
 

เอกสารสําหรับเวียนขอขอคิดเห็นเทานั้น 

- ราง - 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  ...) พ.ศ. …. 

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เรื่อง ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลต 

---------------------------------------------- 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยช็อกโกแลต เพื่อใหมีขอกําหนด

คุณภาพมาตรฐานของช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลต สอดคลองกับมาตรฐานสากลและการพัฒนาเทคโนโลยี

การผลิตอาหารในปจจุบัน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖(๓)(๔)(๕)(๖)(๗) และ (๑๐) แหง

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 

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

พฤศจิกายน ๒๕๒๗ 

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

ขอ ๒ กําหนดใหช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลต เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 

ขอ ๓ ในประกาศนี้ 

“ช็อกโกแลต” หมายความวา ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนเนื้อเดียวกัน ผลิตขึ้นจากการนําเมล็ดโกโก

หรือวัตถุดิบท่ีไดจากเมล็ดโกโกมาผานกรรมวิธีที่เหมาะสม อาจมีการผสม องคประกอบของนม น้ําตาล วัตถุเจือปน

อาหาร วัตถุแตงกลิ่นรส  

การเติมไขมันพืชอ่ืนนอกจากไขมันโกโก (cocoa butter) จะตองมีปริมาณไมเกินรอยละ ๕ ของ

น้ําหนักช็อกโกแลตที่ไมรวมสวนประกอบอ่ืน นอกเหนือจากองคประกอบของนม น้ําตาล วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุ

แตงกลิ่นรส โดยปริมาณข้ันต่ําของวัตถุดิบที่ไดจากเมล็ดโกโกตองเปนไปตามปริมาณที่กําหนด 

ทั้งนี้ไมอนุญาตใหเติมแปงหรือสตารช และไขมันสัตวที่มิใชไขมันนม เวนแตช็อกโกแลตกลุม  

อะลาทาซา (Chocolate a la taza) อนุญาตใหเติมแปงหรือสตารชที่ไดจากขาวสาลี ขาวโพด หรือขาว ไดไมเกิน

ปริมาณที่กําหนด  

“ผลิตภัณฑช็อกโกแลต” หมายความวา “ช็อกโกแลต” ที่มีการเติมสวนประกอบอ่ืนที่เปนอาหารและไม

เปนอันตรายตอสุขภาพ นอกเหนือจากองคประกอบของนม น้ําตาล วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแตงกลิ่นรส โดยตองมี

ปริมาณรวมกันไมเกินรอยละ ๔๐ ของน้ําหนักทั้งหมดของผลิตภัณฑสุดทาย เวนแตช็อกโกแลตกลุมจิอานดูจา 

(Gianduja Chocolate) ที่อาจเติมนัทชนิดตาง ๆ เชน อัลมอนด เฮเซลนัท ทั้งเมล็ดหรือเมล็ดหัก ไดในปริมาณที่รวม

กับเฮเซลนัทบดละเอียดตามที่กําหนดแลวไมมากกวารอยละ ๖๐ ของน้ําหนักทั้งหมดของผลิตภัณฑสุดทาย 

สิ่งที่สงมาดวย ๑ 
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ขอ ๔ ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลต ดังตอไปนี้ ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะตามบัญชี

แนบทายประกาศนี้  

(๑) ช็อกโกแลต (Chocolate) 

(๒) ช็อกโกแลตชนิดหวาน (Sweet Chocolate)  

(๓) ช็อกโกแลตอะลาทาซา (Chocolate a la taza)  

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

(๕) ช็อกโกแลตคูเวอรเจอร (Couverture Chocolate)  

(๖) ช็อกโกแลตนม (Milk Chocolate)  

(๗) ช็อกโกแลตนมชนิดเพิ่มเนื้อนม (Family Milk Chocolate)  

(๘) ช็อกโกแลตนมคูเวอรเจอร (Milk Chocolate Couverture)  

(๙) ช็อกโกแลตขาว หรือ ไวทช็อกโกแลต (White Chocolate)  

(๑๐) ช็อกโกแลตจิอานดูจา (Gianduja Chocolate) ทั้งนี้อาจเติมนัทชนิดตาง ๆ เชน อัลมอนด      

