
 

รางประกาศฯ ฉบับเวียนขอขอคิดเห็น 

- ฉบบัเวียนขอขอคิดเห็น - 

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที่  ... (พ.ศ. ….) 
ออกตามความในพระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เรื่อง ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลต 
---------------------------------------------- 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยช็อกโกแลต เพ่ือใหมีขอกําหนด
คุณภาพมาตรฐานของช็อกโกแลต สอดคลองกับมาตรฐานสากลและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารในปจจุบัน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง และมาตรา ๖(๓)(๔)(๕)(๖)(๗) และ (๑๐) แหง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 

(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง ช็อกโกแลต ลงวันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๒๗ 

(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช็อกโกแลต (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๒ กําหนดใหช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลต เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 

ขอ ๓ ในประกาศน้ี 
“ช็อกโกแลต” หมายความวา ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนเน้ือเดียวกัน ผลิตขึ้นจากการนําเมล็ด

โกโกหรือวัตถุดิบที่ไดจากเมล็ดโกโกมาผานกรรมวิธีที่เหมาะสม อาจมีการผสม องคประกอบของนม นํ้าตาล วัตถุ
เจือปนอาหาร วัตถุแตงกลิ่นรส  

การเติมไขมันพืชอ่ืนนอกจากไขมันโกโก (cocoa butter) จะตองมีปริมาณไมเกินรอยละ ๕ 
ของนํ้าหนักช็อกโกแลตที่ไมรวมสวนประกอบอ่ืน นอกเหนือจากองคประกอบของนม นํ้าตาล วัตถุเจือปนอาหาร 
วัตถุแตงกลิ่นรส โดยปริมาณขั้นตํ่าของวัตถุดิบที่ไดจากเมล็ดโกโกตองเปนไปตามปริมาณที่กําหนด 

ทั้งน้ีไมอนุญาตใหเติมแปงหรือสตารช และไขมันสัตวที่มิใชไขมันนม เวนแตช็อกโกแลต
กลุมอะลาทาซา (Chocolate a la taza) อนุญาตใหเติมแปงหรือสตารชที่ไดจากขาวสาลี ขาวโพด หรือขาว ไดไมเกิน
ปริมาณที่กําหนด  

“ผลิตภัณฑช็อกโกแลต” หมายความวา “ช็อกโกแลต” ที่มีการเติมสวนประกอบอ่ืนที่เปนอาหาร
และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ นอกเหนือจากองคประกอบของนม นํ้าตาล วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแตงกลิ่นรส โดย
ตองมีปริมาณรวมกันไมเกินรอยละ ๔๐ ของนํ้าหนักทั้งหมดของผลิตภัณฑสุดทาย เวนแตช็อกโกแลตกลุมจิอานดูจา 
(Gianduja Chocolate) ที่อาจเติมนัทชนิดตาง ๆ เชน อัลมอนด เฮเซลนัท ทั้งเมล็ดหรือเมล็ดหัก ไดในปริมาณที่รวม
กับเฮเซลนัทบดละเอียดตามที่กําหนดแลวไมมากกวารอยละ ๖๐ ของนํ้าหนักทั้งหมดของผลิตภัณฑสุดทาย 

ขอ ๔ ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลต ตามขอ ๓ จะตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะ 
แลวแตกรณีดังน้ี 

(๑) ช็อกโกแลต หมายความวา ผลิตภัณฑที่มีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (๑) ของ
ตารางแนบทาย  

(๒) ช็อกโกแลตชนิดหวาน (Sweet Chocolate) หมายความวา ผลิตภัณฑที่มีขอกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานตาม (๒) ของตารางแนบทาย 
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(๓) ช็อกโกแลตอะลาทาซา (Chocolate a la taza) หมายความวา ผลิตภัณฑตาม (๑) ที่มี
สวนประกอบของแปงหรือสตารชที่ไดจากขาวสาลี ขาวโพด หรือขาว และมีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (๓) 
ของตารางแนบทาย 

(๔) ช็อกโกแลตอะลาทาซา ชนิดหวาน (Chocolate familiar a la taza) หมายความวา 
ผลิตภัณฑตาม (๓) ที่มีสวนประกอบของแปงหรือสตารชที่ไดจากขาวสาลี ขาวโพด หรือขาว และมีขอกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานตาม (๔) ของตารางแนบทาย 

(๕) ช็อกโกแลตคูเวอรเจอร (Couverture Chocolate) หมายความวา ผลิตภัณฑที่มี
ขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (๕) ของตารางแนบทาย 

