
 ค าชี้แจง 
ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ….  
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด 
**************************************************** 

ความเป็นมา 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นควรทบทวนและปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 213) 

พ.ศ. 2543 เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  
ให้มีความเหมาะสม ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยอ้างอิงแนวทางตาม
มาตรฐานโคเด็กซ์ STANDARD FOR JAMS, JELLIES AND MARMALADES CXS 296-2009 Adopted in 2009 
Amended in 2017 
สาระส าคัญของการปรับปรุง 

1. ยกเลิกประกาศฯ จ านวน 1 ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 213 (พ.ศ.2543) เรื่อง 
แยม เยลลี่ และมาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 เพ่ือใช้ (ร่าง) ประกาศฯ นี้แทน 

2. ชื่อประกาศ: ปรับปรุงชื่อประกาศฯ จาก “แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท” เป็น 
“แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด” 

3. สถานะอาหารตามกฎหมาย: ยังคงก าหนดให้แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด เป็นอาหารที่ก าหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐาน 

4. นิยาม: ปรับปรุงนิยามของแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด รวมถึงก าหนดนิยามของส่วนประกอบที่ใช้ใน
การผลิต เป็นดังนี้ 

“แยม” (Jam) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะข้นเหนียวพอเหมาะส าหรับใช้ทา ท าจากผลไม้
หนึ่งชนิดหรือมากกว่า ซึ่งอาจเป็นผลไม้ทั้งผล ชิ้นผลไม้ ผลไม้บด หรือผลไม้บดละเอียด ทั้งนี้  อาจผสม 
น้ าผลไม้ อาหารที่มีคุณสมบัติให้ความหวาน หรือน้ า ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

“เยลลี่” (Jelly) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะข้นเหนียวเป็นเจลกึ่งแข็ง ใสหรือโปร่งแสง 
เหมาะส าหรับใช้ทา ท าจากน้ าผลไม้ หรือของเหลวที่ได้จากการสกัดผลไม้ด้วยน้ า หนึ่งชนิดหรือมากกว่า ทั้งนี้  
อาจผสมอาหารที่มีคุณสมบัติให้ความหวาน หรือน้ า ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

“มาร์มาเลด” (Marmalade) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดังนี้ 
(ก) “มาร์มาเลดที่ท าจากผลไม้สกุลส้ม” (Citrus Marmalade) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ

ข้นเหนียวพอเหมาะส าหรับใช้ทา ท าจากผลไม้สกุลส้ม (Citrus) ชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดผสมกัน ซึ่งอาจเป็น
ผลไม้ทั้งผล ชิ้นผลไม้ ที่ปอกเปลือกออกทั้งหมดหรือบางส่วน ผลไม้บด ผลไม้บดละเอียด น้ าผลไม้ หรือ
ของเหลวที่ได้จากการสกัดผลไม้ด้วยน้ า และน ามาผสมกับผิวผลไม้สกุลส้ม ทั้งนี้ อาจผสมอาหารที่มีคุณสมบัติให้
ความหวาน หรือน้ า ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

(ข) “มาร์มาเลดที่ไม่ได้ท าจากผลไม้สกุลส้ม” (Non-Citrus Marmalade) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์
ที่มีลักษณะกึ่งเหลว ข้นเหนียวพอเหมาะส าหรับใช้ทา ท าจากผลไม้หนึ่งชนิดหรือมากกว่า ซึ่งอาจเป็นผลไม้ทั้งผล  
ชิ้นผลไม้ ผลไม้บด หรือผลไม้บดละเอียด ทั้งนี้ อาจผสมน้ าผลไม้ อาหารที่มีคุณสมบัติให้ความหวาน  หรือน้ า  
ด้วยหรือไม่ก็ได้  

(ค) “เยลลี่มาร์มาเลด” (jelly marmalade) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะข้นเหนียวเป็น 
เจลกึ่งแข็ง ใสหรือโปร่งแสง เหมาะส าหรับใช้ทา ท าจากน้ าผลไม้สกุลส้ม (Citrus) ชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดผสมกัน 
แต่อาจมีเปลือกของผลไม้สกุลส้มหั่นเป็นชิ้นบางๆ ผสมอยู่ด้วย ทั้งนี้ อาจผสมอาหารที่มีคุณสมบัติให้ความหวาน 
หรือน้ า ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

 
 
 
 

