÉ¢o§ÃÒÂª ืèoÇaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ A-Z) o´Â¨aµ�o§µ �o§¤íÒ¹ ึ§¶ ึ§o§¤ �»Ãa¡oº ´a§¹Õé 
1) ËÁÇ´oÒËÒÃ 2) ª¹i´Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ 3) Ë¹ �Ò·Õè·Ò§e·¤o¹oÅÂÕ¡ÒÃ¼Åiµ 4) »ÃiÁÒ³ÊÙ§Êu´·Õèo¹uÒµ 
5) e§ืèo¹ä¢ æÅa 6) »�·ÕèÃaº¤ �Ò¡íÒË¹´ ÊíÒËÃaºËÁÇ´oÒËÒÃæÅae§ืèo¹ä¢ ÊÒÁÒÃ¶o �Ò¹¤íÒo¸iºÒÂe¾ièÁeµiÁä �́ã¹
ºaªÕËÁÒÂeÅ¢ 2 æ¹º· �ÒÂ»Ãa¡ÒÈÏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ãË�ãª�Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃã¹ËÁÇ´ãË� eª�¹ 14.1.4 ¨ao¹uÒµãË�ãª�ã¹ËÁÇ´Â �oÂ 
14.1.4.1, 14.1.4.2 æÅa 14.1.4.3 ´ �ÇÂ æµ �ËÒ¡¡íÒË¹´¡ÒÃãª�ã¹ËÁÇ´Â�oÂ¨ao¹uÒµãË�ãª�e©¾ÒaÃÒÂ¡ÒÃã¹
ËÁÇ´Â �oÂ¹aé¹ 
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ÊíÒËÃaº»ÃiÁÒ³ÊÙ§Êu´·Õèo¹uÒµ (Á¡./¡¡.) « ึè§¡íÒË¹´e»�¹ �»ÃiÁÒ³·ÕèeËÁÒaÊÁ� ËÁÒÂ¶ ึ§ »ÃiÁÒ³
¡ÒÃãª �Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ·ÕèµèíÒ·ÕèÊu´« ึè§ãË �¼Å·Ò§ �́Ò¹e·¤o¹oÅÂÕ·Ò§¡ÒÃ¼ÅiµµÒÁ·Õèµ�o§¡ÒÃÀÒÂãµ�ËÅa¡e¡³± �æÅa
Çi¸Õ¡ÒÃ·Õè Ṍã¹¡ÒÃ¼ÅiµoÒËÒÃ (Good Manufacturing Practice, GMP)  

 

 

 

 

 

 

á§¹aé¹Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ·ÕèÁÕ¢ �o¡íÒË¹´e§ืèo¹ä¢¡ÒÃãª �e»�¹ �»ÃiÁÒ³·ÕèeËÁÒaÊÁ� Áiä �́ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ �Ò
¨aÊÒÁÒÃ¶eµiÁÇaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ á§¡Å�ÒÇä �́oÂ �Ò§äÁ �ÁÕ¢ �o¨íÒ¡a´ æµ�¼Ù�»Ãa¡oº¡ÒÃ¨aµ�o§ í́Òe¹i¹¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ¡ÒÃãª �
Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ á§¡Å�ÒÇã¹¼ÅiµÀa³± �¢o§µ¹eo§e¾ ืèoËÒ»ÃiÁÒ³·ÕèµèíÒ·ÕèÊu´« ึè§ãË �¼Å·Ò§ �́Ò¹e·¤o¹oÅÂÕ·Ò§¡ÒÃ
¼ÅiµµÒÁ·Õèµ�o§¡ÒÃ eª �¹ È ึ¡ÉÒ»ÃaÊi·¸iÀÒ¾¢o§Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ·Õè»ÃiÁÒ³µ�Ò§æ ã¹¡ÒÃÂ ื´oÒÂu¡ÒÃe¡çºÃa¡ÉÒ
¼ÅiµÀa³± �¡Ã³Õ·ÕèÇaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ¹aé¹ÁÕ¤u³ÊÁºaµie»�¹ÊÒÃ¡a¹eÊÕÂ ·aé§¹Õé¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ á§¡Å�ÒÇµ �o§oÂÙ�ÀÒÂãµ �
ËÅa¡e¡³± �æÅaÇi¸Õ¡ÒÃ·Õè Ṍã¹¡ÒÃ¼ÅiµoÒËÒÃ (GMP) 
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¹o¡¨Ò¡¡ÒÃãª �Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃµÒÁ»Ãa¡ÒÈ¡Ãa·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³Êu¢Ç �Ò �́ÇÂÇaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ¨aµ�o§
¾i¨ÒÃ³Ò·aé§ª¹i´æÅa»ÃiÁÒ³¢o§Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃæÅ�Ç Âa§µ�o§¤íÒ¹ ึ§¶ ึ§ �e§ ืèo¹ä¢� ·Õè¡íÒË¹´äÇ �e©¾ÒaÊíÒËÃaº
Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃæµ�Åaª¹i´ á§ÃÒÂÅaeoÕÂ´µÒÁºaªÕËÁÒÂeÅ¢ 2 Ê�Ç¹·Õè 2 æ¹º· �ÒÂ»Ãa¡ÒÈÏ ·aé§¹ÕéÁÕºÒ§
e§ืèo¹ä¢¨íÒe»�¹µ�o§ãª �¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ eª�¹ e§ืèo¹ä¢ �13�: ¤íÒ¹Ç³e»�¹¡Ã´eº¹o«oi¡ (Benzoic acid) 
 

BENZOATES (กลุ่มเบนโซเอต)    
รหัสของ
หมวดอาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

04.2.2.5 ผัก สาหร่ายทะเล นัทและเมล็ด ที่บดละเอียด
และสําหรับใช้ทาหรือป้าย 

1000 13  2559 

04.2.2.6 ผัก สาหร่ายทะเล นัทและเมล็ด ที่บดและ 
เพื่อใช้ประกอบอาหาร 

3000 13  2559 

04.2.2.7 ผัก สาหร่ายทะเล ดอง 1000 13  2559 

·aé§¹ÕéÊÒÁÒÃ¶¤íÒ¹Ç³ä´ �¨Ò¡ÊÙµÃ 

 
 

INS No. เกลือเบนโซเอต 
ตวัแปร* 

(factor) 

210 Benzoic acid กรดเบนโซอิก 1 

211 Sodium benzoate โซเดียมเบนโซเอต 0.848 

212 Potassium benzoate โพแทสเซียมเบนโซเอต 0.763 

213 Calcium benzoate แคลเซียมเบนโซเอต 0.433 

* คาํนวณในรปูปราศจากน้ํา (Anhydrous) 

ตวัอยา่งเช่น 

มะมว่งดองมีการใส่โซเดียมเบนโซเอต 0.05% คิดเป็นกรดเบนโซอิกก่ี ppm  

 

 

ÊÙµÃ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ÊíÒËÃaºe§ืèo¹ä¢o ืè¹æ ÁÕÃÒÂÅaeoÕÂ´µÒÁ»Ãa¡ÒÈÊíÒ¹a¡§Ò¹¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃoÒËÒÃæÅaÂÒ
eÃ ืèo§ ¤íÒªÕéæ¨§»Ãa¡ÒÈ¡Ãa·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³Êu¢Ç �Ò �́ÇÂÇaµ¶ue¨oื»¹oÒËÒÃ  

ÊÒÁÒÃ¶e¢ �Ò¶ ึ§ä �́¨Ò¡Ë¹ �ÒeÇçºä«µ�¡o§oÒËÒÃ 
(http://food.fda.moph.go.th/law/TH/pages/foodad.html) 

 

กรดเบนโซอิก (ppm) = % เกลือเบนโซเอตในสูตรผลิตภณัฑ ์X ตวัแปร (factor) X 10,000 

กรดเบนโซอิก (ppm) = % เกลือเบนโซเอตในสูตรผลิตภณัฑ ์X ตวัแปร (factor) X 10,000 

= 0.05 x 0.848 X 10,000 = 424 ppm 



วตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง       หน้า | 36  
 

แนวทางการพิจารณาวัตถุเจือปนอาหารที่ตกค้างหรือติดมากับวัตถุดิบ (Carry Over) 
♦ แนวทางการพิจารณาวัตถุเจือปนอาหารท่ีตกคา้งหรือติดมากับวัตถุดิบหรือเกิดข้ึนระหว่าง

กระบวนการผลิตตามธรรมชาต ิ

กรณีสารบางชนิดท่ีมีอยูแ่ลว้ในวตัถุดิบหรือเกิดข้ึนระหวา่งกระบวนการผลิตตามธรรมชาติอาจ

มีโครงสรา้งเดียวกบัวตัถุเจือปนอาหารบางชนิด ยกตวัอยา่งเช่น  

สารท่ีมีโครงสรา้งเดียวกบั 

วตัถุเจอืปนอาหาร 
วตัถุดิบ 

กรดเบนโซอิก นม ชีส โยเกิรต์ ผลไมบ้างชนิด
1
   

ไนไทรต-์ไนเทรต เน้ือสตัว ์ผกั
2
 

ฟอสเฟต เน้ือสตัว์
3
 

หมายเหตุ: 
1
International Programme on Chemical Safety. Benzoic acid and Sodium benzoate. Concise 

International Chemical Assessment Document No.26 [Online].Geneva: WHO; 2000. 

2
Hord NG, Tang Y, & Bryan NS (2009). Food sources of nitrates and nitrites: the physiologic context 

for potential health benefits. The American journal of clinical nutrition, 90 (1), 1-10 

3
Codex Standard for Luncheon Meat (CODEX STAN 89-1981), Codex Standard for Cooked Cured 

Chopped Meat (CODEX STAN 98-1981) 

กรณีตรวจพบวตัถเุจือปนอาหารในผลิตภณัฑส์ดุทา้ยซ่ึงไม่สอดคลอ้งตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุวา่ดว้ยวตัถเุจือปนอาหาร แต่มิไดเ้กิดการเติมในสตูรส่วนประกอบหรอืกระบวนการผลิต อาจมี

แนวทางการพิจารณา ดงัน้ี 

1. วตัถุเจือปนอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยวตัถุเจือปนอาหาร เป็นสารท่ี

ตั้งใจเติมลงในอาหารเพ่ือประโยชน์ทางดา้นเทคโนโลยีการผลิต ดงัน้ันสารท่ีมีอยูใ่นวตัถุดิบตามธรรมชาติ

แต่มีโครงสรา้งเดียวกับวตัถุเจือปนอาหาร จึงไม่เขา้ข่ายเป็นวตัถุเจือปนอาหารตามนิยามของประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ย เร่ือง วตัถุเจือปนอาหาร  

เวน้แต่จะมีขอ้กาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดังกล่าว เช่น 

ขอ้กาํหนดเง่ือนไขการใชว้ตัถุเจือปนอาหารกลุ่มฟอสเฟตในผลิตภณัฑต์าม Standard for Luncheon Meat 

(CODEX STAN 89-1981) และ Cooked Cured Chopped Meat (CODEX STAN 98-1981) ใชไ้ดใ้น

ปริมาณไม่เกิน 1,320 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั คาํนวณเป็นฟอสฟอรสั โดยปริมาณฟอสฟอรสัทั้งหมด (ทั้งท่ี

พบตามธรรมชาติรวมกบัท่ีเติมลงไปในปริมาณท่ีกาํหนด) ของผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานดังกล่าวตอ้งมี

ปริมาณรวมกนัไมเ่กิน 3,520 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั คาํนวณเป็นฟอสฟอรสั 

2. ผลวิเคราะหป์ริมาณวตัถุเจือปนอาหารท่ีปรากฏในผลิตภณัฑสุ์ดทา้ยซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ตกคา้งหรือติดมากบัวตัถุดิบ จะตอ้งมีปริมาณไม่เกินปริมาณท่ีตรวจพบในวตัถุดิบ ทั้งน้ีจะตอ้งพิจารณา

สดัส่วนของวตัถุดิบน้ันในสตูรส่วนประกอบของผลิตภณัฑสุ์ดทา้ยร่วมดว้ย 
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♦แนวทางการพิจารณาวัตถุเจือปนอาหารซ่ึงอนุญาตใหใ้ชใ้นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบท่ีนาํมาใชใ้น

กระบวนการผลิตอาหาร แตว่ตัถุเจอืปนอาหารนั้นไม่อนุญาตใหใ้ชใ้นผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย 

มีเง่ือนไขในการพิจารณา ดงัน้ี 

1. วตัถุเจือปนอาหารน้ันจะตอ้งอนุญาตใหใ้ชใ้นวตัถุดิบหรือส่วนประกอบอ่ืน โดยปริมาณท่ีใช้

จะตอ้งไมเ่กินปริมาณสงูสุดของวตัถุเจือปนอาหารท่ีอนุญาตใหใ้ชใ้นวตัถุดิบหรือส่วนประกอบน้ันๆ 

2. ปริมาณวตัถุเจือปนอาหารน้ันท่ีปรากฏในผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย ซ่ึงเป็นผลมาจากการตกคา้งมา

จากวตัถุดิบหรือส่วนประกอบอ่ืนจะตอ้งมีปริมาณไม่เกินปริมาณสงูสุดของวตัถุเจือปนอาหารท่ีอนุญาตใหใ้ช้

ในวตัถุดิบหรือส่วนประกอบน้ันๆ ทั้งน้ีจะตอ้งพิจารณาโดยใชส้ดัส่วนของวตัถุดิบหรือส่วนประกอบอ่ืนใน

สตูรส่วนประกอบของผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย 

ยกตวัอย่างเช่น ตรวจพบวตัถุกนัเสียกรดเบนโซอิกในผลิตภณัฑโ์ยเกิรต์ ทั้งน้ีตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบบัท่ี 353) พ.ศ. 2556 เร่ือง นมเปร้ียว กาํหนดใหผ้ลิตภณัฑด์งักล่าวตอ้งไม่ใชว้ตัถุกนัเสีย 

กรณีตรวจพบวตัถุกนัเสียท่ีตกคา้งมาจากวตัถุท่ีใชป้รุงแตงกล่ินรส สี หรือส่วนประกอบอ่ืนท่ีมิใช่ นมท่ีเป็น

ส่วนผสมอยูด่ว้ย ปริมาณท่ีตรวจพบจะตอ้งไมเ่กินปริมาณท่ีอนุญาตใหใ้ชใ้นวตัถุดิบเหล่าน้ัน แลว้แต่กรณี 

แนวทางการพิจารณา 

1. แยมท่ีนํามาใชใ้นผลิตภณัฑจ์ะตอ้งมีการใชก้รดเบนโซอิกเป็นวตัถุกนัเสียเป็นไปตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 213) พ.ศ. 2543 เร่ือง แยม เยลล่ี และมารม์าเลด ในภาชนะบรรจุท่ีปิด

สนิท ซ่ึงจะตอ้งมีปริมาณไมเ่กิน 1,000 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั  

2. กรณีท่ีแยมมีการใชก้รดเบนโซอิกเป็นวตัถุกนัเสียในปริมาณ 300 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั โดยใน

สตูรผลิตภณัฑโ์ยเกิรต์ผสมแยม มีส่วนประกอบของแยม 20% ดงัน้ันปริมาณกรดเบนโซอิกท่ีอาจจะปรากฏ

ในผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย (โยเกิรต์ผสมแยม) สามารถพิจารณาได ้ดงัน้ี 
 

 

 

ผูป้ระกอบการสามารถช้ีแจงขอ้เท็จจริงได ้โดยอาจใชข้อ้มูลดงัตอ่ไปน้ี 

♦ ขอ้มูลวิชาการสนับสนุนการมีอยู่ของสารท่ีมีโครงสรา้งเดียวกับวัตถุเจือปนอาหารในวตัถุดิบตาม

ธรรมชาติ จากเอกสารทางวิชาการท่ีน่าเช่ือถือ เช่น หนังสือ ตําราทางวิชาการ ฐานขอ้มูลอ่ืนท่ีมีความ

น่าเช่ือถือ วารสารวทิยาศาสตร ์รายงานของคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญ (expert committee) ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

♦ รายงานผลการตรวจวเิคราะหส์ารท่ีมีโครงสรา้งเดียวกบัวตัถุเจอืปนอาหารในวตัถุดิบท่ีคาดวา่

น่าจะเป็นท่ีมาของสารน้ัน เพ่ือพิจารณาปริมาณสารดงักล่าวท่ีอาจตรวจพบไดใ้นผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย 
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                     ผลิตภณัฑอ์าหารที่ไม่อนุญาตใหมี้วัตถุเจือปนอาหารตกคา้งมากับ

วตัถุดิบหรอืสว่นประกอบอ่ืน 

1. ผลิตภณัฑอ์าหารตามหมวด 13.1 ผลิตภณัฑส์าํหรบัทารกและเด็กเล็ก ซ่ึงรวมถึง 

• ผลิตภณัฑต์ามหมวด 13.1.1 นมดดัแปลงสาํหรบัทารกและอาหารทารก  

• ผลิตภณัฑต์ามหมวด 13.1.2 นมดดัแปลงสูตรต่อเน่ืองสาํหรบัทารกและเด็กเล็กและ

อาหารสูตรตอ่เน่ืองสาํหรบัทารกและเด็กเล็ก และ 

• ผลิตภณัฑต์ามหมวด 13.1.3 อาหารทางการแพทย ์สาํหรบัทารก 

2. ผลิตภณัฑอ์าหารตามหมวด 13.2 อาหารเสรมิสาํหรบัทารกและเด็กเล็ก 

ทั้งน้ีผลิตภณัฑอ์าหารตามหมวดดงักลา่วขา้งตน้ใหอ้า้งอิงขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุเจอืปนอาหารใน

ผลิตภณัฑสุ์ดทา้ยตามบญัชีแนบทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยวตัถุเจอืปนอาหาร เทา่นั้น 

 

 

แยม มี benzoic acid 
300 มก./กก. 

ดังน้ันอาจคํานวณการตกค้างของกรด
เบนโซอิกที่ติดมากับแยมในผลิตภัณฑ์
สุดท้าย (โยเกิรต์ผสมแยม) ได้ ดังน้ี 

        ในแยม 100% มี กรดเบนโซอิก 300 มก./กก. 
ดังนั้น ในแยม  20% จะมี กรดเบนโซอิก (20 X 300)/100 
                       = 60 มก./กก.* 

*ปริมาณดังกล่าวพิจารณาเฉพาะกรดเบนโซอกิที่ติดมากับแยมเท่านั้น 
ยังมิได้พจิารณารวมกับกรดเบนโซอิกที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ
ผลิตโยเกิร์ตตามธรรมชาติ  
ทั้งนี้สามารถยืนยันปริมาณกรดเบนโซอิกที่เกิดขึน้ระหว่างกระบวนการ
ผลิตโยเกิร์ตตามธรรมชาติโดยการตรวจวิเคราะห์โยเกิร์ตก่อนผสมแยม 
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  สารชวยในกระบวนการผลติ
 

 

 

             ารช่วยในการผลิต” หมายความว่า สารหรือวตัถุใดซ่ึงมิไดใ้ชบ้ริโภคในลกัษณะเป็น 

สว่นประกอบของอาหาร แตใ่ชใ้นกระบวนการผลิตวตัถุดิบหรอืสว่นประกอบของอาหารเพ่ือใหเ้ป็นไป 

ตามเทคโนโลยีระหว่างการปรบัคุณภาพหรือการแปรรูป โดยอาจจะมีสารหรืออนุพนัธข์องสารนั้น 

เหลือตกคา้งในผลิตภณัฑโ์ดยไม่ตั้งใจแตห่ลีกเล่ียงไม่ได ้

ปัจจุบนัสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดด้าํเนินการควบคุมและกาํกบัดูแลการใชส้าร

ช่วยในกระบวนการผลิตอาหารใหมี้ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค จาํแนกตามวตัถุประสงคข์องผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
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“ลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือฆ่าเช้ือท่ีใชส้าํหรบัอาหาร หมายความวา่ วตัถุเจือปนอาหาร 

ท่ีมีวตัถุประสงคก์ารใชเ้ป็นสารช่วยในการผลิต สาํหรบัการชะลา้ง ทาํความสะอาด ขจดัหรือลดปริมาณ ส่ิง

ท่ีอาจเป็นอนัตรายในอาหาร ทั้งอนัตรายทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี แลว้แต่กรณี 

 

ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือฆ่าเช้ือท่ีใชส้าํหรบัอาหาร แบ่งเป็น 3 ประเภท 

 

 
ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดท่ีใชส้าํหรบัอาหาร 

 
ผลิตภณัฑฆ่์าเช้ือท่ีใชส้าํหรบัอาหาร 

 
ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดและฆ่าเช้ือท่ีใชส้าํหรบัอาหาร 

 
ขอ้กาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐาน 

ตามขอ้ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 412) พ.ศ. 2562 ออกตาม

ความในพระราชบญัญตัิอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือฆ่าเช้ือท่ี

ใชส้าํหรบัอาหาร กาํหนดใหผ้ลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือฆ่าเช้ือท่ีใชส้าํหรบัอาหารตอ้งมี

คณุภาพหรือมาตรฐาน ดงัต่อไปน้ี 

(1) สารท่ีใชเ้ป็นผลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือฆ่าเช้ือท่ีใชส้าํหรบัอาหาร หรือ สารท่ีใชเ้ป็น

สารสาํคญัหรือสารออกฤทธ์ิ (active ingredient) ตอ้งไม่เป็นอนัตรายหรือ ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพ 