(๖) ช็อกโกแลตนม (Milk Chocolate) หมายความวา ผลิตภัณฑที่มีขอกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน รวมทั้งปริมาณเน้ือนม (total milk solids) และมันเนย (milk fat) ตาม (๖) ของตารางแนบทาย 

(๗) ช็อกโกแลตนมชนิดเพ่ิมเน้ือนม (Family Milk Chocolate) หมายความวา ผลิตภัณฑที่มี
ขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน รวมทั้งปริมาณเน้ือนม (total milk solids) และมันเนย (milk fat) ตาม (๗) ของ
ตารางแนบทาย 

(๘) ช็อกโกแลตนมคูเวอรเจอร (Milk Chocolate Couverture) หมายความวา ผลิตภัณฑที่มี
ขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน รวมทั้งปริมาณเน้ือนม (total milk solids) และมันเนย (milk fat) ตาม (๘) ของ
ตารางแนบทาย 

(๙) ช็อกโกแลตขาว หรือ ไวทช็อกโกแลต (White Chocolate) หมายความวา ผลิตภัณฑที่มี
ขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน รวมทั้งปริมาณไขมันโกโก (cocoa butter) และเน้ือนม (total milk solids) ตาม (๙) 
ของตารางแนบทาย 

(๑๐) ช็อกโกแลตจิอานดูจา (Gianduja Chocolate) หมายความวา ผลิตภัณฑที่มีขอกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานตาม (๑๐) ของตารางแนบทาย และมีสวนประกอบของเฮเซลนัทบดละเอียดในปริมาณรอยละ 
๒๐-๔๐ ทั้งน้ีอาจเติมนมหรือเน้ือนม โดยปริมาณเน้ือนม (total milk solids) ในผลิตภัณฑตองไมมากกวารอยละ ๕ 
หรืออาจเติมนัทชนิดตาง ๆ เชน อัลมอนด เฮเซลนัท ทั้งเมล็ดหรือเมล็ดหัก โดยปริมาณที่รวมกับเฮเซลนัทบดละเอียด
แลวไมมากกวารอยละ ๖๐ ของปริมาณช็อกโกแลตทั้งหมด 

(๑๑) ช็อกโกแลตนมจิอานดูจา (Gianduja Milk Chocolate) หมายความวา ผลิตภัณฑที่มี
ขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน รวมทั้งปริมาณเน้ือนม (total milk solids) ตาม (๑๑) ของตารางแนบทาย และมี
สวนประกอบของเฮเซลนัทบดละเอียด ในปริมาณรอยละ ๑๕-๔๐ ทั้งน้ีอาจเติมนัทชนิดตาง ๆ เชน อัลมอนด เฮเซลนัท 
ทั้งเมล็ดหรือเมล็ดหัก โดยปริมาณที่รวมกับเฮเซลนัทบดละเอียดแลวไมมากกวารอยละ ๖๐ ของปริมาณช็อกโกแลต
ทั้งหมด 

(๑๒) ช็อกโกแลตพารามีซา (Chocolate para mesa) หมายความวา ผลิตภัณฑที่มีขอกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานตาม (๑๒) ของตารางแนบทาย โดยมีสวนประกอบของนํ้าตาลที่มีขนาดใหญกวา ๗๐ ไมครอน 

(๑๓) ช็อกโกแลตพารามีซา ชนิดขมเล็กนอย (Semi-bitter chocolate para mesa) หมายความวา 
ผลิตภัณฑที่มีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (๑๓) ของตารางแนบทาย โดยมีสวนประกอบของนํ้าตาลที่มีขนาด
ใหญกวา ๗๐ ไมครอน 

(๑๔) ช็อกโกแลตพารามีซา ชนิดขม (Bitter chocolate para mesa) หมายความวา 
ผลิตภัณฑที่มีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (๑๔) ของตารางแนบทาย โดยมีสวนประกอบของนํ้าตาลที่มี
ขนาดใหญกวา ๗๐ ไมครอน 
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(๑๕) ช็อกโกแลตชนิดเสนหรือชนิดเกล็ด (Chocolate Vermicelli/Chocolate Flakes) 
หมายความวา ผลิตภัณฑที่มีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (๑๕) ของตารางแนบทาย ไดจากเทคนิคการอัด
ผานเกลียว (extrusion) และทําใหแข็งตัว (hardening) เพ่ือใหมีเน้ือสัมผัสแข็งเปราะ มีลักษณะเปนรูป
ทรงกระบอกสั้นหรือเปนช้ินแบนขนาดเล็ก  

