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

เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมลด็โกโก้ 
---------------------------------------------- 

 
โดยที่เป็นการสมควรจัดทําคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ เพ่ือคุ้มครอง

สุขภาพผู้บริโภคและให้มีมาตรฐานตามสากล  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง และมาตรา ๖(๓)(๔)(๕)(๖)(๗) และ (๑๐) แห่ง

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 
ข้อ 1 กําหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ เป็นอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 

ข้อ ๒ ในประกาศน้ี 
“ไขมันโกโก้ (Cocoa butter)” หมายความว่า ไขมันที่ได้จากเมล็ดโกโก้ 
“เน้ือโกโก้บด (Cocoa mass)” หรือ “โกโก้ข้นเหลว (Cocoa liquor)” หมายความว่า 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการการทุบหรือบดเมล็ดโกโก้กะเทาะเปลือก (Cocoa nibs) ที่ผ่านการค่ัวหรือไม่คั่วก็ได้ 
“โกโก้ผง (Cocoa powder)” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ที่ผ่านการค่ัว

แล้วนําไปบด จากน้ันนําเน้ือโกโก้บด (Cocoa mass) หรือโกโก้ข้นเหลว (Cocoa liquor) ไปผ่านกระบวนการ
สกัดไขมันโดยวิธีบีบอัด อาจมีลักษณะเป็นก้อน (Cocoa press cake) แล้วนําไปบดเป็นโกโก้ผง ซึ่งอาจมีการ
ใช้ด่างในกระบวนการผลิตเพ่ือปรับปรุงกลิ่น รส และสี ทั้งน้ีให้หมายความรวมถึงโกโก้ผงไขมันตํ่า (Fat-
reduced cocoa powder) และโกโก้ผงไขมันตํ่ามาก (Highly Fat-reduced cocoa powder) 

“คาเคาผง (Cacao powder)” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ที่ไม่ผ่านการ
คั่วแต่อาจมีการอบที่อุณหภูมิตํ่า แล้วนําไปบด จากน้ันนําเน้ือโกโก้บด (Cocoa mass) หรือโกโก้ข้นเหลว 
(Cocoa liquor) นํามาผ่านกระบวนการแปรรูปแบบบีบเย็น (Cold-Pressed) เท่าน้ัน ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึง
คาเคาผงไขมันตํ่า (Fat-reduced cacao powder) และคาเคาผงไขมันตํ่ามาก (Highly Fat-reduced cacao 
powder) 

ข้อ ๓ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ตามข้อ 2 ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะ แล้วแต่กรณี 
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ไขมันโกโก้ (Cocoa butter) จะต้องมีกรดไขมันอิสระ (คํานวณเป็นกรดโอเลอิก 
(Oleic acid)) ไม่เกินร้อยละ ๑.๗๕ และสารที่แซพอนิไฟด์ไม่ได้ (Unsaponifiable matter) ไม่เกินร้อยละ ๐.๗ 
ยกเว้นกรณีไขมันโกโก้ที่ได้จากการบีบอัด (press cocoa butter) ไม่เกินร้อยละ ๐.๓๕  

(๒) เน้ือโกโก้บด (Cocoa mass) หรือ “โกโก้ข้นเหลว (Cocoa liquor) จะต้องมีเปลือกเมล็ด
โกโก้และคัพภะ (germ) ไม่เกินร้อยละ 5 คํานวณจากส่วนแห้งที่ปราศจากไขมัน หรือ ไม่เกินร้อยละ ๑.๗๕ คํานวณ
โดยปราศจากอัลคาไลน์ (สําหรับเปลือกโกโก้เท่าน้ัน) และไขมันโกโก้ (Cocoa butter) ไม่เกินร้อยละ ๔๗-๖๐ 

(๓) โกโก้ผง (Cocoa powder)   
(ก) โกโก้ผง (Cocoa powder) จะต้องมีไขมันโกโก้ (Cocoa butter) ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๒๐ โดยนํ้าหนักแห้ง และมีความช้ืนไม่เกินร้อยละ 7 โดยนํ้าหนัก  
(ข) โกโก้ผงไขมันตํ่า (Fat-reduced cocoa powder) จะต้องมีไขมันโกโก้ (Cocoa 

butter) ต้ังแต่ร้อยละ ๑๐ แต่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ โดยนํ้าหนักแห้ง และมีความช้ืนไม่เกินร้อยละ ๗ โดยนํ้าหนัก 
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(ค) โกโก้ผงไขมันตํ่ามาก (Highly Fat-reduced cocoa powder) จะต้องมีไขมัน
โกโก้ (Cocoa butter) น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ โดยนํ้าหนักแห้ง และมีความช้ืนไม่เกินร้อยละ ๗ โดยนํ้าหนัก 