และตอ้งมีคุณภาพหรือมาตรฐาน เง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง ดงัต่อไปน้ี  

 (ก) ตามท่ีกาํหนดไวใ้น Combined Compendium of Food Additive Specifications, FAO 

JECFA Monographs ฉบบัล่าสุด  

 (ข) ตามท่ีกาํหนดไวใ้น Food Chemical Codex Monograph ฉบบัล่าสุด 

 (ค) ตามท่ีกาํหนดไวใ้น The Code of Federal Regulations Title 21 ประเทศสหรฐัอเมริกา 

ฉบบัล่าสุด  

 (ง) ตามท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาอนุญาตตาม

คาํแนะนําของคณะกรรมการอาหาร ตามเง่ือนไขของประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยวตัถุเจือปนอาหาร 

ผลติภณัฑทาํความสะอาดหรอืฆาเชือ้ทีใ่ชสาํหรบัอาหาร 

ผ
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(2) สว่นประกอบอ่ืนท่ีใชใ้นผลิตภณัฑต์อ้งไม่เป็นอนัตรายหรือก่อใหเ้กิดอนัตรายตอ่สุขภาพ 
และตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัน้ี แลว้แต่กรณี  

(ก) วตัถุเจือปนอาหาร ใหใ้ชต้ามช่ือวตัถุเจือปนอาหาร และหน้าท่ีทางดา้นเทคโนโลยีการผลิต 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยวตัถุเจือปนอาหาร  

(ข) สารแต่งกล่ินท่ีใช ้ตอ้งเป็นสารแต่งกล่ินท่ีใหใ้ชส้าํหรบัอาหาร  

(ค) น้ําท่ีใช ้ตอ้งมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยน้ําบริโภค

ในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท  

(ง) ส่วนประกอบอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ค) จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

(3) สารปนเป้ือน สาํหรบัผลิตภณัฑผ์ลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือฆ่าเช้ือท่ีใชส้าํหรบัอาหาร

ท่ีไดจ้ากการผสมสารสาํคญัหรือสารออกฤทธ์ิตั้งแต ่2 ชนิดข้ึนไป หรือจากการผสมสารสาํคญั หรือ

สารออกฤทธ์ิ กบัสว่นประกอบอ่ืน ตอ้งมีมาตรฐานดงัน้ี  

 (ก) สารหนู ไมเ่กิน 3 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั  

 (ข) ตะกัว่ ไมเ่กิน 10 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสําหรับล้างผักและผลไม้ท่ีมี “สารลดแรงตึงผิว” เป็น

ส่วนประกอบ ตอ้งมีคุณภาพหรือมาตรฐานขา้งตน้แลว้ จะตอ้งมีคุณภาพหรือมาตรฐานดงัต่อไปน้ีดว้ย  

(1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

♦ อยูร่ะหวา่ง 6.0-10.5 สาํหรบัผลิตภณัฑท์าํความสะอาดท่ีมีสารลดแรงตึงผิวจากกรด

ไขมนัเป็นส่วนประกอบหลกั (เม่ือเจือจางดว้ยน้ํากลัน่ 30 เท่า) และ 

♦ อยูร่ะหวา่ง 6.0- 8.0 สาํหรบัผลิตภณัฑท์าํความสะอาดท่ีมีสารลดแรงตึงผิวอ่ืนท่ีมิได้

จากกรดไขมนั เป็นส่วนประกอบหลกั (เมื่อเจือจางดว้ยน้ํากลัน่ 150 เท่า)  

(2) เมทานอล ไมเ่กิน 1 ไมโครลิตรต่อกรมั (ในรปูของเหลว) ซ่ึงทดสอบ โดยเติมไอโซโพรพิล 

แอลกอฮอล ์(Isopropyl alcohol) 10 กรมั ลงในตวัอยา่ง 100 กรมั หรือวธีิอ่ืนท่ีเทียบเท่า  

(3) ไมมี่ส่วนประกอบของเอนไซม ์(enzymes) หรือสารท่ีมีคุณสมบติัฟอก (bleaching action)  

(4) การยอ่ยสลายทางชีวภาพ (biodegradability) ของสารลดแรงตึงผิวท่ีใชไ้มน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 

85 ภายในเวลา 19 วนั เฉพาะผลิตภณัฑท์าํความสะอาดท่ีมีการใชส้ารลดแรงตึงผิว ท่ีเป็นประจุลบ 

(anionic surfactant) 

(5) ความเขม้ขน้ของสารลดแรงตึงผิวเม่ือเตรียมผลิตภณัฑท์าํความสะอาดในสภาพพรอ้มใช ้ 

♦ ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 สาํหรบัผลิตภณัฑท์าํความสะอาดท่ีมีสารลดแรงตึงผิวจากกรด

ไขมนั เป็นส่วนประกอบหลกั และ 

♦ ไมเ่กินรอ้ยละ 0.1 สาํหรบัผลิตภณัฑท์าํความสะอาดท่ีมีสาร ลดแรงตึงผิวอ่ืนท่ีมิไดจ้าก

กรดไขมนัเป็นส่วนประกอบหลกั 
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                ขอ้กาํหนดเง่ือนไขการใช ้
ตามขอ้ 6 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 412) พ.ศ. 2562 ออกตามความใน

พระราชบญัญตัิอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือฆ่าเช้ือท่ีใชส้าํหรบัอาหาร 

กาํหนดการใชส้ารสาํคญัหรอืสารออกฤทธ์ิตอ้งสอดคลอ้งตามประเภทของผลิตภณัฑ ์และตอ้งเป็นไปตาม 

 รายช่ือของสารท่ีใช ้

 ชนิดอาหาร 
 หนา้ท่ีทางดา้นเทคโนโลยกีารผลิต  

 ปรมิาณสูงสุดท่ีอนุญาต และ 

 ปรมิาณการตกคา้งในอาหาร  

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นบญัชีแนบทา้ยประกาศ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือฆ่าเช้ือท่ีใชส้าํหรบัอาหารทั้งหมดสามารถ

เขา้ถึงไดจ้ากหนา้เว็บไซตก์องอาหาร (http://food.fda.moph.go.th/law/TH/pages/foodad.html) 

 

กรณีใชส้ารสําคัญหรือสารออกฤทธ์ิในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรือฆ่าเช้ือท่ีใช้

สาํหรบัอาหาร ท่ีแตกตา่งไปจากท่ีกาํหนดไว ้ 

ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา โดยใหย้ืน่หลกัฐานและ

เอกสารตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีระบุไวใ้น คู่มือประชาชน เรือ่ง การขอประเมินความ

ปลอดภยัของวตัถุเจอืปนอาหาร ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.fda.moph.go.th/sites/food/manual/9.1_Guideline_for_Service_Food.pdf 
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เช้ือจุลินทรียท่ี์ใชใ้นการผลิตอาหารจะตอ้งมีขอ้กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและเง่ือนไขการ

ใชเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยวตัถุเจือปนอาหาร ทั้งน้ีจุลินทรียท่ี์ใชใ้นการผลิตอาหาร

ตอ้งไม่เป็นจุลินทรียด์ดัแปรพนัธุกรรม เวน้แต่กรณีเป็นจุลินทรียด์ดัแปรพนัธุกรรมซ่ึงไดร้บัความเห็นชอบ

จากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นรายกรณี 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัจลิุนทรยีท่ี์ใชใ้นการผลิตอาหาร มีดงัน้ี 

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง การกาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐาน  

ของวตัถุเจอืปนอาหารชนิดเดี่ยว ลงวนัท่ี 24 มิถุนายน 2548 
• เช้ือราท่ีใชใ้นกระบวนการหมกั (Starter Culture) ไดแ้ก่ เช้ือราดงัต่อไปน้ี 

- แอสเพอรจ์ิลลสั ออไรชี (Aspergillus oryzae) 

- แอสเพอรจ์ิลลสั โซจี (Aspergillus sojae) 

- คริโซสปอเรียม เมอรด์าเรียม (Chrysosporium merdarium) 

- ฟิวซาเรียม โซลาไน (Fusarium solani) 

- จีออทริคมั แคนดิดมั (Geotrichum candidum) 

- เพนิซิลเลียม เคเมมเบอรไ์ท (หรือแอลพมั) (Penicillium camemberti (or alpum) 

- เพนิซิลเลียม เคซิไอคอลมั (Penicillium caseicolum) 

- เพนิซิลเลียม คริโซจีนัม (Penicillium chrysogenum) 

- เพนิซิลเลียม ไซโคลเพียม (Penicillium cyclopium) 

- เพนิซิลเลียม แนลจิโอเวนเซ (Penicillium nalgiovense) 

- เพนิซิลเลียม โรคิวฟอรไ์ท (Penicillium roqueforti) 

• ยสีตผ์งจากยสีตใ์นกลุม่แซ็กคาโรไมซีส (Saccharomyces) หรอืทอรูลา (Torula) 
- แซ็กคาโรไมซีส เซรีวซิิอี (Saccharomyces cerevisiae)  

- แซ็กคาโรไมซีส ฟราจิลิส (Saccharomyces fragilis) 

- ทอรลูา ยทิูลิส (Torula utilis) 

• ยสีตช์นิดอ่ืน ไดแ้ก่ เช้ือยสีตด์งัต่อไปน้ี 
- แคนดิดา ยทิูลิส (Candida utilis) 

- แคนดิดา เวอรซ์าทิลิส (Candida versatilis) 

- เดบาริโอไมซีส แฮนเซนิไอ (Debaryomyces hansenii) 

- ไคลเวอโรไมซีส แล็กทิส (Kluyveromyces lactis) 

จุลินทรียที่ ใชในการผลิตอาหาร  
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- ไคลเวอโรไมซีส มารเ์ซียนัส (Kluyvermyces marxianus)  

- แซ็กคาโรไมซีส ยนิูสปอรสั (Saccharomyces unisporus) 

- แซ็กคาโรไมซีส แอซิกอูสั (Saccharomyces exiguus) 

- ไซโกแซ็กคาโรไมซีส รซิูไอ (Zygosaccharomyces rouxii) 
• แล็กตกิแอซิดแบคทีเรยี ไดแ้ก่ จุลินทรียด์งัต่อไปน้ี 
- บิฟิโดแบคทีเรียม บิฟิดมั (Bifidobacterium bifidum) 

- แล็กโทบาซิลลสั แอซิโดฟิลสั (Lactobacillus acidophilus) 

- แล็กโทบาซิลลสั เบรวสิ (Lactobacillus brevis) 

- แล็กโทบาซิลลสั บลัการิคสั (Lactobacillus bulgaricus) 

- แล็กโทบาซิลลสั คาเซอิ (Lactobacillus casei) 

- แล็กโทบาซิลลสั คาเซอิ ซบัสปีชีส ์ชิโรตา้ (Lactobacillus casei subsp. shirota) 

- แล็กโทบาซิลลสั เดลบรึคคิไอ (Lactobacillus delbruekii) 

- แล็กโทบาซิลลสั เดลบรึคคิไอ ซบัสปีชีส ์บลัแกริคสั (Lactobacillus delbruekii subsp. bulgaricus) 

- แล็กโทบาซิลลสั เดลบรึคคิไอ ซบัสปีชีส ์เดลบรึคคิไอ (Lactobacillus delbruekii subsp. delbruekii) 

- แล็กโทบาซิลลสั เดลบรึคคิไอ ซบัสปีชีส ์แล็กทิส (Lactobacillus delbruekii subsp. lactis) 

- แล็กโทบาซิลลสั เคฟิไร (Lactobacillus kefiri) 

- แล็กโทบาซิลลสั พาราคาเซอิ (Lactobacillus paracasei) 

- แล็กโทบาซิลลสั พาราคาเซอิ ซบัสปีชีส ์พาราคาเซอิ (Lactobacillus paracasei subsp. paracasei) 

- แล็กโทคอคคสั แล็กทิส (Lactococcus lactis) 

- แล็กโทคอคคสั แล็กทิส ซบัสปีชีส ์ครีมอริส (Lactococcus lactis subsp. cremoris) 

- แล็กโทคอกคสั แล็กทิส ซบัสปีชีส ์แล็กทิส (Lactococcus lactis subsp. lactis) 

- สเตรปโทคอคคสั แล็กทิส (Streptococcus Lactis) 

- สเตรปโทคอคคสั เทอรโ์มฟิลสั (Streptococcus thermophilus) 

ขอ้กาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐานสาํหรบัยสีตส์ดจากยสีต ์แซ็กคาโรไมซีส เซรวิีซิอี 

- ยสีตส์ด แซ็กคาโรไมซีส เซรีวซิิอี(Saccharomyces cerevisiae) 

ขอ้กาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐานสาํหรบัเช้ือจลิุนทรยีท่ี์ใชใ้นการผลิตอาหาร 
กาํหนดชนิด คุณภาพหรือมาตรฐาน รวมถึงเง่ือนไขการใชเ้ช้ือจุลินทรียท่ี์ใชใ้นการผลิตอาหาร 

• เช้ือราท่ีใชใ้นกระบวนการหมกั (Starter Culture) ไดแ้ก่ เช้ือราดงัต่อไปน้ี 

- เพนิซิลเลียม แคนดิดมั (Penicillium candidum)  

- ไรโซปัส โอลิโกสปอรสั (Rhizopus oligosporus)  

- ไรโซปัส ออไรซี (Rhizopus oryzae)  

- ไรโซปัส สโตโลนิเฟอร ์(Rhizopus stolonifer)  
• เช้ือแบคทีเรยีท่ีใชใ้นกระบวนการหมกั (Starter Culture)  
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>> แล็กโทบาซิลลสั (Lactobacillus) 
- แล็กโทบาซิลลสั แอมิโลไลทิคสั (Lactobacillus amylolyticus)  

- แล็กโทบาซิลลสั แอมิโลวอรสั (Lactobacillus amylovorus)  

- แล็กโทบาซิลลสั แอลิเมนทาเรียส (Lactobacillus alimentarius)  

- แล็กโทบาซิลลสั บุชเนอไร (Lactobacillus buchneri)  

- แล็กโทบาซิลลสั คอรินิฟอรมิ์ส (Lactobacillus coryniformis)  

- แล็กโทบาซิลลสั เคอรเ์วตสั (Lactobacillus curvatus)  

- แล็กโทบาซิลลสั ฟารซิ์มินิส (Lactobacillus farciminis)  

- แล็กโทบาซิลลสั เฟอรเ์มนตมั (Lactobacillus fermentum)  

- แล็กโทบาซิลลสั เฮลวทิีคสั (Lactobacillus helveticus)  

- แล็กโทบาซิลลสั ฮิลการดิ์ไอ (Lactobacillus hilgardii)  

- แล็กโทบาซิลลสั เคเฟอราโนเฟเชียนส ์(Lactobacillus kefiranofaciens)  

- แล็กโทบาซิลลสั มิวโคซี (Lactobacillus mucosae) 

- แล็กโทบาซิลลสั แพนิส (Lactobacillus panis) 

- แล็กโทบาซิลลสั คอลลินอยดีส (Lactobacillus collinoides) 

- แล็กโทบาซิลลสั พาราแพลนทารมั (Lactobacillus paraplantarum) 

- แล็กโทบาซิลลสั เพนโทซสั (Lactobacillus pentosus) 

- แล็กโทบาซิลลสั แพลนทารมั (Lactobacillus plantarum) 

- แล็กโทบาซิลลสั พอนติส (Lactobacillus pontis) 

- แล็กโทบาซิลลสั ซาคีไอ (Lactobacillus sakei) 

- แล็กโทบาซิลลสั แซนแฟรนซิสเซนซิส (Lactobacillus sanfranciscensis) 

- แล็กโทบาซิลลสั เฮเทอโรฮิโอไช (Lactobacillus heterohiochi) 

- แล็กโทบาซิลลสั เคเฟอรก์รานัม (Lactobacillus kefirgranum) 

- แล็กโทบาซิลลสั แซนแฟรนซิสโก (Lactobacillus sanfrancisco) 

- แล็กโทบาซิลลสั ไซโลซสั (Lactobacillus xylosus) 

- แล็กโทบาซิลลสั แอซีโทโทเลอแรนส ์(Lactobacillus acetotolerans) 

- แล็กโทบาซิลลสั แอซิดิฟารินี (Lactobacillus acidifarinae) 

- แล็กโทบาซิลลสั แอซิดิฟิสซิส (Lactobacillus acidipiscis) 

- แล็กโทบาซิลลสั คาเคานัม (Lactobacillus cacaonum) 

- แล็กโทบาซิลลสั เดกซท์รินิคสั (Lactobacillus dextrinicus) 

- แล็กโทบาซิลลสั ดิโอลิวอแรนส ์(Lactobacillus diolivorans) 

- แล็กโทบาซิลลสั เฟบิเฟอรเ์มนแทนส ์(Lactobacillus fabifermentans) 

- แล็กโทบาซิลลสั ฟรกัทิวอแรนส ์(Lactobacillus fructivorans) 

- แล็กโทบาซิลลสั กาเนนซิส (Lactobacillus ghanensis) 

- แล็กโทบาซิลลสั แฮมเมซิไอ (Lactobacillus hammesii) 
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- แล็กโทบาซิลลสั ฮารบิ์เนนซิส (Lactobacillus harbinensis) 

- แล็กโทบาซิลลสั โฮโมฮิโอชิไอ (Lactobacillus homohiochii) 

- แล็กโทบาซิลลสั คิมชิไอ (Lactobacillus kimchii) 

- แล็กโทบาซิลลสั คิโซเนนซิส (Lactobacillus kisonensis) 

- แล็กโทบาซิลลสั มาไล (Lactobacillus mali) 

- แล็กโทบาซิลลสั แมนิโฮทิวอแรนส ์(Lactobacillus manihotivorans) 

- แล็กโทบาซิลลสั มินเดนซิส (Lactobacillus mindensis) 

- แล็กโทบาซิลลสั นาเจลิไอ (Lactobacillus nagelii) 

- แล็กโทบาซิลลสั นามเูรนซิส (Lactobacillus namurensis) 

- แล็กโทบาซิลลสั แนนเทนซิส (Lactobacillus nantensis) 

- แล็กโทบาซิลลสั โนเดนซิส (Lactobacillus nodensis) 

- แล็กโทบาซิลลสั อีไน (Lactobacillus oeni) 

- แล็กโทบาซิลลสั โอทาคิเอนซิส (Lactobacillus otakiensis) 

- แล็กโทบาซิลลสั พาราเบรวสิ (Lactobacillus parabrevis) 

- แล็กโทบาซิลลสั พาราบุชเนอไร (Lactobacillus parabuchneri) 

- แล็กโทบาซิลลสั พาราเคเฟอไร (Lactobacillus parakefiri) 

- แล็กโทบาซิลลสั เพอโรเลนส ์(Lactobacillus perolens) 

- แล็กโทบาซิลลสั โพบซิูฮิไอ (Lactobacillus pobuzihii) 

- แล็กโทบาซิลลสั ราไพ (Lactobacillus rapi) 

- แล็กโทบาซิลลสั ซะสึเมนซิส (Lactobacillus satsumensis) 

- แล็กโทบาซิลลสั ซีคาลิฟิลสั (Lactobacillus secaliphilus) 

- แล็กโทบาซิลลสั เซ็นมะอิซุคีไอ (Lactobacillus senmaizukei) 

- แล็กโทบาซิลลสั ซิลิจินิส (Lactobacillus siliginis) 

- แล็กโทบาซิลลสั ซิมิลิส (Lactobacillus similis) 

- แล็กโทบาซิลลสั สปิเชอไร (Lactobacillus spicheri) 

- แล็กโทบาซิลลสั ซงัคิไอ (Lactobacillus sunkii) 

- แล็กโทบาซิลลสั ทกัเซไท (Lactobacillus tucceti) 

- แล็กโทบาซิลลสั แวกซิโนสเตอรค์สั (Lactobacillus vaccinostercus) 

- แล็กโทบาซิลลสั เวอรส์โมลเดนซิส (Lactobacillus versmoldensis) 

- แล็กโทบาซิลลสั ยะมะนะชิเอนซิส (Lactobacillus yamanashiensis) 

>> ไบฟิโดแบกทีเรยีม (Bifidobacterium) 

- ไบฟิโดแบกทีเรียม เทอรโ์มฟิลมั (Bifidobacterium thermophilum) 
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>> โพรพิโอนิแบกทีเรยีม (Propionibacterium) 

- โพรพิโอนิแบกทีเรียม ฟรอยเดนไรชิไอ (Propionibacterium freudenreichii) 

- โพรพิโอนิแบกทีเรียม แอซิโดโพรพินิไซ (Propionibacterium acidopropinici) 

- โพรพิโอนิแบกทีเรียม ทีนิไอ (Propionibacterium thoenii) 

- โพรพิโอนิแบกทีเรียม เจนเซนิไอ (Propionibacterium jensenii) 

>> ลิวโคนอสตอ็ก (Leuconostoc) 

- ลิวโคนอสต็อก ซิเทรียม (Leuconostoc citreum) 

- ลิวโคนอสต็อก แล็กติส (Leuconostoc lactis) 

- ลิวโคนอสต็อก มีเซนเทอรอยดีส (Leuconostoc mesenteroides) 

- ลิวโคนอสต็อก ซโูดมีเซนเทอรอยดีส (Leuconostoc pseudomesenteroides) 

- ลิวโคนอสต็อก คารโ์นซมั (Leuconostoc carnosum) 