ค าอธิบายเพิ่มเติม: 
น้ าผลไม้ คือต้องมาจากการค้ันผลไม้ได้เป็นผลไม้ล้วน  
กรณีเยลลี่/เยลลี่มาร์มาเลด ต้องมีการกรองน้ าผลไม้เพื่อก าจัดส่วนท่ีเป็นของแข็งท่ีไม่ละลายน้ าท้ังหมดออกไป เพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์ที่มีความใสหรือโปร่งแสง  
             ผลไม้ และน้ าผลไม้  รวมถึงชนิดผ่านกรรมวิธี ชนิดเข้มข้นหรือไม่เข้มข้น หรือแช่แข็ง 
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 “ผลไม้” หมายความถึง ผลไม้และผักที่เหมาะสมในการผลิตแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ต้องสด 
สะอาด ไม่เน่าเสีย ไม่เป็นโรค หรือมีรา มีการล้างก าจัดสิ่งอ่ืนที่ติดปนมาด้วย และตัดแต่งส่วนที่มีต าหนิ ส่วนที่ช้ า 
รวมทั้งอาจตัดส่วนหัวส่วนท้าย ตัดแกนผลไม้ เอาเมล็ดออก ปอกเปลือก หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ รวมถึงผลไม้ที่ผ่าน  
การแปรรูป เช่น แช่แข็ง ใช้ความร้อน ท าให้เข้มข้น หรือท าให้แห้ง 

“อาหารที่มีคุณสมบัติให้ความหวาน” หมายความถึง น้ าตาลทรายขาว น้ าตาลไอซิ่ง  น้ าตาลทรายแดง 
เดกซ์โทรสแอนไฮดรัส เดกซ์โทรสมอโนไฮเดรต เดกซ์โทรสไอซิ่ง น้ าเชื่อมกลูโคส แลคโตส  ฟรุกโตส น้ าเชื่อมกลูโคส
ชนิดแห้ง น้ าตาลจากผลไม้ น้ าเชื่อมฟรุกโตส  น้ าตาลมะพร้าว น้ าตาลโตนด น้ าตาลอ้อย หรือ น้ าผึ้ง 

 
 

5. การใช้ส่วนผสมบางชนิด: แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด อาจมีการใช้สมุนไพร เครื่องเทศ ถั่ว น้ ามันหอม
ระเหย ที่มีการใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร รวมถึงน้ ามันและไขมันพืชเพื่อใช้ป้องกันการเกิดฟอง เป็นส่วนผสมใน
แยม เยลลี่ และมาร์มาเลดได้เท่านั้น โดยต้องไม่ปกปิดข้อบกพร่องทางคุณภาพหรือท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด 

6. คุณภาพหรือมาตรฐาน: ปรับปรุงคุณภาพหรือมาตรฐานของแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด เป็นดังนี้ 
(1)  มีกลิ่นรสตามลักษณะเฉพาะของแยม เยลลี่ หรือมาร์มาเลด ตามชนิดผลไม้ท่ีใช้ท า แล้วแต่กรณี  
(2)  มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ 

(ก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของน้ าหนัก ส าหรับแยม เยลลี่ มาร์มาเลดที่ท าจากผลไม้สกุลส้ม และ
เยลลี่มาร์มาเลด 

(ข) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของน้ าหนัก ส าหรับมาร์มาเลดที่ไม่ได้ท าจากผลไม้สกุลส้ม    
(3) จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยก าหนดคุณภาพหรือ

มาตรฐาน หลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 
              (4) ไม่มีสารเป็นพิษจากจุลินทรีย์หรือสารเป็นพิษอ่ืนในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(5) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มน้อยกว่า 3 ต่อแยม เยลลี่ หรือมาร์มาเลด 1 กรัม แล้วแต่กรณี 
โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most  Probable Number) 

(6) ตรวจพบยีสต์และเชื้อรา ไม่เกิน ๑๐๐ โคโลนีต่อแยม เยลลี่ หรือมาร์มาเลด 1 กรัม 
(7) ไม่มีสารให้ความหวานแทนน้ าตาล  
(8) ตรวจพบสารปนเปื้อน ไม่เกินปริมาณสูงสุดที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย

มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน 
7. ข้อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน: ปรับปรุงปริมาณผลไม้ที่เป็นส่วนประกอบของแยม เยลลี่ และ 

มาร์มาเลด เป็นดังนี้ 
(7.1) แยม และเยลล่ี ที่มีเนื้อผลไม้สูง  

(1) แยม และเยลลี่ ที่มีเนื้อผลไม้สูง ซึ่งท าจากผลไม้หนึ่งชนิด ต้องมีปริมาณของผลไม้ใน
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของน้ าหนัก เว้นแต่ผลไม้ดังต่อไปนี้ ให้มีปริมาณของผลไม้ตามที่ก าหนด ดังนี้ 