(๑๖) ช็อกโกแลตนมชนิดเสนหรือชนิดเกล็ด (Milk Chocolate Vermicelli / Milk Chocolate 
Flakes) หมายความวา ผลิตภัณฑที่มีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตาม (๑๖) ของตารางแนบทาย ไดจากเทคนิคการ
อัดผานเกลียว (extrusion) และทําใหแข็งตัว (hardening) เพ่ือใหมีเน้ือสัมผัสแข็งเปราะ มีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก
สั้นหรือเปนช้ินแบนขนาดเล็ก 

(๑๗) ช็อกโกแลตสอดไส (filled chocolate) หมายความวา ผลิตภัณฑที่หุมดวยช็อกโกแลต
ตาม (๑)(๒)(๕)(๖)(๗)(๘)(๙)(๑๐) หรือ (๑๑) อยางใดอยางหน่ึงหรือรวมกัน โดยสวนช็อกโกแลตที่ใชหุมตองมี
สัดสวนอยางนอย รอยละ ๒๕ ของนํ้าหนักรวมของผลิตภัณฑ และตองแยกจากสวนที่เปนไสดานในอยางชัดเจน ไสที่
ถูกหุมดวยช็อกโกแลต ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวของ หรือตามที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทั้งน้ีผลิตภัณฑตามขอน้ีไมรวมถึงไอศกรีม ผลิตภัณฑขนมอบ
และขนมหวานที่มีแปงเปนสวนประกอบหลัก  

(๑๘) พราลีน (Praline) หมายความวา ผลิตภัณฑที่มีขนาดพอดีคํา (a single mouthful size) 
มีสวนประกอบของช็อกโกแลตตามขอ (๑)(๒)(๕)(๖)(๗)(๘)(๙)(๑๐)(๑๑) หรือ (๑๗) อยางใดอยางหน่ึงหรือรวมกัน 
โดยตองมีสวนประกอบของเน้ือช็อกโกแลตไมนอยกวารอยละ 25 ของนํ้าหนักรวมของผลิตภัณฑ  
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ช็อกโกแลต 
และผลิตภัณฑช็อกโกแลต 

สวนประกอบเปนรอยละของน้ําหนักคาํนวณในสภาพทีป่ราศจากความชื้นเม่ือหักน้าํหนักของสวนประกอบอ่ืนที่เปนอาหาร 
ไขมันโกโก 
(Cocoa 
Butter) 

โกโกปราศจาก
ไขมัน 

(Fat-free 
Cocoa Solids) 

โกโกทัง้หมด 
(Total Cocoa 

Solid) 

ไขมันนมหรือ 
มันเนย 

(Milk Fat) 

เนื้อนม 
(Total Milk 

Solids) 

ไขมันทั้งหมด 
(Total fat) 

 

แปงหรือสตารช 
(Starch/ 
Flour) 

เฮเซลนัท
(4)

 
(Hazelnuts) 

 

(1) ช็อกโกแลต 
(Chocolate) 

ไมนอยกวา 18 ไมนอยกวา 14 ไมนอยกวา 35 ไมกําหนด
ปริมาณ 

ไมกําหนด 
ปริมาณ 

ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

ไมอนุญาต ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

(2) ช็อกโกแลตชนิดหวาน 
(Sweet Chocolate) 

ไมนอยกวา 18 ไมนอยกวา 12 ไมนอยกวา 30 ไมกําหนด
ปริมาณ 

ไมกําหนด 
ปริมาณ 

ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

ไมอนุญาต ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

(3) ช็อกโกแลตอะลาทาซา  
(Chocolate a la taza) 

ไมนอยกวา 18 ไมนอยกวา 14 ไมนอยกวา 35 ไมกําหนด
ปริมาณ 

ไมกําหนด 
ปริมาณ 

ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

ไมมากกวา 8(1) ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

(4) ช็อกโกแลตอะลาทาซา ชนิดหวาน 
(Chocolate familiar a la taza) 

ไมนอยกวา 18 ไมนอยกวา 12 ไมนอยกวา 30 ไมกําหนด
ปริมาณ 

ไมกําหนด 
ปริมาณ 

ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

ไมมากกวา 18(1) ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

(5) คูเวอรเจอรช็อกโกแลต 
(Couverture Chocolate) 