- ลิวโคนอสต็อก ฟอลแลกซ(์Leuconostoc fallax) 

- ลิวโคนอสต็อก ฮอลแซปเฟลิไอ (Leuconostoc holzapfelii) 

- ลิวโคนอสต็อก อินฮี (Leuconostoc inhae) 

- ลิวโคนอสต็อก คิมชิไอ (Leuconostoc kimchii) 

>> เพดิโอค็อกคสั (Pediococcus) 

- เพดิโอค็อกคสั แอซิดิแล็กทิไซ (Pediococcus acidilactici) 

- เพดิโอค็อกคสั เดกซท์รินิคสั (Pediococcus dextrinicus) 

- เพดิโอค็อกคสั เพนโทซาเซียส (Pediococcus pentosaceus) 

>> แอซีโทแบกเตอร ์(Acetobacter) 

- แอซีโทแบกเตอรไ์ซลินัม (Acetobacter xylinum) 

หมายเหตุ: กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือจุลินทรียท่ี์ใชใ้นการผลิตอาหารทั้งหมดสามารถเขา้ถึงไดจ้ากหนา้

เว็บไซตก์องอาหาร (http://food.fda.moph.go.th/law/TH/pages/foodad.html) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง       หน้า | 48  
 

ตวัอยา่งขอ้กาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐานสาํหรบัเช้ือจลิุนทรยีท่ี์ใชใ้นการผลิตอาหาร 

 
  

 
ตวัอยา่งขอ้กาํหนดเง่ือนไขสาํหรบัเช้ือจลิุนทรยีท่ี์ใชใ้นการผลิตอาหาร 
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สาํหรบัผลิตภณัฑท่ี์เขา้ข่ายเป็นผลิตภณัฑต์ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 353) 

พ.ศ. 2556 เรือ่ง นมเปรี้ ยว สามารถใชเ้ช้ือจุลินทรียท่ี์กาํหนดไวต้ามประกาศฯ ดงัน้ี 

โยเกิรต์ (Yoghurt) ♦สเตรปโทค็อกคสั เทอรโ์มฟิลสั (Streptococcus 

thermophilus)  

♦แล็กโทบาซิลลสั เดลบรึคคิไอ ซบัสปีชีส ์บลัแกริคสั 

(Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus)  

♦แล็กโทบาซิลลสั ซบัสปีชีส ์อ่ืน 

นมเปรี้ ยวแอซิโดฟิลสั (Acidophilus Milk) ♦แล็กโทบาซิลลสั แอซโดฟิลสั (Lactobacillus acidophilus) 

นมเปรี้ ยวเคเฟอร ์(Kefir) ♦แล็กโทบาซิลลสั เคฟิไร (Lactobacillus kefiri)  

♦แล็กโทค็อกคสั (Lactococcus)  

♦แอซีโทแบกเตอร ์(Acetobacter)  

♦ไคลเวอโรไมซีส มารเ์ซียนัส (Kluyveromyces marxianus)  

♦แซ็กคาโรไมซีส ยนิูสปอรสั (Saccharomyces unisporus) 

♦แซ็กคาโรไมซีส เซรีวซิิอี (Saccharomyces cerevisiae) 

♦แซ็กคาโรไมซีส แอซิกอูสั (Saccharomyces exiguus)  

นมเปรี้ ยวคมิูส (Kumys) ♦แล็กโทบาซิลลสั เดลบรึคคิไอ ซบัสปีชีส ์บลัแกริคสั 

(Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus)  

♦ไคลเวอโรไมซีส มารเ์ซียนัส (Kluyveromyces 

marxianus) 

นมเปรี้ ยวท่ีไดจ้ากการหมกัดว้ยจลิุนทรยี์

ชนิดท่ีแตกตา่งหรอืนอกเหนือจากท่ีกาํหนด 

♦แล็กโทบาซิลลสั คาเซอิ ซบัสปีชีส ์ชิโรตา้ (Lactobacillus 

casei subsp. shirota) 

♦บิฟิโดแบคทีเรียม (Bifidobacterium) 
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ปัจจุบนัในกระบวนการผลิตอาหารหลายชนิด มีความจาํเป็นตอ้งใชส้ารหรือวตัถุใดซ่ึงมิไดใ้ช้

บริโภคในลกัษณะเป็นส่วนประกอบของอาหาร แต่ใชใ้นกระบวนการผลิตวตัถุดิบหรือส่วนประกอบของอาหาร

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเทคโนโลยีระหว่างการปรบัคุณภาพหรือการแปรรูป โดยอาจจะมีสารหรืออนุพนัธข์องสาร

น้ันเหลือตกคา้งในผลิตภณัฑไ์ดโ้ดยไม่ตั้งใจและไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ทั้งน้ีไม รวมถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ในการ

ผลิต เพ่ือประโยชน์ทางเทคโนโลยีทางการผลิต สารท่ีทําหน้าท่ีดังกล่าวจัดเป็นสารช่วยในการผลิต 

(Processing aid) ซ่ึงปัจจุบนักาํกบัดูแลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 281) พ.ศ. 2547 เร่ือง 

วตัถุเจือปนอาหาร 

เน่ืองจากการใชส้ารช่วยในการผลิต มีรายละเอียดความจาํเป็นทางเทคโนโลยกีารผลิตและลกัษณะ

การนําไปใชก้บัอาหารท่ีแตกต่างจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 418) พ.ศ. 

2563 ออกตามความในพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วิธีการใช ้และ

อัตราส่วนของวตัถุเจือปนอาหาร (ฉบับท่ี 2) ลงวนัท่ี 2 กันยายน 2563 ทั้งน้ี ในทางปฏิบัติท่ีผ่านมาของ

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองอาหาร มีแนวทางการพิจารณาการใชส้ารช่วยในการผลิต เฉพาะ

กรณีท่ีมีขอ้กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไวใ้น Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of 

Food Additives ซ่ึงระบุหนา้ท่ีในการเป็นสารท่ีช่วยในการผลิต ตามความจาํเป็นทางเทคโนโลยกีารผลิต 

อย่างไรก็ตามขอ้ 6/1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยวตัถุเจือปนอาหาร แกไ้ข

เพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบั 381) พ.ศ. 2559 เร่ือง วตัถุเจือปนอาหาร (ฉบบัท่ี 4) 

กาํหนดใหก้รณีการใชว้ตัถุเจือปนอาหารท่ีแตกต่างไปจากขอ้ 6 ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา โดยจะตอ้งผ่านการประเมินความปลอดภยัตามเง่ือนไขท่ีประกาศกาํหนดไว ้

ดังน้ันผูป้ระกอบการใดมีความประสงค์จะขอใหส้ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาความ

เหมาะสมของการใชส้ารช่วยในการผลิตของตน ทั้งกรณีท่ีมีการใชอ้ยูแ่ลว้ในการผลิต ณ ปัจจุบนั หรือกรณี

ประสงคจ์ะใชใ้นการผลิตเพ่ิมเติม สามารถยืน่ขอ้มลูเอกสารประกอบการพิจารณา เป็นรายกรณี ดงัน้ี 

 

 

 

แนวทางการดาํเนินการเกี่ยวกับการใชสารชวยในการผลิต 

กรณีที่ยังไมมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาํหนดเงื่อนไข 

ไวเปนการเฉพาะ  
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• ขอ้กาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐาน 

สารช่วยในการผลิต ตอ้งมีคุณภาพหรือมาตรฐาน สอดคลอ้งตามประกาศกระทรวงกระทรวง

สาธารณสุขว่าดว้ยวตัถุเจอืปนอาหาร โดยมีเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตามท่ีกาํหนดไวใ้น Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food 

Additives ฉบบัลา่สุด 

2. ตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

3. ตามท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามเง่ือนไขของ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยวตัถุเจอืปนอาหาร 

• เง่ือนไขการใช ้

1. สารช่วยในการผลิต ตอ้งเป็นไปตามชนิดสารช่วยในการผลิต ชนิดอาหาร ปริมาณการ

ตกคา้ง และเง่ือนไขเพิ่มเติม ท่ีกาํหนดไวต้ามบญัชีแนบทา้ยน้ี และใหใ้ชใ้นปริมาณท่ีเหมาะสมตาม

ความจาํเป็นทางเทคโนโลยกีารผลิต 

2. การใชส้ารช่วยในการผลิตในการผลิตวตัถุเจอืปนอาหาร ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว้

ในขอ้คณุภาพหรอืมาตรฐานของวตัถุเจอืปนอาหารนั้น 

3. การใชน้อกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในข้อ (1) และ (2) ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา โดยตอ้งยืน่ขอ้มูล/เอกสารวิชาการ ดงัน้ี  

(3.1) เอกสารวิชาการหรือผลการศึกษาวิจยัท่ีน่าเช่ือถือซ่ึงสนับสนุนความจาํเป็นทางดา้น

เทคโนโลยกีารผลิตและประสิทธิภาพของวตัถุเจอืปนอาหารนั้น ๆ ในผลิตภณัฑอ์าหารท่ีจะเสนอขอใช ้

(3.2) กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบบัล่าสุดของประเทศท่ีมีระบบประเมินความปลอดภยัซ่ึง

ยอมรบัการใชส้ารช่วยในการผลิตนั้นๆ ในผลิตภณัฑอ์าหารท่ีจะเสนอขอใช ้อยา่งนอ้ย 2 ประเทศข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรบัการใชเ้มทิลแอลกอฮอล์เป็นสารช่วยในการผลิต ตอ้งเป็นไปตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 259) พ.ศ. 2545 เรื่อง การใชเ้มทิลแอลกอฮอล์เป็นสารช่วย

ในการผลิต (Processing aid) อาหารบางชนิด และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 

390 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญตัิอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กําหนด

หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการใชวั้ตถุในอาหารท่ีผลิตเพ่ือจาํหน่าย นาํเขา้เพ่ือจาํหน่าย หรอื

ท่ีจาํหน่าย กาํหนดใหเ้มทิลแอลกอฮอล์เป็นสารท่ีอนุญาตใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะเป็นสารช่วยในการ

ผลิตสาํหรบัวัตถุเจอืปนอาหารและอาหารเพื่อการส่งออก เท่านัน้ 
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ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 409) พ.ศ. 2562 ออกตามความ

ในพระราชบญัญตัิอาหาร พ.ศ. 2522เรื่อง เอนไซมส์าํหรบัใชใ้นการผลิตอาหาร กาํหนด

นิยามของเอนไซมด์งัต่อไปน้ี 

เอนไซม ์

(enzyme) 

โปรตีนกลุ่มหน่ึงท่ีไดจ้ากพืช สัตว ์หรือจุลินทรียซ่ึ์งนาํมาใชใ้นกระบวนการ

ผลิตอาหาร เช่น การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูป การบ่ม การขนส่ง การเก็บ

รกัษา เป็นตน้ ทั้งน้ีใหห้มายความรวมถึงเอนไซมป์รุงแตง่และเอนไซมต์รงึรูป 

เอนไซมป์รุงแตง่  

(enzyme 

preparation) 

เอนไซมต์ั้งแต่หน่ึงชนิดข้ึนไปซ่ึงอาจมีวตัถุอ่ืน เช่น วตัถุกนัเสีย สารท่ีทาํใหค้ง

ตวัหรือสารเพ่ิมปริมาณเป็นส่วนประกอบ เพ่ือช่วยคงสภาพหรือยืดอายุการ

เก็บรกัษาของเอนไซม ์ทั้งน้ีใหห้มายความรวมถึงเอนไซมต์รงึรูปดว้ย 

เอนไซมต์รงึรูป  

(immobilized 

enzyme) 

เอนไซมท่ี์ถูกทาํใหไ้ม่ละลายดว้ยกระบวนการทางเคมีหรือทางกายภาพ เช่น นาํไป

จบัยดึไวก้บัตวัพยุง หรืออาจทาํใหโ้มเลกุลมีขนาดใหญข้ึ่นดว้ยการเช่ือมพนัธะทาง

เคมีหรือไม่มีพันธะเคมีก็ไดซ่ึ้งมีผลใหเ้อนไซม์จับยึดกันเป็นของแข็งเพ่ือให้

สามารถแยกออกจากกระบวนการผลิตและสามารถนาํกลบัมาใชง้านไดใ้หม่ 

 

 

 

“เอนไซมส์าํหรบัใชใ้นการผลิตอาหาร หมายความรวมทัง้เอนไซมซ่ึ์งใหผ้ลทางเทคโนโลยีการ

ผลิตหรอืแสดงหนา้ท่ีในผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย และเอนไซมท่ี์เป็นสารช่วยในการผลิตซ่ึงอาจมี

ตกคา้งอยู่ในผลิตภณัฑอ์าหารในปรมิาณเล็กนอ้ยแตไ่ม่แสดงหนา้ท่ีในผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย” 

 

 

เอนไซมสาํหรบัใชใน 

การผลติอาหาร 
¨ÒÃu³Õ Ç§È �eÅç¡ 

¹a¡ÇiªÒ¡ÒÃoÒËÒÃæÅaÂÒªíÒ¹Ò¡ÒÃ 
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              ประกาศฉบบัน้ีไม่ใชบ้งัคบักบั ... 

(1) เอนไซม์ท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบของอาหารเพ่ือวัตถุประสงคท์างดา้นโภชนาการ หรือผลทาง

สุขภาพอ่ืนๆ เช่น เอนไซมช์่วยยอ่ยอาหาร และเอนไซมช์่วยตา้นอนุมลูอิสระ เป็นตน้ 

(2) เอนไซมท่ี์ใชเ้ป็นสารช่วยในการผลิตวตัถุเจือปนอาหาร เช่น เอนไซมท่ี์ใชใ้นการผลิตโมโนโซเดียม 

กลตูาเมต ทั้งน้ีโมโนโซเดียมกลตูาเมตจะตอ้งมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยวตัถุเจือปนอาหาร 

(3) เอนไซม์ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติจากการใชเ้ช้ือจุลินทรียใ์นการหมักอาหารซ่ึงเกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติ เช่น การหมกัน้ําปลา เตา้เจียว โยเกิรต์ หรือน้ําสม้สายชูหมกัดว้ยหวัเช้ือจุลินทรียท่ี์มีการสรา้ง

เอนไซมร์ะหวา่งกระบวนการหมกั เป็นตน้ 
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ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 409) พ.ศ. 2562 ออกตามความ

ในพระราชบญัญตัิอาหาร พ.ศ. 2522เรื่อง เอนไซมส์าํหรบัใชใ้นการผลิตอาหาร กาํหนด

ขอ้กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของเอนไซมส์าํหรบัใชใ้นการผลิตอาหาร โดยสรุป มีดงัน้ี 

พารามิเตอร ์ ขอ้กาํหนด หมายเหต ุ

(1) มีค่าแอกทิวิต ี

     (Activity)* 

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 85 

ของแอกทิวตีิของเอนไซม์

ตามท่ีแจง้ไวใ้นเอกสาร

ประกอบการข้ึนทะเบียน

ตาํรบั คู่มือ หรือฉลาก 

กรณีท่ีมีวธีิการตรวจวเิคราะหแ์ตกต่างจากท่ีกาํหนดไว้

ในเอกสาร Combined Compendium of Food Additive 

Specifications Vol. 4 ผูผ้ลิตหรือผูนํ้าเขา้ตอ้งแนบ

เอกสารทา้ยคาํขอข้ึนทะเบียนตาํรบั ดงัน้ี 

(1) ผลการตรวจวเิคราะหท่ี์ออกโดยผูผ้ลิต 

(2) รายละเอียดวธีิตรวจวเิคราะห ์

(3) คาํรบัรองความเทียบเท่าของวธีิท่ีใชต้รวจ

วเิคราะห ์หากมีวธีิการตรวจวเิคราะหก์าํหนดไว ้

แต่ไมไ่ดต้รวจวเิคราะหด์ว้ยวธีิดงักล่าว 

(2) จุลินทรีย์ดัด

แป รพัน ธุ ก ร รม 

กรณีท่ีเป็นเอนไซม์

ซ่ึงไดจ้ากจุลินทรีย์

ดดัแปรพนัธุกรรม 

ตรวจไมพ่บ ใน 1 กรมั (1) อาจแสดงเป็นผลการตรวจวิเคราะห์ช้ินส่วนของ

สารพันธุกรรมแทนผลการตรวจวิเคราะห์หา

จาํนวนเช้ือจุลินทรียไ์ด ้

(2) กรณีท่ีไม่มีหอ้งปฏิบัติการในประเทศใหบ้ริการ

ตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรมน้ันๆ

ผู้ผลิตหรือผู ้นําเข้าสามารถแนบผลการตรวจ

วเิคราะหซ่ึ์งดาํเนินการโดยหอ้งปฏิบติัการของผูผ้ลิต  

โคลิฟอรม์* ไมเ่กิน 30 ต่อกรมั โดยวธีิ เอ็ม พี เอ็น 

อีโคไล* ไมพ่บใน 25 กรมั - 

คุณภาพหรือมาตรฐาน 

เอนไซมสาํหรบัใชในการผลติอาหาร 
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พารามิเตอร ์ ขอ้กาํหนด หมายเหต ุ

ซลัโมเนลลา* ไมพ่บ ใน 25 กรมั 

 

- 

ตะกัว่* ไมเ่กิน 5 มิลลิกรมัต่อ

กิโลกรมั 

 

- 

สารปฏิชีวนะ* 

(Antibacterial 

Activity) 

ไมพ่บ เช้ือจุลินทรียท่ี์ใชใ้นการทดสอบประกอบดว้ย 

(1) Staphylococcus aureus (ATCC 6538) 

(2) Escherichia coli (ATCC 11229) 

(3) Bacillus cereus (ATCC 2) 

(4) Bacillus circulans (ATCC 4516) 

(5) Streptococcus pyrogenes (ATCC 12344) 

(6) Serratia marcescens (ATCC 14041) 

หมายเหตุ * วิธีการตรวจวิเคราะหอ์า้งอิงตาม Combined Compendium of Food Additive Specifications 

Volume 4: Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in 

the food additive specifications, FAO, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เอนไซมบ์างชนิดอาจมีขอ้กาํหนดคุณภาพหรอืมาตรฐานอ่ืนกาํหนดเพ่ิมเตมิไว ้

เป็นการเฉพาะรายกรณีตาม Combined Compendium of Food Additive Specifications  

หรอืตามท่ีอนุกรรมการดา้นวิชาการเห็นว่ามีความจาํเป็นตอ้งกาํหนดเพ่ิมเตมิ  

ซ่ึงผูป้ระกอบการจะตอ้งแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ตามขอ้กาํหนดนัน้ๆ ดว้ย” 
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ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 409) พ.ศ. 2562 ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง เอนไซม์สาํหรับใชใ้นการผลิตอาหาร 

กาํหนดใหก้ารใชเ้อนไซมใ์นการผลิตอาหารตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1.   การใชเ้อนไซม ์ ตอ้งใชต้ามช่ือเอนไซม ์แหล่งของเอนไซม ์เง่ือนไขการใช ้และ

ปริมาณสูงสุดท่ีอนุญาตใหใ้ชต้ามท่ีระบุไวใ้นบญัชีหมายเลข 1 หรือตามหนา้ท่ี (functional uses) ท่ี

กาํหนดไวใ้นเอกสาร JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications ของเอนไซม์

แต่ละชนิดสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดท่ี้ http://www.fao.org/food/food-safety-quality/ scientific-

advice/ jecfa/jecfa-additives/en/  

[ปัจจุบนัใชบ้ญัชีแนบทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 409) พ.ศ. 2562 ออกตามความ

ในพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 เรือ่ง เอนไซมส์าํหรบัใชใ้นการผลิตอาหาร] 

บญัชีหมายเลข 1: ขอ้กาํหนดเง่ือนไขการใชเ้อนไซมเ์รียงตามรหสัตวัเลข (EC Number) โดย

ระบุรายละเอียดของรหสัตวัเลข (EC Number) ของเอนไซม ์ช่ือเอนไซม ์แหล่งของเอนไซม ์เง่ือนไขการใช ้

และปริมาณสงูสุดท่ีอนุญาตใหใ้ช ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอกาํหนดเงือ่นไขการใช 

เอนไซมสาํหรบัใชในการผลติอาหาร 
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ตวัอยา่ง บญัชีหมายเลข 1แนบทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที่ 409) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522  

เรือ่ง เอนไซมส์าํหรบัใชใ้นการผลิตอาหาร 

ลําดับ รหัสตัวเลข รายชื่อเอนไซม์ แหลง่ของเอนไซม์ เงื่อนไขการใช ้ ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ 

1 EC 1.1.3.4 กลูโคส ออกซิเดส (Glucose Oxidase) หรือ 
บีตา-ด-ีกลูโคส: ออกซิเจน 1-ออกซิโดรีดักเทส 
(ß-D-glucose: oxygen 1-oxidoreductase)

แอสเพอร์จิลลัสออไรซี บีอีซเีอช 2 (Aspergillus 
oryzae BECH 2) ที่มีหน่วยพันธุกรรมจาก แอส
เพอรจ์ิลลัส ไนเจอร ์(Aspergillus niger) 

สารช่วยในการผลิต เพื่อเรง่ปฏิกริิยาออกซิเดชัน
ของน้ําตาลกลูโคสไปเปน็ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 
(hydrogen peroxide) และกลูโคโนแล็กโทน 
(gluconolactone) ในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมอบ 

ปริมาณทีเ่หมาะสม 

2 EC 1.1.3.4 
และ 
EC 1.11.1.6 
 

กลูโคส ออกซิเดส (Glucose Oxidase) และ 
แคทาเลส (Catalase) 

แอสเพอร์จิลลัส ไนเจอร์ วาร.์ 
(Aspergillus niger, var.) 