เฮเซลนัท ทั้งเมล็ดหรือเมล็ดหัก โดยปริมาณที่รวมกับเฮเซลนัทบดละเอียดแลวไมมากกวารอยละ ๖๐ ของปริมาณ

ช็อกโกแลตทั้งหมด 

(๑๑) ช็อกโกแลตนมจิอานดูจา (Gianduja Milk Chocolate) ทั้งนี้อาจเติมนัทชนิดตาง ๆ เชน อัลมอนด 

เฮเซลนัท ทั้งเมล็ดหรือเมล็ดหัก โดยปริมาณที่รวมกับเฮเซลนัทบดละเอียดแลวไมมากกวารอยละ ๖๐ ของปริมาณ

ช็อกโกแลตทั้งหมด 

(๑๒) ช็อกโกแลตพารามีซา (Chocolate para mesa) ซึ่งมีสวนประกอบของน้ําตาลที่มีขนาดใหญ

กวา ๗๐ ไมครอน 

(๑๓ ) ช็ อกโกแลตพารามี ซ า ชนิ ดขม เล็ กน อย  (Semi-bitter chocolate para mesa) ซึ่ งมี

สวนประกอบของน้ําตาลท่ีมีขนาดใหญกวา ๗๐ ไมครอน 

(๑๔) ช็อกโกแลตพารามีซา ชนิดขม (Bitter chocolate para mesa) ซึ่งมีสวนประกอบของน้ําตาลท่ี

มีขนาดใหญกวา ๗๐ ไมครอน 

(๑๕) ช็อกโกแลตชนิดเสนหรือชนิดเกล็ด (Chocolate Vermicelli/Chocolate Flakes) ซึ่งไดจาก

เทคนิคการอัดผานเกลียว (extrusion) และทําใหแข็งตัว (hardening) เพ่ือใหมีเนื้อสัมผัสแข็งเปราะ มีลักษณะเปน

รูปทรงกระบอกสั้นหรือเปนชิ้นแบนขนาดเล็ก  

(๑๖) ช็อกโกแลตนมชนิดเสนหรือชนิดเกล็ด (Milk Chocolate Vermicelli / Milk Chocolate 

Flakes) ซึ่งไดจากเทคนิคการอัดผานเกลียว (extrusion) และทําใหแข็งตัว (hardening) เพื่อใหมีเนื้อสัมผัสแข็ง

เปราะ มีลักษณะเปนรูปทรงกระบอกสั้นหรือเปนชิ้นแบนขนาดเล็ก 
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(๑๗) ช็อกโกแลตสอดไส (filled chocolate) ซึ่งมีสวนประกอบของช็อกโกแลตตาม (๑)(๒)(๕)(๖)(๗)

(๘)(๙)(๑๐) หรือ (๑๑) อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน และไสดานใน โดยสวนช็อกโกแลตที่ใชหุมตองมีสัดสวนอยาง

นอย รอยละ ๒๕ ของน้ําหนักรวมของผลิตภัณฑ และตองแยกจากสวนที่เปนไสดานในอยางชัดเจน ไสที่ถูกหุมดวย

ช็อกโกแลต ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับความเห็นชอบ

จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทั้งนี้ผลิตภัณฑตามขอนี้ไมรวมถึงไอศกรีม ผลิตภัณฑขนมอบและขนมหวาน

ที่มีแปงเปนสวนประกอบหลัก  

(๑๘) พราลีน (Praline) ซึ่งมีสวนประกอบของช็อกโกแลตตามขอ (๑)(๒)(๕)(๖)(๗)(๘)(๙)(๑๐)(๑๑) 

หรือ (๑๗) อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน โดยตองมีสวนประกอบของเนื้อช็อกโกแลตไมนอยกวารอยละ 25 ของ

น้ําหนักรวมของผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑที่มีขนาดพอดีคาํ (a single mouthful size) 

ขอ ๕ ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลตตามขอ ๔ นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะ

ตามบัญชีแนบทายประกาศนี้แลว ตองมตีองมีคณุภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้ดวย 

(๑) มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของช็อกโกแลตหรือผลิตภัณฑช็อกโกแลตนั้น 

(๒) การเติมไขมันพืชอื่นนอกจากไขมันโกโก (cocoa butter) จะตองมีปริมาณไมเกินรอยละ ๕ ของ