ไมนอยกวา 31 ไมนอยกวา 2.5 ไมนอยกวา 35 ไมกําหนด
ปริมาณ 

ไมกําหนด 
ปริมาณ 

ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

ไมอนุญาต ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

(6) ช็อกโกแลตนม 
(Milk Chocolate) 

ไมกําหนด
ปริมาณ 

ไมนอยกวา 2.5 ไมนอยกวา 25 ไมนอยกวา 2.5 
 

ไมนอยกวา 12(2) 
 

ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

ไมอนุญาต ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

(7) ช็อกโกแลตนมชนิดเพิ่มเนื้อนม 
(Family Milk Chocolate) 

ไมกําหนด
ปริมาณ 

ไมนอยกวา 2.5 ไมนอยกวา 20 ไมนอยกวา 5 ไมนอยกวา 20(2) ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

ไมอนุญาต ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

(8) คูเวอรเจอรช็อกโกแลตนม  
(Milk Chocolate 
Couverture) 

ไมกําหนด
ปริมาณ 

ไมนอยกวา 2.5 ไมนอยกวา 25 ไมนอยกวา 3.5 ไมนอยกวา 14(2) ไมนอยกวา 31 ไมอนุญาต ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

(9) ช็อกโกแลตขาว หรือ ไวทช็อกโกแลต 
(White Chocolate) 

ไมนอยกวา 20 ไมกําหนด
ปริมาณ 

ไมกําหนด
ปริมาณ 

ไมนอยกวา 2.5 
 

ไมนอยกวา 14(2) ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

ไมอนุญาต ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

(10) ช็อกโกแลตจิอานดูจา  
(Gianduja Chocolate) 

ไมกําหนด
ปริมาณ 

ไมนอยกวา 8 ไมนอยกวา 32 ไมกําหนด
ปริมาณ 

ไมมากกวา ๕(2) ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

ไมอนุญาต ไมนอยกวา 20 
ไมมากกวา 40 

(11) ช็อกโกแลตนมจิอานดูจา 
(Gianduja Milk Chocolate) 

ไมกําหนด
ปริมาณ 

ไมนอยกวา 2.5 
 

ไมนอยกวา 25 
 

ไมนอยกวา 2.5 
 

ไมนอยกวา 10(2) ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

ไมอนุญาต ไมนอยกวา 15 
ไมมากกวา 40 
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ช็อกโกแลต 
และผลิตภัณฑช็อกโกแลต 

สวนประกอบเปนรอยละของน้ําหนักคาํนวณในสภาพทีป่ราศจากความชื้นเม่ือหักน้าํหนักของสวนประกอบอ่ืนที่เปนอาหาร 
ไขมันโกโก 
(Cocoa 
Butter) 

โกโกปราศจาก
ไขมัน 

(Fat-free 
Cocoa Solids) 

โกโกทัง้หมด 
(Total Cocoa 

Solid) 

ไขมันนมหรือ 
มันเนย 

(Milk Fat) 

เนื้อนม 
(Total Milk 

Solids) 

ไขมันทั้งหมด 
(Total fat) 

 

แปงหรือสตารช 
(Starch/ 
Flour) 

เฮเซลนัท
(4)

 
(Hazelnuts) 

 

(12) ช็อกโกแลตพารามีซา  
(Chocolate para mesa) 

ไมนอยกวา 11 ไมนอยกวา 9 ไมนอยกวา 20 ไมกําหนด
ปริมาณ 

ไมกําหนด 
ปริมาณ 

ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

ไมอนุญาต ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

(13) ช็อกโกแลตพารามีซา  
ชนิดขมเล็กนอย  
(Semi-bitter Chocolate 
para mesa) 

ไมนอยกวา 15 ไมนอยกวา 14 ไมนอยกวา 30 ไมกําหนด
ปริมาณ 

ไมกําหนด 
ปริมาณ 

ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

ไมอนุญาต ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

(14) ช็อกโกแลตพารามีซา ชนดิขม  
(Bitter Chocolate para mesa) 

ไมนอยกวา 22 ไมนอยกวา 18 ไมนอยกวา 40 ไมกําหนด
ปริมาณ 

ไมกําหนด 
ปริมาณ 

ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

ไมอนุญาต ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

(15) ช็อกโกแลตชนิดเสน หรือ  
ชนิดเกล็ด 
(Chocolate Vermicelli / 
Chocolate Flakes) 