(1) สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น 
(2) สารช่วยในการผลิต เพื่อเรง่ปฏิกิรยิา

ออกซิเดชนัของน้ําตาลกลูโคสในผลิตภัณฑ์
อาหารที่มนีมและไขเ่ป็นส่วนประกอบ  

    เชน่ ชีส เครือ่งดื่ม และน้ําสลัด เป็นต้น

ปริมาณทีเ่หมาะสม 

3 EC 1.1.3.5 
 

เฮกโซสออกซิเดส 
(Hexose Oxidase หรือ HOX)  
 

แฮนซีนูลา พอลิมอร์ฟา (Hansenula 
polymorpha) ที่มีหน่วยพันธกุรรมจาก 
คอนดรัส คริสพสั (Chondrus crispus) 

สารช่วยในการผลิต เพื่อเรง่ปฏิกิริยาออกซิชั่น 
(oxidation) ของน้ําตาลเฮกโซส ในการผลิต
อาหาร เช่น;  
(1) การผลิตแป้งขนมปงั เพื่อทาํให้โครงข่าย

กลูเตนแขง็แรงขึ้น 
(2) การผลิตชีสขูดฝอย (shredded cheese) 

มันฝรั่งทอด ไข่ขาวผง และเวย์โปรตีนเพื่อ
ลดการเกิดปฏิกริิยาเมลลาร์ด 

(3) การผลิตคอทเทจชีส (cottage cheese) 
และเต้าหู้ เพื่อชว่ยในการขึ้นรูป  

(4) การผลิตซอสมะเขือเทศ มายองเนส และ  
น้ําสลัด เพื่อไล่ออกซิเจน

ปริมาณทีเ่หมาะสม 
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    o¡íÒË¹´¤u³ÀÒ¾ËÃ ืoÁÒµÃ°Ò¹µÒÁo¤e´ç¡« � (Specification) 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

ข

1. http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/ 

2. เลือก “Food Additives DB (GSFA Online)” 

3. เลือก “JECFA Specifications” 
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สามารถสืบคน้ขอ้กาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐาน (Specifications) ได ้4 รูปแบบ ดงัน้ี 

(1) รายช่ือเอนไซมส์าํหรบัใชใ้นการผลิตอาหาร (เรยีงตามตวัอกัษรภาษาองักฤษ A-Z) 

(2) INS number  

(3) CAS number 

(4) หนา้ท่ีทางดา้นเทคโนโลยกีารผลิต >> เลือก “Enzyme preparation” 

   

 

 

4. เลือกสืบคน้ขอ้กาํหนดคณุภาพหรือมาตรฐานของเอนไซมส์าํหรบัใชใ้นการผลิต

(1)

(2)

(3)

(4)
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ตวัอยางคณุภาพหรอืมาตรฐานวัตถเุจอืปนอาหารทีอ่นญุาตใหใชตาม    

Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives  
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2.   การใชเ้อนไซม ์ตอ้งใชต้ามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ย

วัตถุเจือปนอาหาร หรือตามมาตรฐานทัว่ไปสาํหรบัการใชว้ัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซฉ์บับล่าสุด 

กรณีท่ีเอนไซมน์ั้นแสดงหนา้ท่ีในผลิตภณัฑอ์าหารสุดทา้ย และตอ้งแสดงขอ้มูลการใชบ้นฉลากของ

ผลิตภณัฑอ์าหารเช่นเดียวกบัวตัถุเจอืปนอาหารกลุม่อ่ืนๆ  

[ปัจจุบนัใชบ้ญัชีแนบทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 418) พ.ศ. 2563 ออกตามความ

ในพระราชบญัญตัิอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กาํหนดหลักเกณฑ ์ เงื่อนไข วิธีการใช ้และอัตราส่วน

ของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบบัท่ี 2) หรอื General Standard for Food Additives (GSFA 2019)] 

ตวัอย่าง บัญชีแนบทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 418) พ.ศ. 2563 ออกตามความใน

พระราชบญัญตัิอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข วิธีการใช ้และอตัราส่วนของวัตถุ

เจอืปนอาหาร (ฉบบัท่ี 2) 

BROMELAIN (เอนไซม์โบรมีเลน)    
INS: 1101(iii) ชื่ออื่น: - หน้าที:่ สารเพิ่มรสชาต,ิ สารปรบัปรุงคุณภาพแป้ง,  

สารทําให้คงตัว 
 

รหัสของ
หมวดอาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.1.4 เครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก  
(ปรงุแต่ง) 

ปริมาณท่ีเหมาะสม  2559 

01.3 นมข้น และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เติมในเครื่องดื่ม ปริมาณท่ีเหมาะสม  2559 
01.4.3 คลอตเตตครีม (ไม่ปรุงแตง่)   ปริมาณท่ีเหมาะสม  2559 
01.4.4 ผลิตภัณฑ์เลียนแบบครีม ปริมาณท่ีเหมาะสม  2559 
01.5 นมผงครีมผง (ไม่ปรุงแตง่) ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ

นมผงและผลิตภัณฑ์เลียนแบบครีมผง 
ปริมาณท่ีเหมาะสม  2559 

 

ตวัอย่าง ขอ้กาํหนดเง่ือนไขการใชต้ามมาตรฐานทัว่ไปสาํหรบัการใชว้ัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์

ฉบบัลา่สุด General Standard for Food Additives (GSFA 2019) 
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การใชเ้อนไซมน์อกเหนือจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวต้าม (1) และ (2) ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ

จากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามคาํแนะนําของคณะกรรมการอาหาร โดยผูผ้ลิตหรือผูนํ้าเขา้

ตอ้งส่งมอบรายละเอียดขอ้มลูความปลอดภยัหรือขอ้มลูความจาํเป็นของการใช ้ เพ่ือประกอบการพิจารณา

ตามบญัชีหมายเลข 2 และ 3 แนบทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 409) พ.ศ. 2562 ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522เร่ือง เอนไซมส์าํหรบัใชใ้นการผลิตอาหาร เป็นรายกรณี  

บญัชีหมายเลข 2 

 

ตวัอยา่ง ขอ้มูลหรือหลกัฐานประกอบการประเมินความปลอดภยั 

(1)  ขอ้มูลคณุลกัษณะเฉพาะของเอนไซม ์

(2)  แหลง่ของเอนไซม ์และกระบวนการผลิต 

(3)  ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั 

(4)  รายงานผลการประเมินหรอืเอกสารทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 

บญัชีหมายเลข 3 

 

ตวัอยา่ง ขอ้มูลประกอบการพิจารณาความจาํเป็น 

(1) ขอ้มูลสรุปเก่ียวกบัคณุลกัษณะเฉพาะของเอนไซม ์

- ช่ือ และกลุ่ม ของเอนไซม ์

- รหสัตวัเลขของเอนไซมต์ามระบบสากล (ถา้มี) 

- คุณสมบติัของเอนไซม ์

(2) ขอ้มูลสรุปเก่ียวกบัความจาํเป็นของการใชเ้อนไซมใ์นกระบวนการผลิต 

- ความจาํเป็นของการใชเ้อนไซมส์าํหรบัการผลิตอาหารแต่ละชนิดท่ีจะ

เสนอขอใช ้

- ขอ้มลูเก่ียวกบัการนําไปใช ้

- เอกสารทางกฎมายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

โดยตอ้งยืน่เอกสารและหลกัฐานตา่งๆ ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีระบุไวใ้น 

คู่มือประชาชน เรือ่ง การขอประเมินความปลอดภยัของวตัถุเจอืปนอาหาร ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.fda.moph.go.th/sites/food/manual/9.1_Guideline_for_Service_Food.pdf 
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กรณีการใชว้ตัถุเจือปนอาหารในเอนไซมป์รุงแต่งหรือเอนไซมต์รึงรูปเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ

ช่วยเก็บรักษา คงสภาพหรือยืดอายุการเก็บรักษาเอนไซม์น้ันๆ ซ่ึงตอ้งเป็นไปเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใ้น    

บญัชีหมายเลข  4 แนบทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 409) พ.ศ.2562 ออกตามความใน

พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 เร่ือง เอนไซมส์าํหรบัใชใ้นการผลิตอาหาร 

บญัชีหมายเลข 4: ขอ้กาํหนดรายช่ือวตัถุเจือปนอาหาร ปริมาณสงูสุดท่ีอนุญาตใหใ้ช ้ปริมาณ

การตกคา้งในเคร่ืองด่ืม และผลิตภณัฑอ์าหารอ่ืนๆ 

ตวัอยา่งบญัชีหมายเลข 4 แนบทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 409) พ.ศ.2562 ออกตาม

ความในพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 เรือ่ง เอนไซมส์าํหรบัใชใ้นการผลิตอาหาร 

INS No. รายช่ือวัตถุเจือปนอาหาร ปริมาณสูงสุดทีอ่นุญาตให้ใช้
ปริมาณการตกค้างใน

เคร่ืองด่ืม 
ปริมาณการตกค้าง 

ในผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ 
INS 170(i) Calcium carbonate  

(แคลเซียมคารบ์อเนต) 
ปริมาณทีเ่หมาะสม ปริมาณทีเ่หมาะสม ปริมาณทีเ่หมาะสม 

INS 200 Sorbic acid  
(กรดซอร์บิก) 

20,000 มก./กก. (ใช้อย่าง
เดียวหรือรวมกนั โดยคํานวณ
เป็นกรดซอร์บกิ) 

ไม่เกิน 10 มก./ลิตร ไม่เกิน 20 มก./กก. 

INS 202 Potassium sorbate 
 (โพแทสเซียมซอร์เบต) 

กรณีท่ีตอ้งการใชว้ตัถุเจือปนอาหารในเอนไซมป์รุงแต่ง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งตามท่ีกาํหนดไวใ้น

บญัชีหมายเลข 4 ผูป้ระกอบการสามารถปฏิบติัไดด้งัน้ี 

 กรณีท่ีเป็นวตัถุเจอืปนอาหารซ่ึงยงัไม่มีขอ้กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยวตัถุเจอืปนอาหาร จะตอ้งส่งรายงานผลการประเมินความปลอดภยัของวตัถุ

เจือปนอาหารชนิดน้ันๆ ตามคู่มือประชาชนเร่ืองการขอประเมินความปลอดภยัของวตัถุเจือปนอาหาร 

 กรณีท่ีเป็นวัตถุเจือปนอาหารท่ีมีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอยู่แลว้ตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยวัตถุเจือปนอาหาร ใหย้ื่นหนังสือขอหารือเพ่ือใหส้ํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาพิจารณา โดยแจง้ชนิดของวตัถุเจือปนอาหาร ขอ้มลูดา้นคุณลกัษณะของวตัถุ

เจือปนอาหาร ดา้นความปลอดภยั หน้าท่ีหรือวตัถุประสงคข์องการใชใ้นเอนไซมป์รุงแต่ง และปริมาณการ

ตกคา้งในผลิตภณัฑสุ์ดทา้ยเมื่อนําเอนไซมป์รุงแต่งท่ีมีวตัถุเจือปนอาหารน้ันไปใช ้

 

หมายเหตุ: กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอนไซมส์าํหรบัใชใ้นการผลิตอาหารทั้งหมดสามารถเขา้ถึงไดจ้ากหน้า

เว็บไซตก์องอาหาร (http://food.fda.moph.go.th/law/TH/pages/foodad.html) 
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วตัถุเจอืปนอาหาร สารช่วยในกระบวนการผลิตอาหาร ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือฆ่า

เช้ือท่ีใชส้าํหรบัอาหาร รวมถึงเอนไซมส์าํหรบัใชใ้นการผลิตอาหาร เป็นผลิตภัณฑท่ี์จะตอ้งมีการ

แสดงฉลาก โดยมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งแสดงบนฉลากแตกตา่งไปในแตล่ะผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี   

 Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ 

 ¼ÅiµÀa³± �·íÒ¤ÇÒÁÊaoÒ´ËÃ ืo¦ �Òeª ืéo·Õèãª �ÊíÒËÃaºoÒËÒÃ 

 eo¹ä«Á �ÊíÒËÃaºãª �ã¹¡ÒÃ¼ÅiµoÒËÒÃ 
 

 

ผูผ้ลิต หรือผูน้าํเขา้ผลิตภณัฑว์ัตถุเจือปนอาหารตอ้งส่งมอบฉลากใหผู้อ้นุญาตพิจารณา

อนุมตัก่ิอนการจดัทาํฉลาก โดยกาํหนดใหป้ฏิบตัติามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

     แนวทางการแสดงฉลาก

©ÅÒ¡¢o§¼ÅiµÀa³± �Çaµ¶ue¨oื»¹oÒËÒÃ 

íÉÒ ¡iµµi¸¹ÇiÁÅ 
¹a¡ÇiªÒ¡ÒÃoÒËÒÃæÅaÂÒªíÒ¹Ò¡ÒÃ 
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ตารางสรุปการแสดงรายละเอียดของฉลากผลิตภณัฑว์ตัถุเจอืปนอาหาร 

ที่ รายละเอียดของฉลาก กรณีวตัถุเจอืปนอาหารที่จาํหน่ายโดยตรงตอ่

ผูบ้ริโภค รวมถึงผูป้รุงเพื่อจาํหน่าย (เช่น 

โรงแรม ภตัตาคาร รา้นอาหาร) ผูจ้าํหน่ายวตัถุ

เจอืปนอาหาร ผูแ้บ่งบรรจวุตัถุเจอืปนอาหาร   

(แสดงภาษาไทยแตจ่ะมีภาษาองักฤษก็ได)้ 

กรณีวตัถุเจอืปนอาหารจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

อาหารเพื่อนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการแปร

รูปอาหารเพื่อจาํหน่าย ทั้งที่เขา้ข่ายและไม่

เขา้ข่ายโรงงาน  

(แสดงภาษาองักฤษได)้ 

กรณีวตัถุเจอืปน

อาหารเพื่อการสง่ออก  

(แสดงภาษาใดก็ได)้ 

1 ชื่ออาหาร โดยมีคาํวา่ “วตัถุเจือปนอาหาร” 

หรือกลุ่มหนา้ที่ (functional classes) ใน

อาหาร กาํกบัไวด้ว้ย 

แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลาก - 

2 เลขสารบบอาหาร แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลาก 

อาจระบุเลขสถานที่ผลิต

อาหาร หรือชื่อและที่ตั้ง

ของสถานที่ผลิตอยา่ง

หนึ่งอยา่งใดก็ได ้

3 ชื่อและที่ตั้งของผูผ้ลิตหรือผูแ้บ่งบรรจุหรือผู ้

นําเขา้ หรือสาํนักงานใหญ่ แลว้แต่กรณี

ดงัต่อไปนี้ 

3.1 วตัถุเจือปนอาหารที่ผลิตในประเทศ ให้

แสดงชื่อและที่ตั้งของผูผ้ลิตหรือผูแ้บ่งบรรจุ 

หรือแสดงชื่อและที่ตั้งของสาํนักงานใหญ่ของ

ผูผ้ลิตหรือผูแ้บ่งบรรจุก็ได ้โดยตอ้งมีขอ้ความ

ดงัต่อไปนี้ กาํกบัไวด้ว้ย 

 

แสดงบนฉลาก 

 

แสดงบนฉลาก 

 

แสดงบนฉลาก 

ตอ้งระบุประเทศผูผ้ลิต 
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ที่ รายละเอียดของฉลาก กรณีวตัถุเจอืปนอาหารที่จาํหน่ายโดยตรงตอ่

ผูบ้ริโภค รวมถึงผูป้รุงเพื่อจาํหน่าย (เช่น 

โรงแรม ภตัตาคาร รา้นอาหาร) ผูจ้าํหน่ายวตัถุ

เจอืปนอาหาร ผูแ้บ่งบรรจวุตัถุเจอืปนอาหาร   

(แสดงภาษาไทยแตจ่ะมีภาษาองักฤษก็ได)้ 

กรณีวตัถุเจอืปนอาหารจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

อาหารเพื่อนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการแปร

รูปอาหารเพื่อจาํหน่าย ทั้งที่เขา้ข่ายและไม่

เขา้ข่ายโรงงาน  

(แสดงภาษาองักฤษได)้ 

กรณีวตัถุเจอืปน

อาหารเพื่อการสง่ออก  

(แสดงภาษาใดก็ได)้ 

3.1.1 ขอ้ความวา่ “ผูผ้ลิต” หรือ “ผลิตโดย” 

สาํหรบักรณีเป็นผูผ้ลิต 

3.1.2 ขอ้ความวา่ “ผูแ้บ่งบรรจุ” หรือ “แบ่ง

บรรจุโดย” สาํหรบักรณีเป็น  ผูแ้บ่งบรรจุ 

3.1.3 ขอ้ความวา่ “สาํนักงานใหญ่” สาํหรบั

กรณีเป็นผูผ้ลิตหรือผูแ้บ่งบรรจุที่ประสงคจ์ะ

แสดงชื่อและที่ตั้งของสาํนักงานใหญ่ 

3.2 วตัถุเจือปนอาหารที่นําเขา้จาก

ต่างประเทศ ใหแ้สดงชื่อและที่ตั้งของผูน้ําเขา้

โดยมีขอ้ความวา่ “ผูน้ําเขา้” หรือ “นําเขา้

โดย” กาํกบั และแสดงชื่อและประเทศของ

ผูผ้ลิตดว้ย 

4 รุ่นที่ผลิต โดยมีคาํวา่ “รุ่นที่ผลิต” กาํกบัไว ้

ดว้ย หรืออาจแสดงขอ้ความอื่นที่สามารถ

ตรวจสอบยอ้นกลบัได ้

แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลาก 

5 ปริมาณวตัถุเจือปนอาหารเป็นระบบเมตริก 

5.1 วตัถุเจือปนอาหารที่เป็นของแข็ง แสดง

นํ้าหนักสุทธิ 

 

แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลาก - 
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ที่ รายละเอียดของฉลาก กรณีวตัถุเจอืปนอาหารที่จาํหน่ายโดยตรงตอ่

ผูบ้ริโภค รวมถึงผูป้รุงเพื่อจาํหน่าย (เช่น 

โรงแรม ภตัตาคาร รา้นอาหาร) ผูจ้าํหน่ายวตัถุ

เจอืปนอาหาร ผูแ้บ่งบรรจวุตัถุเจอืปนอาหาร   

(แสดงภาษาไทยแตจ่ะมีภาษาองักฤษก็ได)้ 

กรณีวตัถุเจอืปนอาหารจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

อาหารเพื่อนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการแปร

รูปอาหารเพื่อจาํหน่าย ทั้งที่เขา้ข่ายและไม่

เขา้ข่ายโรงงาน  

(แสดงภาษาองักฤษได)้ 

กรณีวตัถุเจอืปน

อาหารเพื่อการสง่ออก  

(แสดงภาษาใดก็ได)้ 

5.2 วตัถุเจือปนอาหารที่เป็นของเหลว หรือมี

ลกัษณะครึ่งแข็งครึ่งเหลว อาจแสดงเป็น

นํ้าหนักสุทธิหรือปริมาตรสุทธิก็ได ้

5.3 วตัถุเจือปนอาหารที่มีลกัษณะเม็ดหรือ

แคปซลู (Tablet or Capsule) ใหแ้สดงเป็น

นํ้าหนักสุทธิ และแสดงจาํนวนเม็ดหรือแคปซลู 

5.4 วตัถุเจือปนอาหารที่มีลกัษณะอื่น ๆ 

นอกจาก (5.1) – (5.3) ใหแ้สดงเป็น

นํ้าหนักสุทธิ 

6 เดือนและปีที่ผลิต หรือเดือนและปีที่หมดอายุ

การบริโภค โดยมีขอ้ความวา่ “ผลิต...(ระบุ

เดือนและปี)...” หรือ “หมดอายุ...(ระบุเดือน

และปี)...” หรือขอ้ความอื่นที่มีความหมายใน

ทาํนองเดียวกนั กาํกบัไวด้ว้ย เวน้แต่วตัถุเจือ

ปนอาหารที่มีอายุการเก็บรกัษาไม่เกิน 18 

เดือน ตอ้งแสดงเดือนและปีที่หมดอายุการ

บริโภค โดยมีขอ้ความวา่ “หมดอายุ...(ให้

ระบุเดือนและปี)...” หรือขอ้ความอื่นที่มี

ความหมายในทาํนองเดียวกนั กาํกบัไวด้ว้ย 

เช่น ใชไ้ดถ้ึง...(ใหร้ะบุเดือนและปี)... ทั้งนี้

อาจแสดง “เดือน” เป็นตวัเลขหรืออกัษรก็ได ้

แสดงบนฉลาก 

(กรณีที่มีการแสดงไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด ตอ้ง

มีขอ้ความหรือตวัอกัษรที่สื่อใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจ

อยา่งชดัเจนถึงวธิีการแสดงขอ้ความดงักล่าว

กาํกบัไวด้ว้ย) 

แสดงบนฉลาก 

(กรณีที่มีการแสดงไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด ตอ้ง

มีขอ้ความหรือตวัอกัษรที่สื่อใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจ

อยา่งชดัเจนถึงวธิีการแสดงขอ้ความดงักล่าว

กาํกบัไวด้ว้ย) 

- 
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ที่ รายละเอียดของฉลาก กรณีวตัถุเจอืปนอาหารที่จาํหน่ายโดยตรงตอ่

ผูบ้ริโภค รวมถึงผูป้รุงเพื่อจาํหน่าย (เช่น 

โรงแรม ภตัตาคาร รา้นอาหาร) ผูจ้าํหน่ายวตัถุ

เจอืปนอาหาร ผูแ้บ่งบรรจวุตัถุเจอืปนอาหาร   

(แสดงภาษาไทยแตจ่ะมีภาษาองักฤษก็ได)้ 

กรณีวตัถุเจอืปนอาหารจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

อาหารเพื่อนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการแปร

รูปอาหารเพื่อจาํหน่าย ทั้งที่เขา้ข่ายและไม่

เขา้ข่ายโรงงาน  

(แสดงภาษาองักฤษได)้ 

กรณีวตัถุเจอืปน

อาหารเพื่อการสง่ออก  

(แสดงภาษาใดก็ได)้ 

7 ส่วนประกอบ 

7.1 วตัถุเจือปนอาหาร 

7.2 ส่วนประกอบอื่นๆ 

แสดงบนฉลาก 

7.1 วตัถุเจือปนอาหาร แสดงชื่อวตัถุเจือปน

อาหาร พรอ้มกาํกบัดว้ยรหสัINS และแสดง

ปริมาณเป็น % โดยเรียงจากมากไปนอ้ย 

7.2 ส่วนประกอบอื่นๆ (ชื่อ) เรียงจากมากไป

นอ้ย ส่วนประกอบอื่นที่เป็นวตัถุแต่งกลิ่นรส 

เครื่องเทศ สมุนไพร ใหแ้สดงตามที่กาํหนด 

แสดงบนฉลากหรือคู่มือ/เอกสารประกอบการ

จาํหน่าย 

7.1 วตัถุเจือปนอาหาร แสดงชื่อวตัถุเจือปน

อาหาร พรอ้มกาํกบัดว้ยรหสั INS โดยเรียงจาก

มากไปนอ้ย สาํหรบัวตัถุเจือปนอาหารที่มี

ส่วนประกอบของวตัถุเจือปนอาหารตั้งแต่สอง

ชนิดขึ้นไป เฉพาะ 2 กรณีดงัต่อไปนี้ อาจไม่ตอ้ง

แสดงปริมาณรอ้ยละของวตัถุเจือปนอาหารไวท้ี่

ฉลากหรือคู่มือหรือเอกสารประกอบการจาํหน่าย 

- ผูผ้ลิตหรือผูน้ําเขา้วตัถุเจือปนอาหารเพื่อ

ใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารของตนเอง หรือ 

- ผูผ้ลิตหรือผูน้ําเขา้วตัถุเจือปนอาหาร

จาํหน่ายใหแ้ก่ผูแ้ปรรปูอาหาร โดยมีขอ้ตกลงการ

ใหข้อ้มลูปริมาณรอ้ยละของวตัถุเจือปนอาหาร

ดงักล่าว 

7.2 ส่วนประกอบอื่นๆ (ชื่อ) เรียงจากมากไป

นอ้ย ส่วนประกอบอื่นที่เป็นวตัถุแต่งกลิ่นรส 

เครื่องเทศ สมุนไพร ใหแ้สดงตามที่กาํหนด  

 

- 
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ที่ รายละเอียดของฉลาก กรณีวตัถุเจอืปนอาหารที่จาํหน่ายโดยตรงตอ่

ผูบ้ริโภค รวมถึงผูป้รุงเพื่อจาํหน่าย (เช่น 

โรงแรม ภตัตาคาร รา้นอาหาร) ผูจ้าํหน่ายวตัถุ

เจอืปนอาหาร ผูแ้บ่งบรรจวุตัถุเจอืปนอาหาร   

(แสดงภาษาไทยแตจ่ะมีภาษาองักฤษก็ได)้ 

กรณีวตัถุเจอืปนอาหารจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

อาหารเพื่อนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการแปร

รูปอาหารเพื่อจาํหน่าย ทั้งที่เขา้ข่ายและไม่

เขา้ข่ายโรงงาน  

(แสดงภาษาองักฤษได)้ 

กรณีวตัถุเจอืปน

อาหารเพื่อการสง่ออก  

(แสดงภาษาใดก็ได)้ 

8 วธิีใช ้

8.1 วตัถุประสงคก์ารใช ้

8.2 ชนิดของอาหารที่ใช ้

8.3 ปริมาณการใชใ้นอาหาร 

แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลากหรือคู่มือ/เอกสารประกอบการ

จาํหน่าย 

- 

9 คาํแนะนําในการเก็บรกัษา แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลากหรือคู่มือ/เอกสารประกอบการ

จาํหน่าย 

- 

10 ขอ้จาํกดัในการใชแ้ละคาํเตือนหรือขอ้ควร

ระวงั (ถา้มี) 

แสดงบนฉลาก (ถา้มี) แสดงบนฉลากหรือคู่มือ/เอกสารประกอบการ

จาํหน่าย (ถา้มี) 

- 

11 การแสดงขอ้ความอื่นบนฉลาก - แสดง “เป็นวตัถุดิบสาํหรบัแปรรปูอาหารเท่านั้น” 

หรือขอ้ความอื่นที่มีความหมายทาํนองเดียวกนั 

หรือไดแ้สดงปริมาณของวตัถุเจือปนอาหารเป็น

รอ้ยละที่ฉลาก 

- 

12 คู่มือ/เอกสารประกอบการจาํหน่าย - กรณีที่แสดงรายละเอียดไม่ครบถว้นตามขอ้ 1-9 

หรือแสดงรายละเอียดเฉพาะตามขอ้ 1-6 ไวบ้น

ฉลาก ผูจ้าํหน่ายตอ้งจดัใหม้ีคู่มือหรือเอกสาร

ประกอบการจาํหน่ายที่มีรายละเอียดเป็น

ภาษาไทยที่ครบถว้นตามขอ้ 1-9 ประกอบการ

จาํหน่ายทุกครั้ง 

- 
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ผลิตภัณฑท์าํความสะอาดหรือฆ่าเช้ือท่ีใชส้าํหรบัอาหารจดัเป็น “วัตถุเจือปนอาหาร”    

ซ่ึงผูผ้ลิต หรือผูน้าํเขา้ผลิตภณัฑด์งักล่าวตอ้งส่งมอบฉลากใหผู้อ้นุญาตพิจารณาอนุมตัิก่อนการจดัทาํ

ฉลาก โดยกาํหนดใหป้ฏิบตัติามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ทัง้น้ี ตอ้งไม่แสดงวิธีการใชใ้นวัตถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจากการใชเ้พ่ือชะลา้ง  

ทาํความสะอาด ขจดัหรอืลดปรมิาณส่ิงท่ีอาจเป็นอนัตรายในอาหาร  

ถงึแมว่้าสารท่ีใชเ้ป็นผลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรอืฆา่เช้ือท่ีใชส้าํหรบัอาหารหรอืสารท่ีใช้

เป็นสารสาํคญัหรอืสารออกฤทธ์ิในผลิตภณัฑด์งักล่าวจะคุณสมบตัอิย่างอ่ืนรว่มดว้ย”  

ตวัอย่างเช่น แมว้่าสารท่ีใชเ้ป็นผลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือฆ่าเช้ือท่ีใชส้าํหรบัอาหารหรือสารท่ีใชเ้ป็น

สารสําคัญหรือสารออกฤทธ์ิในผลิตภัณฑด์ังกล่าว จะมีคุณสมบติัหรือหน้าท่ีเป็นวตัถุเจือปนอาหารตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยวตัถุเจือปนอาหาร แต่ฉลากของผลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือฆ่าเช้ือท่ี

ใชส้าํหรบัอาหาร จะไม่สามารถแสดงวตัถุประสงคก์ารใชใ้นลกัษณะของวตัถุเจือปนอาหารได ้เน่ืองจากมี

ขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัทั้งวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะการใช ้รวมถึงขอ้กาํหนดการแสดงฉลากซ่ึงอาจทาํให้

ผูบ้ริโภคเขา้ใจผิดในสาระสาํคญั 

©ÅÒ¡¢o§¼ÅiµÀa³± �·íÒ¤ÇÒÁÊaoÒ´ËÃoื¦ �Òeª ืéo·Õèãª �ÊíÒËÃaºoÒËÒÃ 
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ตารางสรุปการแสดงรายละเอียดของฉลากผลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือฆ่าเช้ือท่ีใชส้าํหรบัอาหาร 

รายละเอียดท่ีตอ้งแสดง 

ฉลากผลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือ 

ฆ่าเช้ือท่ีใชส้าํหรบัอาหาร 

กรณีจาํหน่าย

โดยตรงตอ่ผูบ้ริโภค 

(แสดงภาษาไทยแตจ่ะ

มีภาษาองักฤษก็ได)้ 

กรณีจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

อาหารเพ่ือนาํไปใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการแปรรูป

อาหารเพ่ือจาํหน่าย 

(แสดงภาษาองักฤษได)้ 

กรณีผลิต 

เพ่ือการส่งออก 

(แสดงภาษาใดก็ได)้ 

(1) ช่ืออาหาร  

โดยมีคาํวา่ “ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดท่ีใช้

สาํหรบั..........”, “ผลิตภณัฑล์า้ง...........”, 

“ผลิตภณัฑฆ์า่เช้ือท่ีใชส้าํหรบั..........” “ผลิตภณัฑ์

ทาํความสะอาดและฆา่เช้ือท่ีใชส้าํหรบั..........” 

หรือขอ้ความอ่ืนท่ีมีความหมายในทาํนองเดียวกนั

กาํกบัไวด้ว้ย แลว้แต่กรณี และอาจมีคาํวา่ “วตัถุ

เจือปนอาหาร” กาํกบัไวด้ว้ย 

แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลาก - 

(2) เลขสารบบอาหาร แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลาก 

(3) ช่ือและท่ีตั้งของผูผ้ลิตหรอืผูแ้บ่งบรรจุ

หรอืผูน้าํเขา้ หรอืสาํนกังานใหญ ่แลว้แต่กรณี

ดงัต่อไปน้ี 

(3.1) ผลิตในประเทศ ใหแ้สดงช่ือและท่ีตั้งของผูผ้ลิต

หรือผูแ้บ่งบรรจุ หรือแสดงช่ือและท่ีตั้งของสาํนักงาน

ใหญ่ของผูผ้ลิตหรือผูแ้บ่งบรรจุก็ได ้โดยตอ้งมีขอ้ความ

ดงัต่อไปน้ี กาํกบัไวด้ว้ย 

  “ผูผ้ลิต” หรือ “ผลิตโดย” สาํหรบักรณีเป็น

ผูผ้ลิต 

  “ผูแ้บ่งบรรจุ” หรือ “แบ่งบรรจุโดย” 

สาํหรบักรณีเป็น  ผูแ้บ่งบรรจุ 

 “สาํนักงานใหญ่” สาํหรบักรณีเป็นผูผ้ลิต

หรือผูแ้บ่งบรรจุท่ีประสงคจ์ะแสดงช่ือและ

ท่ีตั้งของสาํนักงานใหญ ่

(3.2) นําเขา้จากต่างประเทศ ใหแ้สดงช่ือและท่ีตั้ง

ของผูนํ้าเขา้โดยมีขอ้ความวา่ “ผูนํ้าเขา้” หรือ “นําเขา้

โดย” กาํกบั และแสดงช่ือและประเทศของผูผ้ลิตดว้ย 

แสดงบนฉลาก 

 

แสดงบนฉลาก 

 

แสดงบนฉลาก 

 

(4) รุน่ท่ีผลิต  

โดยมีคาํวา่ “รุ่นท่ีผลิต” กาํกบัไวด้ว้ย หรืออาจแสดง

ขอ้ความอ่ืนท่ีสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้

แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลาก 
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รายละเอียดท่ีตอ้งแสดง 

ฉลากผลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือ 

ฆ่าเช้ือท่ีใชส้าํหรบัอาหาร 

กรณีจาํหน่าย

โดยตรงตอ่ผูบ้ริโภค 

(แสดงภาษาไทยแตจ่ะ

มีภาษาองักฤษก็ได)้ 

กรณีจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

อาหารเพ่ือนาํไปใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการแปรรูป

อาหารเพ่ือจาํหน่าย 

(แสดงภาษาองักฤษได)้ 

กรณีผลิต 

เพ่ือการส่งออก 

(แสดงภาษาใดก็ได)้ 

(5) ปรมิาณวตัถุเจอืปนอาหารเป็นระบบ

เมตรกิ 

(5.1) ของแข็งแสดงน้ําหนักสุทธิ 

(5.2) ของเหลว หรือมีลกัษณะคร่ึงแข็งคร่ึงเหลว 

อาจแสดงเป็นน้ําหนักสุทธิหรือปริมาตรสุทธิก็ได ้

(5.3) ลกัษณะเม็ดหรือแคปซลูใหแ้สดงเป็นน้ําหนัก

สุทธิ และแสดงจาํนวนเม็ดหรือแคปซลู 

(5.4) ลกัษณะอ่ืน ๆ นอกจากท่ีระบุใหแ้สดงเป็น

น้ําหนักสุทธิ 

แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลาก 

 

 

 

 

- 

(6) เดอืนและปีท่ีผลิต หรอืเดอืนและ 

ปีท่ีหมดอายุการบรโิภค   

โดยมีขอ้ความวา่ “ผลิต...(ระบุเดือนและปี)...” หรือ 

“หมดอายุ...(ระบุเดือนและปี)...” หรือขอ้ความอ่ืนท่ี

มีความหมายในทาํนองเดียวกนั กาํกบัไวด้ว้ย  

เวน้แต่วตัถุเจือปนอาหารท่ีมีอายุการเก็บรกัษาไม่

เกิน 18 เดือน ตอ้งแสดงเดือนและปีท่ีหมดอายุการ

บริโภค โดยมีขอ้ความวา่ “หมดอายุ...(ใหร้ะบุเดือน

และปี)...” หรือขอ้ความอ่ืนท่ีมีความหมายในทาํนอง

เดียวกนั กาํกบัไวด้ว้ย เชน่ ใชไ้ดถึ้ง...(ใหร้ะบุเดือน

และปี)... ทั้งน้ีอาจแสดง “เดือน” เป็นตวัเลขหรือ

อกัษรก็ได ้

แสดงบนฉลาก 

(กรณีท่ีมีการแสดงไม่

เป็นไปตามขอ้กาํหนด 

ตอ้งมีขอ้ความหรือ

ตวัอกัษรท่ีส่ือให้

ผูบ้ริโภคเขา้ใจอยา่ง

ชดัเจนถึงวิธีการแสดง

ขอ้ความดงักล่าว

กาํกบัไวด้ว้ย) 

แสดงบนฉลาก 

(กรณีท่ีมีการแสดงไม่

เป็นไปตามขอ้กาํหนด 

ตอ้งมีขอ้ความหรือ

ตวัอกัษรท่ีส่ือใหผู้บ้ริโภค

เขา้ใจอยา่งชดัเจนถึง

วิธีการแสดงขอ้ความ

ดงักล่าวกาํกบัไวด้ว้ย) 

- 

(7) สว่นประกอบ 

(7.1) สารสาํคญัหรือสารออกฤทธ์ิ (active ingredient) 

และวตัถุเจือปนอาหาร 

(7.2) ส่วนประกอบอ่ืนๆเชน่ สารแต่งกล่ิน  น้ํา เป็นตน้ 

แสดงบนฉลาก 

(7.1)สารสาํคญัหรือ

สารออกฤทธ์ิ และ

วตัถุเจือปนอาหาร 

แสดงช่ือ พรอ้ม

กาํกบัดว้ยรหสั INS 

(ถา้มี) และแสดง

ปริมาณเป็น % โดย

เรียงจากมากไปน้อย 

 

แสดงบนฉลากหรือ

คูมื่อ/เอกสาร

ประกอบการจาํหน่าย 

(7.1)สารสาํคญัหรือ

สารออกฤทธ์ิ และวตัถุ

เจือปนอาหาร แสดงช่ือ 

พรอ้มกาํกบัดว้ยรหสั 

INS (ถา้มี)  โดยเรียง

จากมากไปน้อย  

 

- 
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รายละเอียดท่ีตอ้งแสดง 

ฉลากผลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือ 

ฆ่าเช้ือท่ีใชส้าํหรบัอาหาร 

กรณีจาํหน่าย

โดยตรงตอ่ผูบ้ริโภค 

(แสดงภาษาไทยแตจ่ะ

มีภาษาองักฤษก็ได)้ 

กรณีจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

อาหารเพ่ือนาํไปใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการแปรรูป

อาหารเพ่ือจาํหน่าย 

(แสดงภาษาองักฤษได)้ 

กรณีผลิต 

เพ่ือการส่งออก 

(แสดงภาษาใดก็ได)้ 

(7.2) ส่วนประกอบ

อ่ืนๆ เรียงจากมาก

ไปน้อย ส่วนประกอบ

อ่ืนท่ีเป็นสารแต่ง

กล่ิน ใหแ้สดงตามท่ี

กาํหนด 

(7.2) ส่วนประกอบอ่ืนๆ

เรียงจากมากไปน้อย 

ส่วนประกอบอ่ืนท่ีเป็น

สารแต่งกล่ิน ใหแ้สดง

ตามท่ีกาํหนด 

 

(8) วิธีการใชท่ี้เขา้ใจไดง้า่ยและปฏิบตัไิด ้

ถูกตอ้ง โดยอยา่งน้อยตอ้งระบุ 

(8.1) วตัถุประสงคก์ารใช ้

(8.2) ชนิดของอาหารท่ีใช ้

(8.3) ปริมาณการใชส้าํหรบัอาหาร 

(8.4) วิธีการเตรียมหรือวิธีการใชผ้ลิตภณัฑ ์โดย

ตอ้งแสดงตามเง่ือนไขเฉพาะท่ีกาํหนดไวใ้นบญัชี

แนบทา้ยประกาศน้ี ดว้ยแลว้แต่กรณี 

(8.5) วิธีการลา้งหรือขจดัผลิตภณัฑอ์อกจากอาหาร

ท่ีมีการใช ้

แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลากหรือ

คูมื่อ/เอกสาร

ประกอบการจาํหน่าย 

- 

(9) คาํแนะนาํในการเก็บรกัษา แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลากหรือ

คูมื่อ/เอกสาร

ประกอบการจาํหน่าย 

- 

(10) ขอ้ความคาํเตอืน  

อยา่งน้อยตอ้งแสดงขอ้ความวา่  

(10.1) “หา้มรบัประทาน”  

(10.2) “ระวงัอยา่ใหเ้ขา้ตา”  

(10.3) “สาํหรบัผูท่ี้ผิวหนังแพส้ารเคมีงา่ยหรือตอ้ง

ลา้งเป็นเวลานานหรือเป็นประจาํ ควรสวมถุงมือยาง”  

(10.4) “หา้มท้ิงผลิตภณัฑห์รือภาชนะบรรจุท่ีใช ้

หมดแลว้ลงในแมน้ํ่า ค ูคลอง แหล่งน้ําสาธารณะ” 

แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลาก - 

(11) วิธีแกพิ้ษเบ้ืองตน้ แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลากหรือ

คูมื่อ/เอกสาร

ประกอบการจาํหน่าย 

- 

 



วตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง       หน้า | 75  
 

ตวัอยา่งการแสดงฉลากผลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรอืฆ่าเช้ือท่ีใชส้าํหรบัอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมายเหต ุ  

- หมายเลขท่ีกาํกบัลาํดบั 1 - 11 ตามภาพ แสดงลาํดบัของหวัขอ้ตามตารางสรุปการแสดง

รายละเอียดของฉลากผลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือฆ่าเช้ือท่ีใชส้าํหรบัอาหารตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 412) พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 

2522 เร่ือง ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือฆ่าเช้ือท่ีใชส้าํหรบัอาหาร  

- อาจแสดงสตูรส่วนประกอบเป็นรอ้ยละไวบ้นฉลาก แทนการแสดงขอ้ความวา่ “เป็นวตัถุดิบ

สาํหรบัแปรรปูอาหารเท่าน้ัน” สาํหรบัผลิตภณัฑท่ี์ไมไ่ดจ้าํหน่ายโดยตรงกบัผูบ้ริโภคหรือ

ผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่ายใหแ้กผู่ผ้ลิตอาหารเพ่ือนําไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการแปรรปูอาหารเพ่ือ

จาํหน่าย ทั้งท่ีเขา้ข่ายและไมเ่ขา้ข่ายโรงงาน  
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ผลิตภัณฑเ์อนไซมส์าํหรบัใชใ้นการผลิตอาหารจดัเป็น “วัตถุเจือปนอาหาร” ซ่ึงผูผ้ลิต 

หรอืผูน้าํเขา้ผลิตภณัฑด์งักลา่วตอ้งสง่มอบฉลากใหผู้อ้นุญาตพิจารณาอนุมตัิก่อนการจดัทาํฉลาก โดย

กาํหนดใหป้ฏิบตัติามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ส่วนประกอบท่ีแสดงบนฉลากของผลิตภณัฑเ์อนไซมป์รุงแต่งหรือเอนไซมต์รึงรูป ตอ้ง