น้ําหนักช็อกโกแลตที่ไมรวมสวนประกอบอ่ืน นอกเหนือจากองคประกอบของนม น้ําตาล วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุ

แตงกลิ่นรส โดยปริมาณข้ันต่ําของวัตถุดิบที่ไดจากเมล็ดโกโกตองเปนไปตามปริมาณที่กําหนด 

(๓) ไมอนุญาตใหเติมแปงหรือสตารช และไขมันสัตวที่มิใชไขมันนม เวนแต ช็อกโกแลตกลุมอะลาทาซา 

(Chocolate a la taza) อนุญาตใหเติมแปงหรือสตารชที่ไดจากขาวสาลี ขาวโพด หรือขาว ไดไมเกินปริมาณที่กําหนด 

(๔) ตรวจพบสารปนเปอนไดไมเกินขอกําหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวาดวยมาตรฐานอาหารท่ี

มีสารปนเปอน  

(๕) ชนิดและปริมาณของจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ใหเปนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค  

(๖) ตรวจพบยีสตและราไดนอยกวา ๑๐๐ ในช็อกโกแลตหรือผลิตภัณฑช็อกโกแลต ๑ กรัม (CFU/g)   

ขอ ๖ การใชวัตถุเจือปนอาหารและสารชวยในการผลิต ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

วาดวยวัตถุเจือปนอาหาร สําหรับการใชเฮกเซน (Hexane) ซึ่งมีจุดเดือดท่ีอุณหภูมิ ๖๒-๘๒ องศาเซลเซียส เปนสาร

ชวยในกระบวนการผลิตตองตกคางไมเกิน ๑ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (คาํนวณจากสวนที่เปนไขมัน)  

ขอ ๗ การใชวัตถุแตงกลิ่นรส ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวัตถุแตงกลิ่นรส โดย

ใชในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะใหกลิ่นรสเทานั้น ทั้งนี้ไมอนุญาตใหใชวัตถุแตงกลิ่นรสช็อกโกแลตและนม 

สําหรับการใชวานิลลิน (vanillin) และเอทิลวานิลลิน (ethyl vanillin) เปนวัตถุแตงกลิ่นรส เมื่อใชชนิดเดียวหรือ

รวมกัน จะตองมีปริมาณสูงสุดไมเกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

กรณีที่ใชแอลกอฮอลเพ่ือเปนวัตถุแตงกลิ่นรส ตองมีปริมาณแอลกอฮอลไมเกินรอยละ ๐.๕ 

ของน้ําหนักช็อกโกแลตหรือผลิตภัณฑช็อกโกแลต ทั้งนี้ตองไมใชเมทิลแอลกอฮอล 
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ขอ ๘ ผูผลิตหรือนําเขาช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลตเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขวาดวยวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 

ขอ ๙ ภาชนะบรรจุท่ีใชบรรจุช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลต ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขวาดวยภาชนะบรรจุ 

ขอ ๑๐ การแสดงฉลากของช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลต ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขวาดวยการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และใหแสดงขอความเพิ่มเติม ดังนี้ 

(๑) การใชชื่ออาหาร ใหมีขอความกํากับชื่ออาหาร แลวแตกรณี ดังตอไปนี้ 

(ก) ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลตตาม ขอ ๔ ใหแสดงชื่อที่สอดคลองตามชนิดของ

ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลตนั้น ๆ 

(ข) ช็อกโกแลตนมชนิดเพิ่มเนื้อนม (Family Milk Chocolate) ใหแสดงขอความ “ช็อกโกแลตนม

ชนิดเพ่ิมเนื้อนม” หรือ “ช็อกโกแลตนม (เนื้อนม...%)” (ความที่เวนไวใหระบุรอยละของเนื้อนม)  

(ค) ช็อกโกแลตสอดไส ใหแสดงขอความ “ช็อกโกแลตไส ….. (ความที่เวนไวใหระบุชนิดของไส) 

หรือ ช็อกโกแลตสอดไส ….. (ความท่ีเวนไวใหระบุชนิดของไส)” สําหรับผลิตภัณฑตามขอ ๔(๑๗) ทั้งน้ีตองระบุชนิด