(ก) แบล็คเคอแรนต์ มะม่วง ควินซ์ เงาะ เรดเคอแรนต์ โรสฮิป กระเจี๊ยบแดง โรแวนเบอร์รี 
และซีบัคธอร์น มีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของน้ าหนัก 

(ข) เนื้อในผลทุเรียนเทศ และแครนเบอร์รี มีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของน้ าหนัก 
(ค) กล้วย จ าปาดะ ขิง ฝรั่ง ขนุน และละมุด มีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของน้ าหนัก 
(ง) เนื้อมะม่วงหิมพานต์ มีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 ของน้ าหนัก 
(จ) ทุเรียน มีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของน้ าหนัก 
(ฉ) มะขาม มีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของน้ าหนัก 
(ช) เสาวรส และผลไม้อ่ืนที่มีความเป็นกรดสูง  มีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของน้ าหนัก  
 
 

ค าอธิบายเพิ่มเติม: - น้ าตาลทรายขาว หมายความรวมถึงน้ าตาลทรายสีร า 

ค าอธิบายเพิ่มเติม:  ผลไม้ท่ีมีความเป็นกรดสูง หมายถึง ผลไม้ท่ีมีรสเปรี้ยว เช่นเดียวกับ มะขาม และเสาวรส โดยให้พิจารณา อัตราส่วนของ
ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ (Total soluble solid) ต่อสภาพกรด (acidity) ไม่เกิน 7.0   
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(2) แยมผสม และเยลล่ีผสม ที่มีเนื้อผลไม้สูง ซึ่งท าจากผลไม้สองชนิด ต้องมีปริมาณของผลไม้
หลัก มากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณผลไม้ทั้งหมด และต้องมีปริมาณของผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 45 ของน้ าหนัก เว้นแต่ ผลไม้หลักเป็นผลไม้ตาม (1)(ก) ถึง (ช) ให้มีปริมาณผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย 
เป็นไปตามเง่ือนไขของผลไม้หลักที่ก าหนดไว้ใน (1)(ก) ถึง (ช) 

(3) แยมผสม และเยลล่ีผสม ที่มีเนื้อผลไม้สูง ซึ่งท าจากผลไม้สามชนิด ต้องมีปริมาณของผลไม้
หลัก มากกว่าร้อยละ 33.33 ของปริมาณผลไม้ทั้งหมด และต้องมีปริมาณของผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 45 ของน้ าหนัก เว้นแต่ ผลไม้หลักเป็นผลไม้ตาม (1)(ก) ถึง (ช) ให้มีปริมาณผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย 
เป็นไปตามเง่ือนไขของผลไม้หลักที่ก าหนดไว้ใน (1)(ก) ถึง (ช)  

 หากผลิตภัณฑ์มีผลไม้ที่มีปริมาณผลไม้สูงสุดเท่ากัน ให้ปริมาณของผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย
เป็นไปตามผลไม้หลักที่มีเกณฑ์ปริมาณเนื้อผลไม้สูงสุด 

(4) แยมผสม และเยลลี่ผสม ที่มีเนื้อผลไม้สูง ซึ่งท าจากผลไม้สี่ชนิดขึ้นไป ต้องมีปริมาณของ
ผลไม้หลัก มากกว่าร้อยละ 25 ของปริมาณผลไม้ทั้งหมด และต้องมีปริมาณของผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 45 ของน้ าหนัก เว้นแต่ ผลไม้หลักเป็นผลไม้ตาม (1)(ก) ถึง (ช) ให้มีปริมาณผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย 
เป็นไปตามเง่ือนไขของผลไม้หลักที่ก าหนดไว้ใน (1)(ก) ถึง (ช) 

 หากผลิตภัณฑ์มีผลไม้ที่มีปริมาณผลไม้สูงสุดเท่ากัน ให้ปริมาณของผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย
เป็นไปตามผลไม้หลักที่มีเกณฑ์ปริมาณเนื้อผลไม้สูงสุด 

กรณีเยลลี่ตาม (1) ถึง (4) หากมีการเติมน้ าในการสกัดผลไม้ การค านวณปริมาณผลไม้ให้หักลบ
น้ าหนักของน้ าที่ใช้ในการสกัดผลไม้ 

(7.2) แยม และเยลล่ี 
(1) แยม และเยลลี่ ซึ่งท าจากผลไม้หนึ่งชนิด ต้องมีปริมาณของผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 35 ของน้ าหนัก เว้นแต่ผลไม้ดังต่อไปนี้ ให้มีปริมาณของผลไม้ตามที่ก าหนด ดังนี้ 
(ก) แบล็คเคอแรนต์ มะม่วง ควินซ์ เงาะ เรดเคอแรนต์ โรสฮิป กระเจี๊ยบแดง โรแวนเบอร์รี 