แสดงขอ้ความท่ีส่ือถึงหน้าท่ีหรือวตัถุประสงค์ของการใชว้ตัถุเจือปนอาหารน้ันในเอนไซมป์รุงแต่ง หรือ

เอนไซมต์รึงรปู เช่น Propylene glycol เป็นสารช่วยพา เป็นตน้  

 วิธีการใชผ้ลิตภัณฑเ์อนไซมท่ี์แสดงบนฉลาก ใหแ้สดงเฉพาะวิธีการใชซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบั

การทาํงานของเอนไซมท่ี์เป็นองคป์ระกอบสาํคญั 

 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีการใชเ้อนไซม์ในการผลิต ใหป้ฏิบัติตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 

 กรณีท่ีผลิตภัณฑ์อาหารมีการใชเ้อนไซม์เพ่ือเป็นสารช่วยในการผลิต หรือมีเอนไซม์

ตกคา้งหรือติดมากบัวตัถุดิบ (carry over) ไม่ตอ้งแสดงขอ้มลูเอนไซมบ์นฉลากผลิตภณัฑอ์าหาร โดยมีแนว

ทางการพิจารณาดงัรายละเอียดในแผนภาพดงัต่อไปน้ี 

 

©ÅÒ¡¢o§eo¹ä«Á �ÊíÒËÃaºãª �ã¹¡ÒÃ¼ÅiµoÒËÒÃ 
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แนวทางการพิจาณาลกัษณะการใชเ้อนไซมใ์นการผลิตอาหารและการแสดงขอ้มูลบนฉลากอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ไมใ่ช ่

ใช ่

จดัเป็นสารช่วยในการผลิต ซ่ึงไมต่อ้ง

แสดงขอ้มลูการใชบ้นฉลาก

ผลิตภณัฑอ์าหารตาม ป.สธ. วา่ดว้ย

การแสดงฉลากอาหารในภาชนะ

เอนไซมส์าํหรบัใชใ้นการ

ผลิตอาหารตามขอบข่ายท่ี

กาํหนดไวใ้นประกาศฯ 

จดัเป็นวตัถุเจือปนอาหารซ่ึง

ตอ้งแสดงขอ้มลูบนฉลาก

ผลิตภณัฑอ์าหารตาม  

ป.สธ. วา่ดว้ยการแสดงฉลาก

อาหารในภาชนะบรรจ ุ

ใช ่

ไมใ่ช ่

ไมใ่ช ่

ใช ่

จดัเป็นวตัถุเจือปนอาหารท่ีตกคา้งหรือติดมา

กบัวตัถุดิบ (Carry Over) ไมต่อ้งแสดงขอ้มลู

การใชบ้นฉลากผลิตภณัฑอ์าหารตาม  

ป.สธ. วา่ดว้ยการแสดงฉลากอาหารในภาชนะ

 

มีเอนไซมเ์หลืออยูใ่น

ผลิตภณัฑอ์าหารหลงัผ่าน

กระบวนการผลิต 

 เอนไซมถ์กูทาํลาย หรือถกู

ยบัยัง้อยา่งถาวรใน

ระหวา่งกระบวนการผลิต 

มีเอนไซมผ์สม 

อยูใ่นผลิตภณัฑอ์าหาร หรือเติมเอนไซม ์

ในผลิตภณัฑอ์าหาร โดยไม่มีการหยุดการทาํงานของเอนไซม ์

และเอนไซมย์งัคงแสดงหนา้ท่ีทางเทคโนโลยใีนระหวา่งรอการ

จาํหน่ายหรือแสดงหนา้ท่ี 

เม่ือถูกปรุงประกอบโดยผูบ้ริโภค 
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รายละเอียดที่ตอ้งแสดง 

ฉลากวตัถุเจอืปนอาหาร 

หมายเหต ุ

กรณีจาํหน่ายโดยตรง

ตอ่ผูบ้ริโภค รวมถึง 

ผูป้รุงผูแ้บ่งบรรจุ  

ผูจ้าํหน่าย 

(แสดงภาษาไทยแตจ่ะ

มีภาษาองักฤษก็ได)้ 

กรณีจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

อาหารเพื่อนาํไปใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการแปรรูป

อาหารเพื่อจาํหน่าย ทั้งที่

เขา้ข่ายและไม่เขา้ข่าย

โรงงาน 

(แสดงภาษาองักฤษได)้ 

กรณีผลิตเพื่อ 

การส่งออก 

(แสดงภาษาใดก็ได)้ 

(1) ชื่ออาหาร  

• กรณีวตัถุเจือปนอาหาร 

ตาม 27 กลุ่มหน้าที่  โดยมีคาํวา่ 

“วตัถุเจือปนอาหาร” หรือกลุ่ม

หน้าที่ (functional classes) ใน

อาหาร กาํกบัไวด้ว้ย 

• กรณีเอนไซม ์ โดยมีคาํวา่ 

“วตัถุเจือปนอาหาร” หรือกลุ่ม

หน้าที่ (functional classes) ใน

อาหาร เชน่ “เอนไซมป์รุงแต่ง”, 

“เอนไซมต์รึงรปู”, “เอนไซมส์าํหรบั

ใชใ้นการผลิตอาหาร” กาํกบัไวด้ว้ย 

• กรณีผลิตภณัฑท์าํความ

สะอาดหรือฆา่เชื้อที่ใชส้าํหรบัอาหาร 

โดยมีคาํวา่ “ผลิตภณัฑท์าํความ

สะอาดที่ใชส้าํหรบั..........”, 

แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลาก - • การแสดงชื่ออาหาร ต้องมีความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 2 

มิลลิเมตรและตอ้งอ่านไดช้ดัเจน ไดส้ดัส่วนสัมพนัธ์กบัขนาดพื้ นที่

ฉลาก และตอ้งอยู่ส่วนที่สําคัญของฉลากเมื่อวางจําหน่าย และมี

ขอ้ความต่อเนื่องกนัในแนวนอน สาํหรบัฉลากที่มีเนื้อที่น้อยกวา่ 35 

ตารางเซนติเมตร ขนาดตัวอักษรให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 1 

มิลลิเมตรได ้
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รายละเอียดที่ตอ้งแสดง 

ฉลากวตัถุเจอืปนอาหาร 

หมายเหต ุ

กรณีจาํหน่ายโดยตรง

ตอ่ผูบ้ริโภค รวมถึง 

ผูป้รุงผูแ้บ่งบรรจุ  

ผูจ้าํหน่าย 

(แสดงภาษาไทยแตจ่ะ

มีภาษาองักฤษก็ได)้ 

กรณีจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

อาหารเพื่อนาํไปใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการแปรรูป

อาหารเพื่อจาํหน่าย ทั้งที่

เขา้ข่ายและไม่เขา้ข่าย

โรงงาน 

(แสดงภาษาองักฤษได)้ 

กรณีผลิตเพื่อ 

การส่งออก 

(แสดงภาษาใดก็ได)้ 

“ผลิตภณัฑล์า้ง...........”, “ผลิตภณัฑ์

ฆา่เชื้อที่ใชส้าํหรบั..........” 

“ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดและฆา่

เชื้อที่ใชส้าํหรบั..........” (ความที่เวน้

ไวใ้หร้ะบุประเภทหรือชนิดของ

อาหาร) หรือขอ้ความอื่นที่มี

ความหมายในทาํนองเดียวกนักาํกบั

ไวด้ว้ย แลว้แต่กรณี และอาจมีคาํวา่ 

“วตัถุเจือปนอาหาร” กาํกบัไวด้ว้ย 

(2) เลขสารบบอาหาร แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลาก • กรณีผลิตเพื่อการส่งออก อาจระบุเลขสถานที่ผลิตอาหาร หรือชื่อ

และที่ตั้งของสถานที่ผลิตอยา่งหนึ่งอยา่งใดก็ได ้

• การแสดงเลขสารบบอาหารใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในระเบียบ
สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ดว้ยการดาํเนินการ

เกี่ยวกบัการขอรบัเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557และตามขอ้ 7 ของ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง 

การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ใหแ้สดงเลขสารบบ

อาหารในเครื่องหมาย ดว้ยตวัเลขที่มีสีตดักบัสีพื้นของกรอบ และมี

ขนาดไมเ่ล็กกวา่ 2 มิลลิเมตร สีของกรอบตดักบัสีพื้นของฉลาก 
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รายละเอียดที่ตอ้งแสดง 

ฉลากวตัถุเจอืปนอาหาร 

หมายเหต ุ

กรณีจาํหน่ายโดยตรง

ตอ่ผูบ้ริโภค รวมถึง 

ผูป้รุงผูแ้บ่งบรรจุ  

ผูจ้าํหน่าย 

(แสดงภาษาไทยแตจ่ะ

มีภาษาองักฤษก็ได)้ 

กรณีจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

อาหารเพื่อนาํไปใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการแปรรูป

อาหารเพื่อจาํหน่าย ทั้งที่

เขา้ข่ายและไม่เขา้ข่าย

โรงงาน 

(แสดงภาษาองักฤษได)้ 

กรณีผลิตเพื่อ 

การส่งออก 

(แสดงภาษาใดก็ได)้ 

(3) ชื่อและที่ตั้งของผูผ้ลิตหรือผู ้

แบ่งบรรจุหรือ ผูน้าํเขา้ หรือ

สาํนกังานใหญ่ แลว้แตก่รณี

ดงัตอ่ไปนี้ 

(3.1) วตัถุเจือปนอาหารที่ผลิตใน

ประเทศ ใหแ้สดงชื่อและที่ตั้งของ

ผูผ้ลิตหรือผูแ้บ่งบรรจุ หรือแสดงชื่อ

และที่ตั้งของสาํนักงานใหญข่อง

ผูผ้ลิตหรือผูแ้บ่งบรรจุก็ได ้โดยตอ้งมี

ขอ้ความดงัต่อไปนี้ กาํกบัไวด้ว้ย 

(3.1.1) ขอ้ความวา่ “ผูผ้ลิต” หรือ 

“ผลิตโดย” สาํหรบักรณีเป็นผูผ้ลิต 

(3.1.2) ขอ้ความวา่ “ผูแ้บ่งบรรจุ” 

หรือ “แบ่งบรรจุโดย” สาํหรบักรณี

เป็น  ผูแ้บ่งบรรจุ 

 

แสดงบนฉลาก 

 

แสดงบนฉลาก 

 

แสดงบนฉลาก 

 

• กรณีนําเขา้ใหแ้สดงประเทศผูผ้ลิตดว้ย 

• กรณีผลิตเพื่อการส่งออกตอ้งระบุประเทศผูผ้ลิต 
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รายละเอียดที่ตอ้งแสดง 

ฉลากวตัถุเจอืปนอาหาร 

หมายเหต ุ

กรณีจาํหน่ายโดยตรง

ตอ่ผูบ้ริโภค รวมถึง 

ผูป้รุงผูแ้บ่งบรรจุ  

ผูจ้าํหน่าย 

(แสดงภาษาไทยแตจ่ะ

มีภาษาองักฤษก็ได)้ 

กรณีจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

อาหารเพื่อนาํไปใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการแปรรูป

อาหารเพื่อจาํหน่าย ทั้งที่

เขา้ข่ายและไม่เขา้ข่าย

โรงงาน 

(แสดงภาษาองักฤษได)้ 

กรณีผลิตเพื่อ 

การส่งออก 

(แสดงภาษาใดก็ได)้ 

(3.1.3) ขอ้ความวา่ “สาํนักงาน

ใหญ่” สาํหรบักรณีเป็นผูผ้ลิตหรือผู ้

แบ่งบรรจุที่ประสงคจ์ะแสดงชื่อและ

ที่ตั้งของสาํนักงานใหญ ่

(3.2) วตัถุเจือปนอาหารที่นําเขา้จาก

ต่างประเทศ ใหแ้สดงชื่อและที่ตั้งของผู ้

นําเขา้โดยมีขอ้ความวา่ “ผูน้ําเขา้” 

หรือ “นําเขา้โดย” กาํกบั และแสดงชื่อ

และประเทศของผูผ้ลิตดว้ย 

(4) รุน่ที่ผลิต โดยมีคาํวา่ “รุ่นที่

ผลิต” กาํกบัไวด้ว้ย หรืออาจแสดง

ขอ้ความอื่นที่สามารถตรวจสอบ

ยอ้นกลบัได ้

 

แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลาก - 
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รายละเอียดที่ตอ้งแสดง 

ฉลากวตัถุเจอืปนอาหาร 

หมายเหต ุ

กรณีจาํหน่ายโดยตรง

ตอ่ผูบ้ริโภค รวมถึง 

ผูป้รุงผูแ้บ่งบรรจุ  

ผูจ้าํหน่าย 

(แสดงภาษาไทยแตจ่ะ

มีภาษาองักฤษก็ได)้ 

กรณีจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

อาหารเพื่อนาํไปใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการแปรรูป

อาหารเพื่อจาํหน่าย ทั้งที่

เขา้ข่ายและไม่เขา้ข่าย

โรงงาน 

(แสดงภาษาองักฤษได)้ 

กรณีผลิตเพื่อ 

การส่งออก 

(แสดงภาษาใดก็ได)้ 

(5) ปริมาณวตัถุเจือปนอาหาร

เป็นระบบเมตริก 

(5.1) วตัถุเจือปนอาหารที่เป็น

ของแข็ง แสดงนํ้าหนักสุทธิ 

(5.2) วตัถุเจือปนอาหารที่เป็น

ของเหลว หรือมีลกัษณะครึ่งแข็ง

ครึ่งเหลว อาจแสดงเป็นนํ้าหนัก

สุทธิหรือปริมาตรสุทธิก็ได ้

(5.3) วตัถุเจือปนอาหารที่มี

ลกัษณะเม็ดหรือแคปซลูใหแ้สดง

เป็นนํ้าหนักสุทธิ และแสดงจาํนวน

เม็ดหรือแคปซลู 

(5.4) วตัถุเจือปนอาหารที่มี

ลกัษณะอื่น ๆ นอกจากที่ระบุไวใ้ห้

แสดงเป็นนํ้าหนักสุทธิ 

 

แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลาก - • ตอ้งมีความสงูของตวัอกัษรไมน่้อยกวา่ 1 มิลลิเมตร สาํหรบัฉลาก

ที่มีพื้นที่ไมเ่กิน 100 ตารางเซนติเมตร เวน้แต่ฉลากอาหารที่มี

พื้นที่ทั้งแผ่นน้อยกวา่ 35 ตารางเซนติเมตร การแสดงส่วนประกอบ 

อาจแสดงไวบ้นหีบหอ่ของอาหารแทนได ้หรือ ไมน่้อยกวา่ 1.5 

มิลลิเมตร สาํหรบัฉลากที่มีพื้นที่มากกวา่ 100 ตารางเซนติเมตร 
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รายละเอียดที่ตอ้งแสดง 

ฉลากวตัถุเจอืปนอาหาร 

หมายเหต ุ

กรณีจาํหน่ายโดยตรง

ตอ่ผูบ้ริโภค รวมถึง 

ผูป้รุงผูแ้บ่งบรรจุ  

ผูจ้าํหน่าย 

(แสดงภาษาไทยแตจ่ะ

มีภาษาองักฤษก็ได)้ 

กรณีจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

อาหารเพื่อนาํไปใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการแปรรูป

อาหารเพื่อจาํหน่าย ทั้งที่

เขา้ข่ายและไม่เขา้ข่าย

โรงงาน 

(แสดงภาษาองักฤษได)้ 

กรณีผลิตเพื่อ 

การส่งออก 

(แสดงภาษาใดก็ได)้ 

(6) เดือนและปีที่ผลิต หรือเดือน

และปีที่หมดอายุการบริโภค โดย

มีขอ้ความวา่ “ผลิต...(ระบุเดือน

และปี)...” หรือ “หมดอายุ...(ระบุ

เดือนและปี)...” หรือขอ้ความอื่นที่มี

ความหมายในทาํนองเดียวกนั 

กาํกบัไวด้ว้ย เวน้แต่วตัถุเจือปน

อาหารที่มีอายุการเก็บรกัษาไมเ่กิน 

18 เดือน ตอ้งแสดงเดือนและปีที่

หมดอายุการบริโภค โดยมีขอ้ความ

วา่ “หมดอายุ...(ใหร้ะบุเดือนและ

ปี)...” หรือขอ้ความอื่นที่มี

ความหมายในทาํนองเดียวกนั 

กาํกบัไวด้ว้ย เชน่ ใชไ้ดถ้ึง...(ใหร้ะบุ

เดือนและปี)... ทั้งนี้อาจแสดง 

“เดือน” เป็นตวัเลขหรืออกัษรก็ได ้

แสดงบนฉลาก 

 

แสดงบนฉลาก 

 

- • กรณีที่มีการแสดงไมเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนด ตอ้งมีขอ้ความหรือ

ตวัอกัษรที่สื่อใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจอยา่งชดัเจนถึงวิธีการแสดง

ขอ้ความดงักล่าวกาํกบัไวด้ว้ย 

• ตอ้งมีความสงูของตวัอกัษรไมน่้อยกวา่ 1 มิลลิเมตร สาํหรบัฉลาก

ที่มีพื้นที่ไมเ่กิน 100 ตารางเซนติเมตร เวน้แต่ฉลากอาหารที่มี

พื้นที่ทั้งแผ่นน้อยกวา่ 35 ตารางเซนติเมตร การแสดง

ส่วนประกอบ อาจแสดงไวบ้นหีบหอ่ของอาหารแทนได ้หรือ ไม่

น้อยกวา่ 1.5 มิลลิเมตร สาํหรบัฉลากที่มีพื้นที่มากกวา่ 100 

ตารางเซนติเมตร 
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รายละเอียดที่ตอ้งแสดง 

ฉลากวตัถุเจอืปนอาหาร 

หมายเหต ุ

กรณีจาํหน่ายโดยตรง

ตอ่ผูบ้ริโภค รวมถึง 

ผูป้รุงผูแ้บ่งบรรจุ  

ผูจ้าํหน่าย 

(แสดงภาษาไทยแตจ่ะ

มีภาษาองักฤษก็ได)้ 

กรณีจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

อาหารเพื่อนาํไปใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการแปรรูป

อาหารเพื่อจาํหน่าย ทั้งที่

เขา้ข่ายและไม่เขา้ข่าย

โรงงาน 

(แสดงภาษาองักฤษได)้ 

กรณีผลิตเพื่อ 

การส่งออก 

(แสดงภาษาใดก็ได)้ 

(7) ส่วนประกอบ 

 

 

(7.1) วตัถุเจือปนอาหาร  

       หมายถึง ส่วนประกอบที่เป็น

วตัถุเจือปนอาหารตามนิยามของ 

ป.สธ. 281 ซึ่งจะรวมถึง เอนไซม ์

หรือ สารสาํคญัหรือสารออกฤทธิ์ 

(active ingredient) ดว้ย 

(7.2) ส่วนประกอบอื่นๆเชน่ สาร

แต่งกลิ่นรส นํ้า สมุนไพร 

เครื่องเทศ เป็นตน้ 

แสดงบนฉลาก 

 

 

(7.1)วตัถุเจือปน

อาหาร แสดงชื่อ พรอ้ม

กาํกบัดว้ยรหสั INS (ถา้

มี) และแสดงปริมาณ

เป็น % โดยเรียงจาก

มากไปน้อย 

(7.2) ส่วนประกอบ

อื่นๆ เรียงจากมากไป

น้อย ส่วนประกอบอื่น

ที่เป็นสารแต่งกลิ่น ให้

แสดงตามที่กาํหนด 

แสดงบนฉลากหรือ

คูม่ือ/เอกสาร

ประกอบการจาํหน่าย 

(7.1)วตัถุเจือปนอาหาร 

แสดงชื่อ พรอ้มกาํกบั

ดว้ยรหสั INS (ถา้มี)  

โดยเรียงจากมากไปน้อย  

 

 

7.2 ส่วนประกอบอื่นๆ

เรียงจากมากไปน้อย 

ส่วนประกอบอื่นที่เป็น

สารแต่งกลิ่น ใหแ้สดง

ตามที่กาํหนด 

- • กรณีที่ส่วนประกอบนั้นเป็นเอนไซม ์อาจแสดงรหสั EC (Enzyme 

Commission) numbers ซึ่งจดัโดย International Union of Biochemistry 

and Molecular Biology (IUBMB) แทนการแสดงรหสั INS  

• กรณีเป็นผลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือฆา่เชื้อที่ใชส้าํหรบัอาหาร 
สารที่ใชเ้ป็นสารสาํคญัหรือสารออกฤทธิ์ในผลิตภณัฑด์งักล่าว ให้

แสดงหน้าที่ที่สอดคลอ้งตามประเภทของผลิตภณัฑต์ามประกาศฯ 

(ป.สธ. 412) 

• ใหแ้สดง “เป็นวตัถุดิบสาํหรบัแปรรปูอาหารเท่านั้น” หรือ

ขอ้ความอื่นที่มีความหมายทาํนองเดียวกนั หรือ มีการแสดง

ปริมาณของวตัถุเจือปนอาหารเป็นรอ้ยละไวท้ี่ฉลาก  ทั้งนี้

รายละเอียดเกี่ยวกบัสตูรส่วนประกอบ วิธีการใช ้และคาํแนะนํา

ในการเก็บรกัษา อาจแสดงไวใ้นคูม่ือประกอบการจาํหน่ายได ้

• ผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนประกอบของวตัถุเจือปนอาหารหรือเอนไซม์
หรือสารสาํคญัหรือสารออกฤทธิ์ ผสมกนัตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป 