ไมนอยกวา 12 ไมนอยกวา 14 ไมนอยกวา 32 ไมกําหนด
ปริมาณ 

ไมกําหนด 
ปริมาณ 

ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

ไมอนุญาต ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

(16) ช็อกโกแลตนมชนิดเสน หรือ  
ชนิดเกล็ด 
(Milk Chocolate Vermicelli 
/ Milk Chocolate Flakes) 

ไมกําหนด
ปริมาณ 

ไมนอยกวา 2.5 ไมนอยกวา 20 ไมนอยกวา 3 ไมนอยกวา 12 ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

ไมอนุญาต ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

(17) ช็อกโกแลตสอดไส (Filled Chocolate)  ตามระบุในขอ 4 (17) 

(18) พราลีน (Praline)  ตามระบุในขอ 4 (18) 
(1) แปงหรือสตารชท่ีไดจากขาวสาลี ขาวโพด หรือขาว สําหรับช็อกโกแลตอะลาทาซา (Chocolate a la taza) และช็อกโกแลตอะลาทาซา ชนิดหวาน (Chocolate familiar a la taza) เทานั้น 
(2)

 ปริมาณเนื้อนม (Total Milk Solids) ใหพิจารณาจากการเติมนมซ่ึงมีองคประกอบตามธรรมชาติ รวมถึงนมท่ีมีการปรับปริมาณมันเนย (milk fat)  
(3)

 ไมกําหนดปริมาณ ท้ังนี้ปริมาณตองสอดคลองตามนิยามของ “ช็อกโกแลต” ในวรรค 2 ของขอ 3 ของประกาศฯ  
 (4) เฮเซลนัทบดละเอียด (finely ground hazelnuts)   
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ขอ ๕ ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลตตามขอ ๔ นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะ
ตามตารางในขอ ๔ แลว ตองมีตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปน้ีดวย 

(๑) มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของช็อกโกแลตหรือผลิตภัณฑช็อกโกแลตน้ัน 
(๒) ไมอนุญาตใหเติมแปงหรือสตารช และไขมันสัตวที่มิใชไขมันนม เวนแต ช็อกโกแลตกลุม    

อะลาทาซา (Chocolate a la taza) อนุญาตใหเติมแปงหรือสตารชที่ไดจากขาวสาลี ขาวโพด หรือขาว ไดไมเกิน
ปริมาณที่กําหนด 

(๓) ตรวจพบสารปนเปอนไดไมเกินขอกําหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยมาตรฐาน
อาหารที่มีสารปนเปอน  

(๔) ชนิดและปริมาณของจุลนิทรียที่ทาํใหเกิดโรค ใหเปนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค  

(๕) ตรวจพบยีสตและเช้ือราไดนอยกวา ๑๐๐ ในช็อกโกแลตหรือผลิตภัณฑช็อกโกแลต ๑ กรัม   
 การตรวจวิเคราะหยีสตและเช้ือราดังกลาว ใหใชวิธี Bacteriological Analytical Manual 

(BAM) Online. U. S. Food and Drug Administration ที่เปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความ
ถูกตองเทียบเทา (or equivalent method) 

ขอ ๖ การใชวัตถุเจือปนอาหารและสารชวยในการผลิต ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยวัตถุเจือปนอาหาร สําหรับการใชเฮกเซน (Hexane) ซึ่งมีจุดเดือดที่อุณหภูมิ ๖๒-๘๒ องศาเซลเซียส เปนสาร
ชวยในกระบวนการผลิตตองตกคางไมเกิน ๑ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (คํานวณจากสวนที่เปนไขมัน)  

ขอ ๗ การใชวัตถุแตงกลิ่นรส ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวัตถุแตงกลิ่นรส 
โดยใชในปริมาณเหมาะสมเพียงพอที่จะใหกลิ่นรสเฉพาะน้ัน ๆ เทาน้ัน ทั้งน้ีไมอนุญาตใหใชวัตถุแตงกลิ่นรส
ช็อกโกแลตและนม สําหรับการใชวานิลลิน (vanillin) และเอทิลวานิลลิน (ethyl vanillin) เปนวัตถุแตงกลิ่นรส 
เมื่อใชชนิดเดียวหรือรวมกัน จะตองมีปริมาณสูงสุดไมเกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

ขอ ๘ ผูผลิตหรือนําเขาช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลตเพ่ือจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 

ขอ ๙ ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลต ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยภาชนะบรรจุ 

ขอ ๑๐ การแสดงฉลากของช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลต ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ เวนแตการใชช่ือ หากใชช่ือทางการคา ใหมีขอความ
กํากับช่ือ แลวแตกรณี ดังตอไปน้ี 