ของช็อกโกแลตที่ใชหุมดวย 

(ง) ช็อกโกแลตที่มีการปรุงแตงกลิ่นรส ใหแสดงขอความ แลวแตกรณี ดังตอไปนี้ 

๑) “..... (ความที่เวนไวใหระบุชนิดของ ช็อกโกแลต ตามขอ 4(1)-(18)) กลิ่น….. หรือ แตงกลิ่น

...... (ความที่เวนไวใหระบุชื่อกลิ่นท่ีใชปรุงแตง)” 

๒) “..... (ความที่เวนไวใหระบุชนิดของ ช็อกโกแลต ตามขอ 4(1)-(18)) รส….. หรือ แตงรส

...... (ความที่เวนไวใหระบุชื่อรสที่ใชปรุงแตง)” 

(จ) “ช็อกโกแลตชนิดตาง ๆ” ที่บรรจุในภาชนะเดียวกัน (assorted chocolates) ใหแสดง

ขอความ “ช็อกโกแลตชนิดตาง ๆ” สําหรับผลิตภัณฑหลายชนิดตามขอ ๔ ไมรวมขอ ๔(๓) (๔) (๑๒) (๑๓) และ 

(๑๔) ที่บรรจุในภาชนะเดียวกัน (assorted chocolates) และมีขอความแสดงชนิดของช็อกโกแลตชนิดตาง ๆ ที่

บรรจุไวบนฉลากดวย โดยจะตองระบุสูตรสวนประกอบของช็อกโกแลตแตละชนิดหรือสูตรสวนประกอบรวมของ

ผลิตภัณฑไวดวย ทั้งนี้อาจใชขอความอื่นในทํานองเดียวกัน เชน “ช็อกโกแลตสอดไสชนิดตาง ๆ” หรือ “ช็อกโกแลต

ชนิดเสนชนิดตาง ๆ” 

(ฉ) ผลิตภัณฑช็อกโกแลต ใหแสดงขอความ “ช็อกโกแลต ...... (ความที่เวนไวใหระบุชนิดของ

ช็อกโกแลต ตามขอ ๔ (๑)-(๑๘)) ผสม..... (ความที่เวนไวใหระบุชนิดของสวนประกอบอ่ืนที่เปนสวนผสม)” 

(๒) ช็อกโกแลตที่มีการใชวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาลหรือสารใหความหวานแทนน้ําตาล ใหแสดง

ขอความ “มีวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล” กํากับไวใกลกับชื่อของช็อกโกแลต 

(๓) ใหระบุชนิดและปริมาณของไขมันพืชอ่ืนทุกชนิดที่ใช และปริมาณโกโกทั้งหมด (Total Cocoa 

Solid) บริเวณแสดงสวนประกอบที่สําคัญบนฉลากผลิตภัณฑ  
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(๔) หามมิใหแสดงชื่อวา “ช็อกโกแลต” ไวที่สวนใดสวนหนึ่งของฉลาก สําหรับช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ

ช็อกโกแลต หรือผลิตภัณฑที่มีช็อกโกแลตเปนสวนผสม ซึ่งช็อกโกแลตหรือผลิตภัณฑช็อกโกแลตนั้นไมมีคุณภาพหรือ

มาตรฐานเปนไปตามที่ไดกําหนดไวในประกาศนี้ 

(๕) ช็อกโกแลตหรือผลิตภัณฑช็อกโกแลต ที่มีการใชแอลกอฮอลเพ่ือเปนวัตถุแตงกลิ่นรส ใหแสดง

ขอความดังตอไปนี้  

(ก) “มีแอลกอฮอลไมเกิน …%” (ความที่เวนไวใหระบุปริมาณแอลกอฮอล เปนรอยละของ

น้ําหนัก) ดวยตัวอักษรที่อานไดชัดเจน  

(ข) “เด็กและสตรีมีครรภ ไมควรรับประทาน” ดวยตัวอักษรที่อานไดชัดเจน 

ขอ ๑๑ ใหผูผลิตหรือผูนําเขาช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลตเพ่ือจําหนายซึ่งไดรับอนุญาตกอน

วันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ยังคงผลิตหรือนําเขาเพ่ือจําหนายตอไปได รวมถึงผูจําหนายยังคงจําหนายตอไปได ทั้งนี้ไม

เกินสองปนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  

ขอ ๑๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ประกาศ ณ วันที่                   
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เอกสารสําหรับเวียนขอขอคิดเห็นเทานั้น 

บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี  ...) พ.ศ. ….ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เรื่อง ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลต 

ตารางขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะของช็อกโกแลตและผลิตภัณฑชอ็กโกแลต 

ช็อกโกแลต 

และผลิตภัณฑช็อกโกแลต 

สวนประกอบเปนรอยละของน้ําหนักคํานวณในสภาพทีป่ราศจากความชื้นเมื่อหักน้ําหนักของสวนประกอบอื่นที่เปนอาหาร 
ไขมันโกโก 
(Cocoa 
Butter) 

โกโกปราศจาก
ไขมัน 

(Fat-free 
Cocoa Solids) 

โกโกทั้งหมด 
(Total Cocoa 

Solid) 

ไขมันนมหรือ 
มันเนย 

(Milk Fat) 

เนื้อนม 
(Total Milk 

Solids) 

ไขมันทั้งหมด 
(Total fat) 

 

แปงหรือสตารช 
(Starch/ 
Flour) 

เฮเซลนทั(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) ช็อกโกแลตคูเวอรเจอร 
(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) ช็อกโกแลตนมชนิดเพ่ิมเนื้อนม 
(Family Milk Chocolate) 

ไมกําหนด
ปริมาณ 

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

ไมอนุญาต ไมกําหนด
ปริมาณ(3) 

(8) ช็อกโกแลตนม คูเวอรเจอร  
(Milk Chocolate 
Couverture) 
 

ไมกําหนด
ปริมาณ 

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

และผลิตภัณฑช็อกโกแลต 

สวนประกอบเปนรอยละของน้ําหนักคํานวณในสภาพทีป่ราศจากความชื้นเมื่อหักน้ําหนักของสวนประกอบอื่นที่เปนอาหาร 
ไขมันโกโก 
(Cocoa 
Butter) 

โกโกปราศจาก
ไขมัน 

(Fat-free 
Cocoa Solids) 

โกโกทั้งหมด 
(Total Cocoa 

Solid) 

ไขมันนมหรือ 
มันเนย 

(Milk Fat) 

เนื้อนม 
(Total Milk 

Solids) 

ไขมันทั้งหมด 
(Total fat) 

 

แปงหรือสตารช 
(Starch/ 
Flour) 

เฮเซลนทั(4) 
(Hazelnuts) 

 

(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) ช็อกโกแลตจิอานดจูา  
(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 

(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 ชนิดขม  
(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) 
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ช็อกโกแลต 

และผลิตภัณฑช็อกโกแลต 

สวนประกอบเปนรอยละของน้ําหนักคํานวณในสภาพทีป่ราศจากความชื้นเมื่อหักน้ําหนักของสวนประกอบอื่นที่เปนอาหาร 
ไขมันโกโก 
(Cocoa 
Butter) 

โกโกปราศจาก
ไขมัน 

(Fat-free 
Cocoa Solids) 

โกโกทั้งหมด 
(Total Cocoa 

Solid) 

ไขมันนมหรือ 
มันเนย 

(Milk Fat) 

เนื้อนม 
(Total Milk 

Solids) 

ไขมันทั้งหมด 
(Total fat) 

 

แปงหรือสตารช 
(Starch/ 
Flour) 

เฮเซลนทั(4) 
(Hazelnuts) 

 

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

(18) พราลีน (Praline)  ตามระบุในขอ 4 (18) 

(1) แปงหรือสตารชที่ไดจากขาวสาลี ขาวโพด หรือขาว สําหรับช็อกโกแลตอะลาทาซา (Chocolate a la taza) และช็อกโกแลตอะลาทาซา ชนิดหวาน (Chocolate familiar a la taza) เทานั้น 
(2) ปริมาณเนื้อนม (Total Milk Solids) ใหพิจารณาจากนม รวมถึงนมที่มีการปรับปริมาณไขมันนมหรือมันเนย (milk fat) และองคประกอบตามธรรมชาติของนม  
(3) ไมกําหนดปริมาณ ทั้งน้ีปริมาณตองสอดคลองตามนิยามของ “ช็อกโกแลต”  
(4) เฮเซลนัทบดละเอียด (finely ground hazelnuts) 

 