เฉพาะ 2 กรณีดงัต่อไปนี้ อาจไมต่อ้งแสดงปริมาณรอ้ยละของวตัถุ

เจือปนอาหารไวท้ี่ฉลากหรือคู่มือหรือเอกสารประกอบการ

จาํหน่าย 
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รายละเอียดที่ตอ้งแสดง 

ฉลากวตัถุเจอืปนอาหาร 

หมายเหต ุ

กรณีจาํหน่ายโดยตรง

ตอ่ผูบ้ริโภค รวมถึง 

ผูป้รุงผูแ้บ่งบรรจุ  

ผูจ้าํหน่าย 

(แสดงภาษาไทยแตจ่ะ

มีภาษาองักฤษก็ได)้ 

กรณีจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

อาหารเพื่อนาํไปใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการแปรรูป

อาหารเพื่อจาํหน่าย ทั้งที่

เขา้ข่ายและไม่เขา้ข่าย

โรงงาน 

(แสดงภาษาองักฤษได)้ 

กรณีผลิตเพื่อ 

การส่งออก 

(แสดงภาษาใดก็ได)้ 

 (1) ผูผ้ลิตหรือผูน้ําเขา้เพื่อใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑอ์าหาร

ของตนเอง หรือ 

(2) ผูผ้ลิตหรือผูน้ําเขา้จาํหน่ายใหแ้กผู่แ้ปรรปูอาหาร โดยมี

ขอ้ตกลงการใหข้อ้มลูปริมาณรอ้ยละของสารสาํคญัหรือสารออกฤทธิ์

หรือวตัถุเจือปนอาหารดงักล่าว 

• ตอ้งมีความสงูของตวัอกัษรไมน่้อยกวา่ 1 มิลลิเมตร สาํหรบัฉลาก

ที่มีพื้นที่ไมเ่กิน 100 ตารางเซนติเมตร เวน้แต่ฉลากอาหารที่มี

พื้นที่ทั้งแผ่นน้อยกวา่ 35 ตารางเซนติเมตร การแสดง

ส่วนประกอบ อาจแสดงไวบ้นหีบหอ่ของอาหารแทนได ้หรือ ไม่

น้อยกวา่ 1.5 มิลลิเมตร สาํหรบัฉลากที่มีพื้นที่มากกวา่ 100 

ตารางเซนติเมตร 
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รายละเอียดที่ตอ้งแสดง 

ฉลากวตัถุเจอืปนอาหาร 

หมายเหต ุ

กรณีจาํหน่ายโดยตรง

ตอ่ผูบ้ริโภค รวมถึง 

ผูป้รุงผูแ้บ่งบรรจุ  

ผูจ้าํหน่าย 

(แสดงภาษาไทยแตจ่ะ

มีภาษาองักฤษก็ได)้ 

กรณีจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

อาหารเพื่อนาํไปใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการแปรรูป

อาหารเพื่อจาํหน่าย ทั้งที่

เขา้ข่ายและไม่เขา้ข่าย

โรงงาน 

(แสดงภาษาองักฤษได)้ 

กรณีผลิตเพื่อ 

การส่งออก 

(แสดงภาษาใดก็ได)้ 

(8) วิธีการใช ้ที่เขา้ใจไดง้า่ยและ

ปฏิบตัิไดถ้กูตอ้ง โดยอยา่งน้อยตอ้ง

ระบุ 

(8.1) วตัถุประสงคก์ารใช ้

(8.2) ชนิดของอาหารที่ใช ้

(8.3) ปริมาณการใชส้าํหรบั

อาหาร 

(8.4) วิธีการเตรียมหรือวิธีการใช้

ผลิตภณัฑ ์(ป.สธ. 412) 

(8.5) วิธีการลา้งหรือขจดั

ผลิตภณัฑอ์อกจากอาหารที่มีการใช ้ 

(ป.สธ. 412) 

แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลากหรือ

คูม่ือ/เอกสาร

ประกอบการจาํหน่าย 

- •  วตัถุประสงคก์ารใช ้ ชนิดของอาหารที่ใช ้ และปริมาณการใช้

สาํหรบัอาหาร ตอ้งสอดคลอ้งตามเงื่อนไขการใชท้ี่กาํหนดไวต้าม

ประกาศฯ 

•  ขอ้ (8.4) และ (8.5) บงัคบัใหแ้สดงเฉพาะผลิตภัณฑท์ําความ

สะอาดหรือฆา่เชื้อที่ใชส้าํหรบัอาหาร เท่านั้น 

•  วิธีการเตรียมหรือวิธีการใชผ้ลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ
ที่ใชส้ําหรับอาหาร ตอ้งแสดงตามเงื่อนไขเฉพาะที่กําหนดไวใ้น

บญัชีแนบทา้ยประกาศฯ (ป.สธ. 412) ดว้ยแลว้แต่กรณี 

ตวัอย่าง ผลิตภณัฑม์ีการใชส้ารลดแรงตึงผิวที่ไม่มีประจุกลุ่มอลัคิล

โพลีไกลโคไซด์ เป็นส่วนประกอบ ต้องแสดงขอ้ความเงื่อนไข

เฉพาะวา่ “การลา้งหรือการทาํความสะอาดผกัหรือผลไม ้โดยการ

แช่ในสารละลายของผลิตภณัฑท์ําความสะอาดที่มีสารลดแรงตึง

ผิวเป็นส่วนประกอบตามที่ระบุในวิธีการใช ้ตอ้งไม่เกิน 5 นาที” 

ไวใ้นวิธีการเตรียมหรือวิธีการใชผ้ลิตภณัฑด์ว้ย 

•  วิธีการลา้งหรือขจดัผลิตภณัฑอ์อกจากอาหารที่มีการใชต้อ้งแสดง
ฉลากเป็นไปตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 
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รายละเอียดที่ตอ้งแสดง 

ฉลากวตัถุเจอืปนอาหาร 

หมายเหต ุ

กรณีจาํหน่ายโดยตรง

ตอ่ผูบ้ริโภค รวมถึง 

ผูป้รุงผูแ้บ่งบรรจุ  

ผูจ้าํหน่าย 

(แสดงภาษาไทยแตจ่ะ

มีภาษาองักฤษก็ได)้ 

กรณีจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

อาหารเพื่อนาํไปใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการแปรรูป

อาหารเพื่อจาํหน่าย ทั้งที่

เขา้ข่ายและไม่เขา้ข่าย

โรงงาน 

(แสดงภาษาองักฤษได)้ 

กรณีผลิตเพื่อ 

การส่งออก 

(แสดงภาษาใดก็ได)้ 

1) กรณีการล้างหรือขจัดผลิตภัณฑ์ออกจากอาหาร สําหรับ

ผลิตภณัฑซ์ึ่งจาํหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภค 

ก) ขอ้ความว่า “การแช่ในสารละลายของผลิตภณัฑต์ามที่ระบุใน

วิธีการใชต้อ้งลา้งนํ้าสะอาดซํ้าโดยเปลี่ยนนํ้ามากกวา่ 2 ครั้ง” หรือ 

ข) ขอ้ความว่า “การลา้งผ่านนํ้าสะอาดไหลซํ้าอีกครั้งหนึ่งไม่

น้อยกวา่ 30 วินาที”หรือ 

ค) ขอ้ความวา่ “การแชใ่นสารละลายของผลิตภณัฑต์ามที่ระบุ

ในวิธีการใชต้อ้งลา้งนํ้าสะอาดซํ้าโดยเปลี่ยนนํ้ามากกว่า 2 ครั้ง 

หรือการล้างผ่านนํ้าสะอาดไหลซํ้าอีกครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า 30 

วินาที”หรือ 

ง) ขอ้ความอื่นตามที่ไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

2) กรณีการลา้งหรือขจดัผลิตภณัฑอ์อกจากอาหาร สาํหรบั

ผลิตภณัฑ ์ ซึ่งไมไ่ดจ้าํหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภค ใหเ้ป็นไปตามการ

ควบคุมกระบวนการผลิตอาหารนั้นๆ ที่เหมาะสม 
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รายละเอียดที่ตอ้งแสดง 

ฉลากวตัถุเจอืปนอาหาร 

หมายเหต ุ

กรณีจาํหน่ายโดยตรง

ตอ่ผูบ้ริโภค รวมถึง 

ผูป้รุงผูแ้บ่งบรรจุ  

ผูจ้าํหน่าย 

(แสดงภาษาไทยแตจ่ะ

มีภาษาองักฤษก็ได)้ 

กรณีจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

อาหารเพื่อนาํไปใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการแปรรูป

อาหารเพื่อจาํหน่าย ทั้งที่

เขา้ข่ายและไม่เขา้ข่าย

โรงงาน 

(แสดงภาษาองักฤษได)้ 

กรณีผลิตเพื่อ 

การส่งออก 

(แสดงภาษาใดก็ได)้ 

(9) คาํแนะนาํในการเก็บรกัษา แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลากหรือ

คูม่ือ/เอกสาร

ประกอบการจาํหน่าย 

- - 

(10) คาํเตือน (ป.สธ 412) 

อยา่งน้อยตอ้งแสดงขอ้ความวา่  

(10.1) “หา้มรบัประทาน”  

(10.2) “ระวงัอยา่ใหเ้ขา้ตา”  

(10.3) “สาํหรบัผูท้ี่ผิวหนังแพ้

สารเคมีงา่ยหรือตอ้งลา้งเป็น

เวลานานหรือเป็นประจาํ ควรสวมถุง

มือยาง”  

(10.4) “หา้มทิ้งผลิตภณัฑห์รือ

ภาชนะบรรจุที่ใชห้มดแลว้ลงใน

แมน่ํ้า ค ูคลอง แหล่งนํ้า

สาธารณะ” 

แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลาก - • กาํหนดใหต้อ้งแสดง คาํเตือน ไวบ้นฉลาก เฉพาะผลิตภณัฑท์าํ

ความสะอาดหรือฆา่เชื้อที่ใชส้าํหรบัอาหาร เท่านั้น 

• ตอ้งมีความสงูของตวัอกัษรไมน่้อยกวา่ 2 มิลลิเมตร 

• กรณีสารที่มีเงื่อนไขการใชเ้ป็นไดท้ั้งวตัถุเจือปนอาหารและสารทาํ
ความสะอาดหรือฆา่เชื้อ เชน่ โซเดียมไฮโดรเจนคารบ์อเนต (INS 

500ii) แคลเซียมออกไซด ์(INS 529) แคลเซียมไฮดรอกไซด ์(INS 

526) เป็นตน้ ไมส่ามารถแสดงวตัถุประสงคก์ารใชอ้ื่นร่วมกบัการใช้

เพื่อชะลา้ง ทาํความสะอาด ขจดัหรือลดปริมาณสิ่งที่อาจเป็น

อนัตรายในอาหาร ตามประกาศฉบบันี้ เนื่องจากมีขอ้กาํหนดที่

แตกต่างกนัทั้งวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะการใช ้โดยเฉพาะขอ้

กาํหนดการแสดงฉลากเกี่ยวกบัขอ้ความคาํเตือน ซึ่งอาจทาํให้

ผูบ้ริโภคเขา้ใจผิดในสาระสาํคญั 
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รายละเอียดที่ตอ้งแสดง 

ฉลากวตัถุเจอืปนอาหาร 

หมายเหต ุ

กรณีจาํหน่ายโดยตรง

ตอ่ผูบ้ริโภค รวมถึง 

ผูป้รุงผูแ้บ่งบรรจุ  

ผูจ้าํหน่าย 

(แสดงภาษาไทยแตจ่ะ

มีภาษาองักฤษก็ได)้ 

กรณีจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

อาหารเพื่อนาํไปใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการแปรรูป

อาหารเพื่อจาํหน่าย ทั้งที่

เขา้ข่ายและไม่เขา้ข่าย

โรงงาน 

(แสดงภาษาองักฤษได)้ 

กรณีผลิตเพื่อ 

การส่งออก 

(แสดงภาษาใดก็ได)้ 

• อาจแสดงขอ้ความคาํเตือนอื่น (แลว้แต่กรณี) ตวัอยา่งขอ้ความ 

เชน่  

- หา้มดื่มนํ้า รบัประทานอาหาร หรือ สบูบุหรี่ ขณะใชผ้ลิตภณัฑ ์

- ตอ้งสวมถุงมือยาง รองเทา้ยาง และหน้ากาก เพื่อป้องกนัไมใ่ห้

ผลิตภณัฑส์มัผสัร่างกายในขณะปฏิบตัิงาน 

- ตอ้งอาบนํ้า สระผม เปลี่ยนเสื้อผา้ ซกัชุดที่สวมทาํงานใหส้ะอาด 

หลงัจากปฏิบตัิงานเสร็จแลว้ 

- วิธีการรมดว้ยกา๊ซโอโซนโดยตรง (fumigation) ตอ้งควบคุมการ

ใชใ้หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑว์ิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ป้องกนั

การรัว่ไหล 

(11) วิธีแกพ้ิษเบื้องตน้ (เฉพาะ

ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือฆ่า

เชื้อที่ใชส้าํหรบัอาหาร) 

แสดงบนฉลาก แสดงบนฉลากหรือ

คูม่ือ/เอกสาร

ประกอบการจาํหน่าย 

- • กาํหนดใหต้อ้งแสดง วิธีแกพ้ิษเบื้องตน้ ไวบ้นฉลาก เฉพาะ

ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใชส้าํหรบัอาหาร เท่านั้น 

• ใหพ้ิจารณาตามความเป็นอนัตรายของสารที่ใชเ้ป็นส่วนประกอบ
ตวัอยา่งขอ้ความวิธีแกพ้ิษเบื้องตน้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดต้าม

ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คาํชี้แจง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยผลิตภณัฑท์าํความสะอาด

หรือฆา่เชื้อที่ใชส้าํหรบัอาหาร 
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รายละเอียดที่ตอ้งแสดง 

ฉลากวตัถุเจอืปนอาหาร 

หมายเหต ุ

กรณีจาํหน่ายโดยตรง

ตอ่ผูบ้ริโภค รวมถึง 

ผูป้รุงผูแ้บ่งบรรจุ  

ผูจ้าํหน่าย 

(แสดงภาษาไทยแตจ่ะ

มีภาษาองักฤษก็ได)้ 

กรณีจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

อาหารเพื่อนาํไปใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการแปรรูป

อาหารเพื่อจาํหน่าย ทั้งที่

เขา้ข่ายและไม่เขา้ข่าย

โรงงาน 

(แสดงภาษาองักฤษได)้ 

กรณีผลิตเพื่อ 

การส่งออก 

(แสดงภาษาใดก็ได)้ 

(12) ขอ้ความอื่นที่สาํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา

ประกาศกาํหนด (ถา้มี) 

แสดงบนฉลาก  แสดงบนฉลากหรือ

คูม่ือ/เอกสาร

ประกอบการจาํหน่าย  

- - 

หมายเหตุ วตัถุเจือปนอาหาร ที่จาํหน่ายใหแ้กผู่ผ้ลิตอาหารเพื่อนําไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการแปรรปูอาหารเพื่อจาํหน่าย ทั้งที่เขา้ขา่ยและไมเ่ขา้ขา่ยโรงงานกรณีที่แสดง

รายละเอียดไมค่รบถว้นตามขอ้ (1)-(11) หรือแสดงรายละเอียดเฉพาะตามขอ้ (1)(2)(3)(4)(5)(6) และ (10) ไวบ้นฉลาก ผูจ้าํหน่ายตอ้งจดัใหม้ีคูม่ือหรือเอกสาร

ประกอบการจาํหน่ายที่มีรายละเอียดเป็นภาษาไทยที่ครบถว้นตามขอ้ (1)-(11) ประกอบการจาํหน่ายทุกครั้ง
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æ¹Ç·Ò§¡ÒÃæÊ´§©ÅÒ¡¼ÅiµÀa³± �oÒËÒÃ·ÕèÁÕ¡ÒÃãª �Çaµ¶ue¨oื»¹oÒËÒÃ 

¼ÅiµÀa³± �oÒËÒÃã´æ ·ÕèÁÕ¡ÒÃãª �Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ ÃÇÁ¶ ึ§Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ·Õèµi´ÁÒ¡aº
Çaµ¶u´iº·Õèãª �ã¹¡ÒÃ¼ÅiµoÒËÒÃã¹»ÃiÁÒ³·Õèe¡i´¼Å·Ò§´ �Ò¹e·¤o¹oÅÂÕ¡ÒÃ¼Åiµã¹¼ÅiµÀa³± �Êu´· �ÒÂ¨aµ �o§
æÊ´§ÃÒÂÅaeoÕÂ´¡ÒÃãª �Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃº¹©ÅÒ¡¢o§¼ÅiµÀa³± �oÒËÒÃ¹aé¹´ �ÇÂ o´ÂÁÕÃÒÂÅaeoÕÂ´¢o§
ËÅa¡e¡³± �æÅae§ืèo¹ä¢ã¹¡ÒÃæÊ´§µÒÁ·ÕèÃaºuäÇ �ã¹»Ãa¡ÒÈ¡Ãa·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³Êu¢Ç �Ò �́ÇÂ¡ÒÃæÊ´§©ÅÒ¡ã¹
ÀÒª¹aºÃÃ¨u á§¹Õé 

 ระบุหนา้ท่ีทางดา้นเทคโนโลยกีารผลิต+ช่ือเฉพาะ หรอื INS ของวตัถุเจอื

ปนอาหาร æÅ�Çæµ �¡Ã³Õ á§¹Õé 

• ¡Åu �ÁÊÕ  ãË �æÊ´§ �ÊÕ¸ÃÃÁªÒµi� ËÃ ืo �ÊÕÊa§e¤ÃÒaË �� µÒÁ´ �ÇÂª ื èoe©¾Òa ËÃ ืoµaÇeÅ¢µÒÁ 
INS for Food Additives æÅ�Çæµ �¡Ã³Õ 

µaÇoÂ �Ò§ ÊÕ¸ÃÃÁªÒµi (ÊÒÃÊ¡a´¨Ò¡e»Åืo¡o§u�¹) e¨ืoÊÕ¸ÃÃÁªÒµi 
 ÊÕÊa§e¤ÃÒaË� (INS132) 

• ¡Åu �ÁÊÒÃ¡a¹eÊÕÂ ãË �æÊ´§ ªืèo¡Åu �ÁË¹ �Ò·Õè µÒÁ´ �ÇÂª ื èoe©¾Òa ËÃ ืoµaÇeÅ¢µÒÁ INS for 
Food Additives æÅ�Çæµ �¡Ã³Õ 

µaÇoÂ �Ò§ ÊÒÃ¡a¹eÊÕÂ (o«e ṌÂÁeº¹o«eoµ) 
 ÊÒÃ¡a¹eÊÕÂ (INS211) 

• ¡Åu�ÁÊÒÃ»Ãu§æµ �§ÃÊoÒËÒÃ æÅa¡Åu�ÁÊÒÃãË �¤ÇÒÁËÇÒ¹æ·¹¹éíÒµÒÅ   
ãË�æÊ´§ª ืèo¡Åu�ÁË¹�Ò·ÕèµÒÁ �́ÇÂª ืèoe©¾Òa 

µaÇoÂ �Ò§ ÊÒÃ»Ãu§æµ�§ÃÊoÒËÒÃ (Áoo¹o«e ṌÂÁæoÅ-¡ÅÙ·ÒeÁµ), 
ÊÒÃe¾ièÁÃÊªÒµi (Áoo¹o«e ṌÂÁæoÅ-¡ÅÙ·ÒeÁµ)  

 Çaµ¶u·ÕèãË�¤ÇÒÁËÇÒ¹æ·¹¹éíÒµÒÅ (æoÊ»ÒæµÁ),  
ãª�æoÊ»ÒæµÁe»�¹Çaµ¶u·ÕèãË�¤ÇÒÁËÇÒ¹æ·¹¹éíÒµÒÅ 

• ¡Åu�ÁË¹ �Ò·Õèo ืè¹¹o¡eË¹ ืo¨Ò¡¢ �Ò§µ �¹ oÒ¨æÊ´§¢ �o¤ÇÒÁÇ �Ò �Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ� æ·¹ ªืèo
¡Åu �ÁË¹ �Ò·Õè¢o§Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃä´ �Ã �ÇÁ¡aºªืèoe©¾Òa ËÃ ืoÃ �ÇÁ¡aºµaÇeÅ¢µÒÁ INS for Food 
Additives æÅ�Çæµ �¡Ã³Õ  

µaÇoÂ �Ò§ ÊÒÃ»�o§¡a¹¡ÒÃe¡i´oo¡«ie´ªaè¹ (INS 321)  
 Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ (INS 321) 
 ÊÒÃ»�o§¡a¹¡ÒÃe¡i´oo¡«ie´ªaè¹ (ºiÇ·ieÅe·´äÎ´Ão¡«io·ÅÙoÕ¹)  
 Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ (ºiÇ·ieÅe·´äÎ´Ão¡«io·ÅÙoÕ¹) 
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 การแสดงขอ้มูลสาํหรบัผูแ้พอ้าหาร (ขอ้4(6)) สาํหรบัวตัถุเจอืปนอาหาร