(๑) ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลตตาม ขอ ๔ ใหแสดงช่ือที่สอดคลองตามชนิดของ
ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลตน้ัน ๆ 

(๒) ช็อกโกแลตนมชนิดเพ่ิมเน้ือนม (Family Milk Chocolate) ใหแสดงขอความ “ช็อกโกแลต
นมชนิดเพ่ิมเน้ือนม” หรือ “ช็อกโกแลตนม (เน้ือนม...%)” (ความที่เวนไวใหระบุรอยละของเน้ือนม)  

(๓) ช็อกโกแลตสอดไส ใหแสดงขอความ “ช็อกโกแลตสอดไส (filled chocolate)” หรือ 
“ช็อกโกแลตไส หรือ ช็อกโกแลตสอดไส ….. (ความที่เวนไวใหระบุชนิดของไส)” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ ๔(๑๗) ทั้งน้ี
ตองระบุชนิดของช็อกโกแลตที่ใชหุมดวย 

(๔) ช็อกโกแลตที่มีการปรุงแตงกลิ่นรส ใหแสดงขอความ “..... (ความที่เวนไวใหระบุชนิดของ
ช็อกโกแลต ตามขอ ๔(๑)-(๑๘)) แตงกลิ่นรส...... (ความที่เวนไวใหระบุช่ือกลิ่นรสที่ใชปรุงแตง)”  
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(๕) “ช็อกโกแลตชนิดตาง ๆ” ที่บรรจุในภาชนะเดียวกัน (assorted chocolates) ใหแสดง
ขอความ “ช็อกโกแลตชนิดตาง ๆ” สําหรับผลิตภัณฑหลายชนิดตามขอ ๔ ไมรวมขอ ๔(๓) (๔) (๑๒) (๑๓) และ (๑๔) 
ที่บรรจุในภาชนะเดียวกัน (assorted chocolates) และมีขอความแสดงชนิดของช็อกโกแลตชนิดตาง ๆ ที่บรรจุไวบน
ฉลากดวย โดยจะตองระบุสูตรสวนประกอบของช็อกโกแลตแตละชนิดหรือสูตรสวนประกอบรวมของผลิตภัณฑไวดวย 
ทั้งน้ีอาจใชขอความอ่ืนในทาํนองเดียวกัน เชน “ช็อกโกแลตสอดไสชนิดตาง ๆ” หรือ “ช็อกโกแลตชนิดเสนชนิดตาง ๆ” 

(๖) ช็อกโกแลตผสม ใหแสดงขอความ “ช็อกโกแลต ...... (ความที่เวนไวใหระบุชนิดของ
ช็อกโกแลต ตามขอ ๔ (๑)-(๑๘)) ผสม..... (ความที่เวนไวใหระบุชนิดของสวนประกอบอ่ืนที่เปนสวนผสม)” 

(๗) ช็อกโกแลตที่มีการใชวัตถุใหความหวานแทนนํ้าตาลหรือสารใหความหวานแทนนํ้าตาล 
ใหแสดงขอความ “มีวัตถุใหความหวานแทนนํ้าตาล” กํากับไวใกลกับช่ือของช็อกโกแลต 

ขอ ๑๑ ใหระบุชนิดและปริมาณของไขมันทุกชนิดที่ใช และปริมาณโกโกทั้งหมด (Total Cocoa 
Solid) บริเวณแสดงสวนประกอบที่สําคัญบนฉลากผลิตภัณฑ  

ขอ ๑๒ หามมิใหแสดงช่ือวา “ช็อกโกแลต” ไวที่สวนใดสวนหน่ึงของฉลาก สําหรับช็อกโกแลต 
ผลิตภัณฑช็อกโกแลต หรือผลิตภัณฑที่มีช็อกโกแลตเปนสวนผสม ซึ่งช็อกโกแลตหรือผลิตภัณฑช็อกโกแลตน้ันไมมี
คุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตามที่ไดกําหนดไวในประกาศน้ี 

ขอ ๑๓ ใหผูผลิต ผูนําเขาช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลต ที่ไดรับอนุญาตกอนวันที่ประกาศน้ีใช
บังคับ จะตองปฏิบัติใหถูกตองตามประกาศฉบับน้ี ภายในสองปนับแตวันที่ประกาศน้ีใชบังคับ  

ขอ ๑๔ ประกาศน้ี ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันที่                   
 

 