และซีบัคธอร์น มีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของน้ าหนัก 
(ข) เนื้อในผลทุเรียนเทศ และแครนเบอร์รี มีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของน้ าหนัก 
(ค) เนื้อมะม่วงหิมพานต์ มีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 16 ของน้ าหนัก 
(ง) กล้วย จ าปาดะ ฝรั่ง ขนุน และละมุด มีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของน้ าหนัก 
(จ) ขิง มีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 11 ของน้ าหนัก 
(ฉ) ทุเรียน มีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของน้ าหนัก 
(ช) มะขาม เสาวรส และผลไม้อ่ืนที่มีความเป็นกรดสูง  มีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ของน้ าหนัก 

 
 

(2) แยมผสม และเยลลี่ผสม ซึ่งท าจากผลไม้สองชนิด ต้องมีปริมาณของผลไม้หลัก มากกว่า 
ร้อยละ 50 ของปริมาณผลไม้ท้ังหมด และต้องมีปริมาณของผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของ
น้ าหนัก เว้นแต่ ผลไม้หลักเป็นผลไม้ตาม (1)(ก) ถึง (ช) ให้มีปริมาณผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย เป็นไปตามเงื่อนไข
ของผลไม้หลักที่ก าหนดไว้ใน (1)(ก) ถึง (ช) 

(3) แยมผสม และเยลลี่ผสม ซึ่งท าจากผลไม้สามชนิด ต้องมีปริมาณของผลไม้หลัก มากกว่า 
ร้อยละ 33.33 ของปริมาณผลไม้ทั้งหมด และต้องมีปริมาณของผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 
ของน้ าหนัก เว้นแต่ ผลไม้หลักเป็นผลไม้ตาม (1)(ก) ถึง (ช) ให้มีปริมาณผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย เป็นไปตาม
เงื่อนไขของผลไม้หลักที่ก าหนดไว้ใน (1)(ก) ถึง (ช) 

หากผลิตภัณฑ์มีผลไม้ที่มีปริมาณผลไม้สูงสุดเท่ากัน ให้ปริมาณของผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย
เป็นไปตามผลไม้หลักที่มีเกณฑ์ปริมาณเนื้อผลไม้สูงสุด 

ค าอธิบายเพิ่มเติม:  ผลไม้ท่ีมีความเป็นกรดสูง หมายถึง ผลไม้ท่ีมีรสเปรี้ยว เช่นเดียวกับ มะขาม และเสาวรส โดยให้พิจารณา อัตราส่วนของ
ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ (Total soluble solid) ต่อสภาพกรด (acidity) ไม่เกิน 7.0   
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(4) แยมผสม และเยลลี่ผสม ซึ่งท าจากผลไม้สี่ชนิดขึ้นไป ต้องมีปริมาณของผลไม้หลัก มากกว่า
ร้อยละ 25 ของปริมาณผลไม้ทั้งหมด และต้องมีปริมาณของผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  
ของน้ าหนัก เว้นแต่ ผลไม้หลักเป็นผลไม้ตาม (1)(ก) ถึง (ช) ให้มีปริมาณผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย เป็นไปตาม
เงื่อนไขของผลไม้หลักที่ก าหนดไว้ใน (1)(ก) ถึง (ช)  

หากผลิตภัณฑ์มีผลไม้ที่มีปริมาณผลไม้สูงสุดเท่ากัน ให้ปริมาณของผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย
เป็นไปตามผลไม้หลักที่มีเกณฑ์ปริมาณเนื้อผลไม้สูงสุด 

กรณีเยลลี่ตาม (1) ถึง (4) หากมีการเติมน้ าในการสกัดผลไม้ การค านวณปริมาณผลไม้ให้หักลบ
น้ าหนักของน้ าที่ใช้ในการสกัดผลไม้ 

(7.3) มาร์มาเลดที่ท าจากผลไม้สกุลส้ม ให้มีปริมาณของผลไม้สกุลส้มในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของน้ าหนัก โดยต้องเป็นส่วนของเนื้อในผล (Endocarp) รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 7.5 ของน้ าหนัก
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย 

(7.4) มาร์มาเลดที่ไม่ได้ท าจากผลไม้สกุลส้ม ให้มีปริมาณของผลไม้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของน้ าหนัก ยกเว้นมาร์มาเลดที่ท าจากขิง ต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 11 ของน้ าหนัก 