บางชนิด æÅ�Çæµ �¡Ã³Õ á§¹Õé 

• ¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¡ÒÃãª �o´ÂµÃ§ã¹¼ÅiµÀa³± �   
æÊ´§ �¢ �oÁÙÅÊíÒËÃaº¼Ù�æ¾ �oÒËÒÃ: ÁÕ ���� ËÃ ืo �ÁÕ......� äÇ�ã¹¡Ãoº o´ÂÊÕ¢o§µaÇoa¡ÉÃµ�o§µa´¡aºÊÕ

¾ ืé¹¢o§¡ÃoºæÅaÊÕ¢o§¡Ãoºµa´¡aºÊÕ¾ ืé¹¢o§©ÅÒ¡ eª�¹ 

ขอ้มูลสาํหรบัผูแ้พอ้าหาร :  มีไลโซไซมจ์ากไข่ขาว หรือ   มีไลโซไซมจ์ากไข่ขาว  

 

ขอ้มูลสาํหรบัผูแ้พอ้าหาร :  มีซลัไฟต ์หรือ   มีซลัไฟต ์ 

 

• ¡Ã³Õ·ÕèoÒ¨ÁÕ¡ÒÃ»¹e» ��o¹ã¹¡ÃaºÇ¹¡ÒÃ¼Åiµ 

æÊ´§ �¢ �oÁÙÅÊíÒËÃaº¼Ù�æ¾ �oÒËÒÃ: oÒ¨ÁÕ ��� ËÃ ืo �oÒ¨ÁÕ........� äÇ �ã¹¡Ãoº o´ÂÊÕ¢o§µaÇoa¡ÉÃµ �o§
µa´¡aºÊÕ¾ ืé¹¢o§¡ÃoºæÅaÊÕ¢o§¡Ãoºµa´¡aºÊÕ¾ ืé¹¢o§©ÅÒ¡ eª�¹ 

ขอ้มูลสาํหรบัผูแ้พอ้าหาร :  อาจมีเลซิตนิจากถัว่เหลือง  

 

อาจมีเลซิตนิจากถัว่เหลือง 

 

 

             ¡ÒÃæÊ´§Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃã¹oÒËÒÃ·Õ èÁ ÕÊ �Ç¹»Ãa¡oºËÅÒÂª¹i´  
oÒ¨æÊ´§Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃµ �o· �ÒÂ¨Ò¡Ê �Ç¹»Ãa¡oºæµ �Åaª¹i´ËÃ ืooÒ¨æÊ´§ÃÇÁäÇ �
· �ÒÂÊu´¢o§Ê �Ç¹»Ãa¡oº·aé§ËÁ´  

♦ ¹éíÒµÒÅ 50 % ¤ÃÕÁe·ÕÂÁ 40 % (oiÁaÅ«iä¿eooÃ � (INS 322 (i) INS 340(ii) INS 
451(i)) ÊÒÃ» �o§¡a¹¡ÒÃ¨aºµaÇe» �¹¡ �o¹ (INS 551)), ¼§o¡o¡ � 10 % (oiÁaÅ«iä¿eooÃ � (INS 
322 (i)) ÊÒÃ» �o§¡a¹¡ÒÃ¨aºµaÇe» �¹¡ �o¹ (INS 552) ÊÒÃ¡a¹eÊÕÂ (INS 280))  

♦ ¹éíÒµÒÅ 50 % ¤ÃÕÁe·ÕÂÁ 40 % ¼§o¡o¡ � 10 % (Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ (INS 322 (i), 
INS 340(ii), INS 451(i), INS 551, INS 552)), ÊÒÃ¡a¹eÊÕÂ (INS 280)) 



วตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง       หน้า | 93  
 

 การแสดงขอ้ความคาํเตอืนสาํหรบัวตัถุเจอืปนอาหารบางชนิด  

µÒÁ»Ãa¡ÒÈ¡Ãa·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³Êu¢ (©ºaº·Õè 401) ¾.È. 2562 oo¡µÒÁ¤ÇÒÁã¹¾ÃaÃÒªºaaµi
oÒËÒÃ ¾.È. 2522 eÃ ืèo§ ¡ÒÃæÊ´§©ÅÒ¡¢o§oÒËÒÃã¹ÀÒª¹aºÃÃ¨u (©ºaº·Õè 3) ¡íÒË¹´ãË�
oÒËÒÃ á§µ�oä»¹Õé¨aµ�o§æÊ´§e¾ièÁeµiÁµÒÁ¢ �o 4 (14) 

oÒËÒÃ ¢ �o¤ÇÒÁ¤íÒeµ ืo¹ËÃ ืo¢ �o¤ÇÒÁo ืè¹ 
• oÒËÒÃ·Õèãª �æoÊ¾ÒÃ �e·Á e» �¹
ÊÒÃãË �¤ÇÒÁËÇÒ¹æ·¹¹éíÒµÒÅËÃ ืo
Çaµ¶uãË �¤ÇÒÁËÇÒ¹æ·¹¹éíÒµÒÅ  

�¼Ù�·ÕèÁÕÊÀÒÇa¿ �¹iÅ¤Õoµ¹ÙeÃÕÂ ¼ÅiµÀa³± �¹ÕéÁÕ¿ �¹iÅoÅÒ¹Õ¹� 

 

 

กรณีการใชส้ารช่วยในการผลิต (Processing aid) ท่ีไม่ตอ้งแสดงขอ้มูลบนฉลาก

ของผลิตภณัฑอ์าหารหากเขา้ข่าย ดงัน้ี 

 มีหน้าท่ีเป็น processing aid และสารหรือวตัถุใดท่ีถูกนํามาใชใ้นระหวา่งการผลิต

วตัถุดิบ/ส่วนประกอบหรืออาหารมีการใชใ้นระหวา่งกระบวนการผลิต และ 

 มีขั้นตอนหรือวิธีการกําจัดหรือลดปริมาณสารหรือวัตถุหรืออนุพันธ์ของสารท่ี
ตกค้างในผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรือปริมาณของสารต้องไม่ส่งผลต่อลักษณะหรือคุณภาพของ

ผลิตภณัฑสุ์ดทา้ยน้ัน โดยปริมาณตกคา้งน้ันตอ้งไมม่ีผลกระทบต่อสุขภาพ 
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 ÒÂª ืèoË¹ �ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ·ÕèãË �ºÃi¡ÒÃµÃÇ¨Çie¤ÃÒaË � ¤u³ÀÒ¾ËÃ ืoÁÒµÃ°Ò¹ e¾ ืèo
»Ãa¡oº¡ÒÃ¢o¢ ึé¹·aeºÕÂ¹ µíÒÃaºoÒËÒÃ·Õè¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃoÒËÒÃãË �¡ÒÃÂoÁÃaº 
 

1. หน่วยงานของรฐัทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

2. หน่วยงานหรือองคก์รท่ีไดร้บัมอบหมายหรือไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานของรฐัของ

ประเทศน้ันๆ  

3. หน่วยงานหรือองคก์รทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีไดร้บัการรบัรองโดยหน่วยงาน

รบัรองหอ้งปฏิบติัการตามมาตรฐานสากล 

หน่วยงานรฐับาลท่ีใหบ้รกิารตรวจวิเคราะหเ์พ่ือประกอบการข้ึนทะเบียนตารบัอาหาร 

หรอืใชฉ้ลากอาหาร 

1. กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

2. กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร กระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม  

(โครงการวิทยาศาสตรชี์วภาพ) 

3. หอ้งปฏิบตักิารกองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

4. ศูนยวิ์ทยาศาสตรก์ารแพทย ์

5. สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน 

6. สถาบนัวิจยัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

7. สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

8. กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร 

9. คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุร ี
10.  หอ้งปฏิบตักิารศูนยวิ์จยั และทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

หอ้งปฏิบตักิารท่ีไดร้บัการรบัรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005  

ดา้นอาหาร จากสาํนกัมาตรฐานหอ้งปฏิบตักิาร กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

ตรวจสอบขอ้กาํหนดท่ีผ่านการรบัรอง ISO/IEC 17025 ไดท่ี้เว็บไซตข์องสาํนักมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc%5Fqa/dbqa/default.asp?iID=LDMEM 

หอ้งปฏิบตักิารท่ีไดร้บัการรบัรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005  

ดา้นอาหาร จากสานกับรหิารและรบัรองหอ้งปฏิบตักิาร กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร 

ตรวจสอบขอ้กาํหนดท่ีผ่านการรบัรอง ISO/IEC 17025 ไดท่ี้เว็บไซตข์องสานักบริหารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ 

กรมวทิยาศาสตรบ์ริการ http://labthai.dss.go.th/dss/report/actLab/report_actLab.php?lang=th 

ร
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หอ้งปฏิบตักิารท่ีไดร้บัการรบัรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005  

ดา้นอาหาร จากกองรบัรองมาตรฐาน (กรร.) สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มกอช.) 

ตรวจสอบขอ้กาํหนดท่ีผ่านการรบัรอง ISO/IEC 17025 ไดท่ี้เว็บไซตข์องกองรบัรองมาตรฐาน (กรร.) 

สาํนักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) http://osa.acfs.go.th/lab/searchLab.php 

หอ้งปฏิบตักิารท่ีไดร้บัการรบัรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005  

ดา้นอาหาร จากกองพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสินคา้พืช กรมวิชาการเกษตร 

ตรวจสอบขอ้กาํหนดท่ีผ่านการรบัรอง ISO/IEC 17025 ไดท่ี้เว็บไซตข์องกองพฒันาระบบและรบัรอง

มาตรฐานสินคา้พืช กรมวชิาการเกษตร 

http://www.doa.go.th/psco/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=109 

หอ้งปฏิบตักิารท่ีไดร้บัการรบัรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005  

ดา้นอาหาร จากสาํนกัตรวจสอบคณุภาพสินคา้ปศสุตัว ์กรมปศุสตัว ์

ตรวจสอบขอ้กาํหนดท่ีผ่านการรบัรอง ISO/IEC 17025 ไดท่ี้เว็บไซตข์องสานักตรวจสอบคุณภาพสินคา้ 

ปศุสตัว ์กรมปศุสตัว ์http://qcontrol.dld.go.th/index.php/2554-2557 

หมายเหตุ: รายช่ือของส่วนราชการหรือสถาบนัท่ีคณะกรรมการอาหารใหก้ารยอมรบัผลการตรวจวเิคราะห์

อาหารเพ่ือประกอบการขอข้ึนทะเบียน ตารบัอาหารหรืออนุญาตใชฉ้ลากอาหารสามารถเขา้ถึงได ้         

จากหนา้เว็บไซตก์องอาหาร 

(http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/View.aspx?T=Contacts&TF=1&IDdata=13) 

 

 

 

  



วตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง       หน้า | 96  
 

 

 

กรณีท่ีมีการใชว้ตัถุเจอืปนอาหารท่ีไม่ถูกตอ้งจะมีโทษตามกฎหมาย ดงัน้ี 

อาหารฝ่าฝืนประกาศฯ   

หากตรวจพบการใชว้ตัถุเจือปนอาหารนอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศวา่ดว้ยวตัถุเจือ

ปนอาหาร หรือใชใ้นปริมาณท่ีเกินกว่าประกาศฯ ฉบบัดงักล่าวกาํหนด ผูผ้ลิต/นําเขา้อาหารดงักล่าวจะมี

ความผิดฐานผลิตอาหารฝ่าฝืนประกาศฯ 

กรณีตวัอยา่ง • ตรวจพบสีคารโ์มอีซิน ปรมิาณ 200 มิลลิกรมั/กิโลกรมั ในแหนมท่ีผลิตโดย นาย ก 

• เม่ือพิจารณาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยเรื่อง วตัถุเจอืปนอาหาร ไม่มี
ขอ้กาํหนดเง่ือนไขการใชสี้คารโ์มอีซินในแหนม  

บทกาํหนดโทษ นาย ก มีความผิดฐานผลิตอาหารฝ่าฝืนประกาศฯ มีโทษปรบัไม่เกินสองหม่ืนบาท 

อาหารไม่บริสุทธ์ิ  อาหารท่ีมีการใชว้ตัถุเจือปนอาหารเกินปริมาณท่ีกฎหมายกาํหนดจนอาจ

ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคไดท้ั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

กรณีตวัอยา่ง ตามท่ีมีอุบตัิการณข์องโรค Methaemoglobin ซ่ึงมีอาการหนา้ซีด ปากซีดเขียว ปลาย

มือปลายเทา้เขียวอ่อนแรง เน่ืองจากภาวะเม็ดเลือดแดงขาดออกซิเจนในเด็กท่ี

บรโิภคไสก้รอกไก่ซ่ึงมีปรมิาณสารไนไตรตม์ากกว่า 3,000 มิลลิกรมั/กิโลกรมั   

บทกาํหนดโทษ ผูผ้ลิตมีความผิดฐานผลิตอาหารไม่บริสุทธ์ิ มีโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรบัไม่

เกินสองหม่ืนบาทหรอืทั้งจาํทั้งปรบั 

กรณีท่ีมีการแสดงฉลากไม่ถูกตอ้งจะมีโทษตามกฎหมาย ดงัน้ี 

อาหารหรือวตัถุเจือปนอาหารท่ีมีการแสดงฉลากไม่ถูกตอ้งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข     

วา่ดว้ยเร่ืองการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศฯเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรณีตวัอยา่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยเรื่องการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจ ุ

กาํหนดใหแ้สดงหนา้ท่ีทางดา้นเทคโนโลยีการผลิตและชนิดของวัตถุเจือปนอาหารท่ีมี

การใชใ้นผลิตภณัฑบ์นฉลาก ดงันั้นหากไม่แสดงขอ้ความดงักล่าวถือว่าเป็นการแสดง

ฉลากไม่ถูกตอ้ง 

บทกาํหนดโทษ ผูผ้ลิตมีความผิดฐานผลิตอาหารท่ีแสดงฉลากไม่ถูกตอ้ง มีโทษปรบัไม่เกินสามหม่ืนบาท 

     บทกาํหนดโทษ 
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วตัถุเจือปนอาหารจดัเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ซ่ึงผูผ้ลิตหรือนําเขา้เพ่ือจาํหน่ายตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

  

 

- กรณีเขา้ข่ายโรงงาน คือ เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผลิตอาหารทั้งหมดของ

สถานท่ีผลิตอาหารท่ียืน่คาํขออนุญาตมีกาํลงัการผลิต รวมตั้งแต่ 50 แรงมา้ข้ึนไป หรือใชค้นงานตั้งแต่ 50 

คนข้ึนไป ใชค้าํขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) 

- กรณีไม่เขา้ข่ายโรงงาน คือ เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผลิตอาหารทั้งหมดของ

สถานท่ีผลิตอาหารท่ียื่นคาํขออนุญาตมีกาํลงัการผลิต รวมน้อยกวา่ 50 แรงมา้ และใชค้นงานน้อยกวา่ 50 คน 

ใชค้าํขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ สบ.1) 

- กรณีนาํเขา้ คือ มีการนําหรือสัง่อาหารเขา้มาในราชอาณาจกัร จะตอ้งมีใบอนุญาตนําหรือ

สัง่อาหารเขา้มาในราชอาณาจกัรครอบคลุมประเภทอาหารท่ีขอรบัเลขสารบบอาหาร ใชค้าํขออนุญาตนาํ

หรอืสัง่อาหารเขา้มาในราชอาณาจกัร (แบบ อ.6) 

 

 
โดยการขอข้ึนทะเบียนตาํรบัอาหาร/ขอใชฉ้ลากอาหารจะมีการตรวจผลวิเคราะหว์ตัถุเจือปน

อาหารตามคุณภาพท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศกระทรวงสาธารณสุข และเอกสารหลกัฐานท่ียืนยนั สูตร

ส่วนประกอบ, คุณภาพหรือมาตรฐานของวตัถุเจือปนอาหาร, กรรมวธีิการผลิต รวมทั้งฉลากและวธีิการใช ้

- กรณีเขา้ข่ายโรงงานและกรณีนาํเขา้ ใชค้าํขอข้ึนทะเบียนตาํรบัอาหาร (แบบ อ.17) 

- กรณีไม่เขา้ข่ายโรงงาน ใชค้าํขอใชฉ้ลากอาหาร (แบบ สบ.3) 

 

 

 

 

เอกสารและหลักฐานต่างๆท่ีใชป้ระกอบการย่ืนขออนุญาตสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก 

เว็ปไซดก์องควบคุมอาหาร สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  

(เขา้ถึงไดจ้าก http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Download.aspx) 

     แนวทางการขออนุญาต 

1. ขออนุญาตสถานท่ีผลิตหรอืนาํเขา้

2. ผลิตภณัฑต์อ้งขอข้ึนทะเบียนตาํรบัอาหาร/ขอใชฉ้ลากอาหาร 

¡Åu�Á¡íÒ¡aº Ù́æÅ¡ �o¹oo¡ÊÙ�µÅÒ´ ¡o§oÒËÒÃ 
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ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตวัตถุเจือปนอาหาร 

หมายเหต ุ  1. กรณีเป็นโรงงานหรือเขา้ข่ายโรงงาน 

- มีคนงานตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป  

- ใชเ้คร่ืองจกัร, อุปกรณไ์ฟฟ้า, กา๊ซหุงตม้ นํามาคาํนวณเป็นแรงมา้ไดต้ั้งแต่ 50 แรงมา้ข้ึนไป 

     2. กรณีไม่เป็นโรงงานหรือไม่เขา้ข่ายโรงงาน 

- มีคนงานนอ้ยกวา่ 50 คน 

- ใชเ้คร่ืองจกัร, อุปกรณไ์ฟฟ้า, กา๊ซหุงตม้ นํามาคาํนวณเป็นแรงมา้ไดน้อ้ยกวา่ 50 แรงมา้ 

ผลิตภณัฑ ์

ตรวจสอบประเภทอาหาร 

วตัถุเจอืปนอาหาร 

ผลิต นาํเขา้ 

สถานท่ี ผลิตภณัฑ ์ สถานท่ี 

ยืน่คาํขออนุญาต 

สถานท่ีผลิตอาหาร 

เขา้ข่ายโรงงาน
1
 ไม่เขา้ข่ายโรงงาน

2
 

ยืน่คาํขออนุญาต 

นาํหรอืสัง่อาหารเขา้

มาในราชอาณาจกัร 

นาํเขา้/เขา้ข่ายโรงงาน
1
 ไม่เขา้ข่ายโรงงาน

2
 

ยืน่แบบ อ.1 ยืน่แบบ สบ.1 

ยืน่แบบ อ.17 ยืน่แบบ สบ.3 

ยืน่แบบ อ.6 

ใบสาํคญัการข้ึน 

ทะเบียนตาํรบัอาหาร 

อ.18 

ใบสาํคญัการอนุญาต

ใชฉ้ลากอาหาร 

สบ. 3/1 

อิเล็กทรอนิกส ์
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ขั้นตอนการยืน่คาํขอในระบบ e-submission  

[กรณีวตัถุเจอืปนอาหาร] 

 

 

 

 

 
สามารถเขา้ถึงไดจ้าก http://food.fda.moph.go.th/ESub/ 

 

              ตวัอย่างรายการเอกสารประกอบการพิจารณา : การขออนุญาตและแกไ้ขรายการ

ผลิตภณัฑป์ระเภทวตัถุเจอืปนอาหาร 

1. คาํขอฯ คาํขอ � อ.17 (1 ฉบบั)    � สบ.3 (2 ฉบบั) (พิมพเ์ท่านั้น) 

2. เอกสารแจง้สูตรส่วนประกอบครบ 100 % จากผูผ้ลิต  

3. เอกสารแจง้กรรมวิธีการผลิต  

4. เอกสารแจง้ขอ้กาํหนดคณุภาพหรือมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์

5. รายงานผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพหรือมาตรฐาน  

6. รายงานผลการตรวจวิเคราะหภ์าชนะบรรจุ  

7. ฉลากอาหารและคู่มือประกอบการจาํหน่าย  

8. เอกสารตรวจสอบปริมาณการใชว้ตัถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว หรือ ผสม  

9. ใบรบัรองสถานท่ีผลิต (กรณีนาํเขา้)  

10. เอกสารหรือหลกัฐานท่ีสนบัสนุนการแสดงขอ้ความหรือสญัลกัษณบ์นฉลาก (ถา้มี)  

11 เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี)  

12. ตวัอยา่งอาหาร (ถา้มี)  

13. สาํเนาใบอนุญาต (ทุกหนา้,ทุกแผ่น) □ อ.2    □ สบ.1    □ อ.7 

14. สาํเนาหนงัสือมอบอาํนาจ จาํนวน 1 ฉบบั (มีอายุไม่เกิน 1 ปี จากวนัท่ีไดร้บัอนุญาต) 

โดยตอ้งยื่นเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการที่ระบุไวใ้น 

คู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุญาตและแกไ้ขรายการผลิตภัณฑ ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร ซ่ึง

สามารถเขา้ถึงไดจ้าก http://www.fda.moph.go.th/sites/food/manual/5.6.pdf 

ขั้นตอนท่ี 1 

ดาวนโ์หลดและกรอก

แบบฟอรม์คาํขอ 

ขั้นตอนท่ี 2 

แจง้ชนิดภาชนะบรรจุ

และแนบฉลากอาหาร 

ขั้นตอนท่ี 3 

แนบไฟลเ์อกสาร

ประกอบคาํขอ 
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