(๔) คาเคาผง (Cacao powder) จะต้องมีไขมันโกโก้ (Cocoa butter) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๐ โดยนํ้าหนักแห้ง และมีความช้ืนไม่เกินร้อยละ ๗ โดยนํ้าหนัก 

 (ก) คาเคาผง (Cacao powder) จะต้องมีไขมันโกโก้ (Cocoa butter) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ โดยนํ้าหนักแห้ง และมีความช้ืนไม่เกินร้อยละ ๗ โดยนํ้าหนัก  

 (ข) คาเคาผงไขมันตํ่า (Fat-reduced cacao powder) จะต้องมีไขมันโกโก้ (Cocoa 
butter) ต้ังแต่ร้อยละ ๑๐ แต่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ โดยนํ้าหนักแห้ง และมีความช้ืนไม่เกินร้อยละ ๗ โดยนํ้าหนัก 

 (ค) คาเคาผงไขมันตํ่ามาก (Highly Fat-reduced cacao powder) จะต้องมีไขมัน
โกโก้ (Cocoa butter) น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ โดยนํ้าหนักแห้ง และมีความช้ืนไม่เกินร้อยละ ๗ โดยนํ้าหนัก 

ข้อ ๔ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ตามข้อ ๒ ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะตามข้อ ๓ แล้ว 
ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังต่อไปน้ีด้วย 

(๑) ตรวจพบสารปนเป้ือนไม่เกินปริมาณสูงสุดที่กําหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วย มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเป้ือน 

(๒) ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค ให้เป็นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วย กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้าน
จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค 

(๓) ตรวจพบยีสต์และเช้ือราได้น้อยกว่า ๑๐๐ ใน ๑ กรัม สําหรับโกโก้ผงและคาเคาผง 
ข้อ ๕ การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปน

อาหาร สําหรับการใช้เฮกเซน (Hexane) ซึ่งมีจุดเดือดที่อุณหภูมิ ๖๒-๘๒ องศาเซลเซียส เป็นสารช่วยใน
กระบวนการผลิตจะต้องตกค้างไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

ข้อ ๖ การใช้วัตถุแต่งกลิ่นรสในโกโก้ผง (Cocoa powder) เน้ือโกโก้บด (Cocoa mass) หรือ โกโก้
ข้นเหลว (Cocoa liquor) ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุแต่งกลิ่นรส โดยใช้ในปริมาณ
เหมาะสมเพียงพอที่จะให้กลิ่นรสเฉพาะน้ัน ๆ เท่าน้ัน ทั้งน้ี ไม่อนุญาตให้ใช้วัตถุแต่งกลิ่นรสช็อกโกแลตและนม  

ข้อ ๗ ผู้ผลิตหรือนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้เพื่อจําหน่าย ต้องปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 

ข้อ ๘ ภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยภาชนะบรรจุ 

ข้อ ๙ การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ เว้นแต่การใช้ช่ือ หากใช้ช่ือทางการค้า ให้มีข้อความกํากับช่ือ 
แล้วแต่กรณี ดังต่อไปน้ี 

(๑) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ตามข้อ ๓ (๑) ให้แสดงช่ือ “ไขมันโกโก้” หรืออาจแสดง
ช่ือ “ไขมันโกโก้ที่ได้จากการบีบอัด” หากมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตามที่ได้กําหนด 

(๒) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ตามข้อ ๓ (๒) ให้แสดงช่ือที่สอดคล้องตามชนิดของโกโก้ผงน้ัน ๆ  
(๓) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ตามข้อ ๓ (๓) ให้แสดงช่ือ “คาเคาผง” หรือ “โกโก้ผง” 
(๔) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ตามข้อ ๓ (๔) ให้แสดงช่ือ “เน้ือโกโก้บด” หรือ “โกโก้ข้นเหลว” 
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ข้อ ๑๐ ให้ผู้ผลิต ผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ ที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ประกาศน้ีใช้
บังคับ จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับน้ี ภายในสองปีนับแต่วันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ และให้คง
จําหน่ายต่อไปได้ ทั้งน้ีต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ 

ข้อ ๑๑ ประกาศน้ี ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่                   
 

 
      