(7.5) เยลลี่มาร์มาเลด ให้มีปริมาณของน้ าผลไม้สกุลส้มในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
น้ าหนัก 

8. การใช้วัตถุเจือปนอาหาร: ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร  
9. การใช้วัตถุแต่งกลิ่นรส: ให้ใช้เฉพาะกลิ่นรสตามชนิดผลไม้ที่ใช้เป็นส่วนประกอบนั้น และอาจใช้วัตถุแต่ง

กลิ่นรสที่ให้กลิ่นรสมิ้นต์ ซินนามอน หรือวานิลลา วานิลลิน วานิลลาสกัด ได้ 
 
 

10. การควบคุมกรรมวิธีการผลิต: ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด เพื่อจ าหน่าย ต้องปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 

11. การใช้ภาชนะบรรจุ: ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ภาชนะบรรจุ  
12. การแสดงฉลาก: ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากของอาหารใน

ภาชนะบรรจุ และต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้เพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
(1) ชื่ออาหาร: 

(ก) แสดงข้อความว่า “แยม...”  “แยม...เนื้อผลไม้สูง”  “เยลลี่...” หรือ “เยลลี่น้ า....สูง”แล้วแต่
กรณี หรือแสดงข้อความที่สื่อความหมายในท านองเดียวกัน (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ท า)  
ส าหรับแยมและเยลลี่ที่มีเนื้อผลไม้สูง 

(ข) แสดงข้อความว่า “แยม...” หรือ “เยลลี่...” แล้วแต่กรณี (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อชนิดของ
ผลไม้ที่ใช้ท า) ส าหรับแยมและเยลลี่ 

(ค) แสดงข้อความว่า “มาร์มาเลด” ส าหรับมาร์มาเลดที่ท าจากผลไม้สกุลส้ม หรือแสดงข้อความที่
สื่อความหมายในท านองเดียวกันว่าเป็นมาร์มาเลดที่ท าจากผลไม้สกุลส้ม เช่น มาร์มาเลดส้ม มาร์มาเลดมะนาว 

(ง) แสดงข้อความว่า “มาร์มาเลด .........” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ท า) ส าหรับ
มาร์มาเลด 

(จ) แสดงข้อความว่า “เยลลี่มาร์มาเลด” ส าหรับเยลลี่มาร์มาเลด หรือแสดงข้อความที่สื่อ
ความหมายในท านองเดียวกันว่าเป็นเยลลี่มาร์มาเลดที่ท าจากผลไม้สกุลส้ม เช่น เยลลี่มาร์มาเลดส้ม เยลลี่ 
มาร์มาเลดมะนาว 

(2) แยม เยลลี่ และมาร์มาเลดที่ท าจากผลไม้สองชนิด ให้ระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ท าเรียงตามล าดับ
ปริมาณจากมากไปน้อยในชื่ออาหารตาม (1) แล้วแต่กรณี 

(3) แยม เยลลี่ และมาร์มาเลดที่ท าจากผลไม้ตั้งแต่สามชนิดขึ้นไป สามารถแสดงข้อความว่า “ผลไม้ผสม” 
หรือข้อความที่สื่อความหมายในท านองเดียวกัน หรืออาจแสดงจ านวนผลไม้ที่ใช้ แทนการระบุชื่อชนิดของผลไม้ที่

ค าอธิบายเพิ่มเติม:  ให้ใช้วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ เลียนธรรมชาติ หรือสังเคราะห์ เฉพาะกลิ่นรสตามชนิดผลไม้ท่ีใช้เป็นส่วนประกอบน้ัน 
และอาจใช้วัตถุแต่งกลิ่นรสท่ีให้กลิ่นรสมิ้นต์ ซินนามอน หรือวานิลลา วานิลลิน วานิลลาสกัด ได ้
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ใช้ท าในชื่ออาหารตาม (1) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากจะแสดงชื่อชนิดของผลไม้ที่ใช้ท าในชื่ออาหาร ให้เรียงตามล าดับ
ปริมาณจากมากไปน้อยในชื่ออาหารตาม (1) แล้วแต่กรณี 

13. บทเฉพาะกาล (การผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศ):  
ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้าแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้จ าหน่าย

ต่อไปได้ ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 
ผู้ผลิต ผู้น าเข้าแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ ภายใน

สองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 
14. วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้: ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. Codex Standard for jams, jellies and marmalades (CXS 296-2009 Adopted in 2009. Amended 

in 2017) 
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 213 (พ.ศ.2543) เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 
 


