
บัญชีข้อก ำหนดเง่ือนไขกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำร 
ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำอนุมัติกำรใช้เพิ่มเติม           หน้ำ 1/๖ 
 

บัญชีข้อก ำหนดเงื่อนไขกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำอนุมัติกำรใช้เพิ่มเติม 

PAPRIKA EXTRACT (สำรสกัดปำปริก้ำ)  
INS: 160c(ii) ชื่ออ่ืน: Capsanthin หน้ำที่: ส ี

 

รหัสของ
หมวดอำหำร 

หมวดอำหำร ปริมำณสูงสุดที่
อนุญำต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่ำ 
ก ำหนด 

01.6 เนยแข็งและผลติภัณฑ์เลียนแบบเนยแข็ง 100 ปริมำณสูงสุดที่อนุญำต
ให้ใช้ชั่วครำว* 

 

04.1.2.9 ขนมหวำนที่มผีลไม้เป็นสว่นประกอบหลัก 150 ปริมำณสูงสุดที่อนุญำต
ให้ใช้ชั่วครำว* 

 

05.4 ผลิตภัณฑ์ใช้เคลือบหรือแต่งหนำ้ขนมและ
ซอสหวำน 

100 ปริมำณสูงสุดที่อนุญำต
ให้ใช้ชั่วครำว* 

 

06.3 ผลิตภัณฑ์ธัญชำติส ำหรับอำหำรเช้ำ 200 ปริมำณสูงสุดที่อนุญำต
ให้ใช้ชั่วครำว* 

 

06.6 แป้งใช้ชบุอำหำรเพื่อทอด 500 ปริมำณสูงสุดที่อนุญำต
ให้ใช้ชั่วครำว* 

 

07.1.4 ผลิตภัณฑ์ที่มีขนมปังเป็นสว่นประกอบ 200 ปริมำณสูงสุดที่อนุญำต
ให้ใช้ชั่วครำว* 

 

12.2.2 เครื่องปรุงรส 500 ปริมำณสูงสุดที่อนุญำต
ให้ใช้ชั่วครำว* 

 

12.5.2 ส่วนผสมส ำเร็จรูปส ำหรับใชท้ ำซุป 300 ปริมำณสูงสุดที่อนุญำต
ให้ใช้ชั่วครำว* 

 

12.6 ซอสและผลิตภัณฑ์ท ำนองเดียวกัน 500 ปริมำณสูงสุดที่อนุญำต
ให้ใช้ชั่วครำว* 

 

*ปริมำณสูงสุดที่อนุญำตให้ใช้ช่ัวครำวจนกว่ำคณะกรรมกำรโคเด็กซ์ สำขำวัตถุเจือปนอำหำรจะพิจำรณำแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 



บัญชีข้อก ำหนดเง่ือนไขกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำร 
ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำอนุมัติกำรใช้เพิ่มเติม           หน้ำ 2/๖ 
 

ASCORBYL ESTERS (กลุ่มแอสคอร์บิลเอสเตอร)์    
INS: 304 Ascorbyl palmitate (แอสคอร์บิลแพลมิเทต) 

ชื่ออ่ืน: Vitamin C palmitate; L-ascorbyl 
palmitate 

หน้ำที่: สำรป้องกันกำรเกิดออกซิเดชั่น 

INS: 305 Ascorbyl stearate (แอสคอร์บิลสเตียเรต) 
ชื่ออ่ืน: Vitamin C stearate; L-ascorbyl 

stearate 

หน้ำที่: สำรป้องกันกำรเกิดออกซิเดชั่น 

 

รหัสของ
หมวดอำหำร 

หมวดอำหำร ปริมำณสูงสุดที่
อนุญำต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับคำ่
ก ำหนด 

01.1.2 นมชนดิเหลวอ่ืนๆ (ไมป่รุงแต่ง) 10 10,127,434  
01.1.4 เครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก 

(ปรุงแต่ง) 
10 10,127,434  

หมำยเหตุ: 10 ค ำนวณเปน็แอสคอสบิลสเตียเรต (Ascorbyl stearate) 
127 ค ำนวณในสภำพพร้อมบริโภค 
434 ติดมำกับวัตถุแต่งกลิน่รส สี น  ำผลไม้ และสำรอำหำร (Carry-over) จำกกำรใช้เปน็สำรป้องกันกำร

เกิดออกซิเดชั่น (antioxidant) 
 

TOCOPHEROLS (กลุ่มโทคอเฟอรอล)   
INS: 307a d-alpha-Tocopherol 

(ด-ีแอลฟา-โทคอเฟอรอล) 
หน้ำที่: สำรป้องกันกำรเกิดออกซิเดชั่น 

 ชื่ออ่ืน: Vitamin E; RRR-alpha –
tocopherol; 5,7,8-
trimethyltocol; (+)-
alphaTocopherol 

 

INS: 307b Tocopherol concentrate, mixed 
(โทคอเฟอรอลผสมชนิดเข้มข้น) 

หน้ำที่: สำรป้องกันกำรเกิดออกซิเดชั่น 

 ชื่ออ่ืน: Vitamin E  
INS: 307c dl-alpha-Tocopherol 

(ดีแอล-แอลฟา-โทคอเฟอรอล) 
หน้ำที่: สำรป้องกันกำรเกิดออกซิเดชั่น 

 ชื่ออ่ืน: Vitamin E; dl-5,7,8-
Trimethyltocol 

 

 

รหัสของ
หมวดอำหำร 

หมวดอำหำร ปริมำณสูงสุดที่
อนุญำต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับคำ่
ก ำหนด 

01.1.2 นมชนดิเหลวอ่ืนๆ (ไมป่รุงแต่ง) 10 127,434  
01.1.4 เครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก 

(ปรุงแต่ง) 
10 127,434  

  
 

   



บัญชีข้อก ำหนดเง่ือนไขกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำร 
ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำอนุมัติกำรใช้เพิ่มเติม           หน้ำ 3/๖ 
 

TOCOPHEROLS (กลุ่มโทคอเฟอรอล)    
รหัสของ
หมวดอำหำร 

หมวดอำหำร ปริมำณสูงสุดที่
อนุญำต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับคำ่
ก ำหนด 

01.5 นมผงครีมผง (ไมป่รุงแต่ง) ผลิตภัณฑ์
เลียนแบบนมผงและผลิตภัณฑ์เลียนแบบ
ครีมผง 

10 127,434  

14.1.4 เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส 10 127,434  

หมำยเหตุ: 127 ค ำนวณในสภำพพร้อมบริโภค 
434 ติดมำกับวัตถุแต่งกลิน่รส สี น  ำผลไม้ และสำรอำหำร (Carry-over) จำกกำรใช้เปน็สำรป้องกันกำร

เกิดออกซิเดชั่น (antioxidant) 
 

STEVIOL GLYCOSIDES (สตวิีออลไกลโคไซด)์    
INS: 960a Steviol glycosides from Stevia  

rebaudiana Bertoni; Steviol 
glycosides from Stevia  
(สตีวิออลไกลโคไซด์จำกหญ้ำหวำน) 

หน้ำที่: สำรให้ควำมหวำน,วัตถแุต่งกลิ่นรส 

 ชื่ออ่ืน: -  
INS: 960b Steviol glycosides from fermentation 

(สตีวิออลไกลโคไซด์จำกกระบวนกำรหมัก) 
หน้ำที่: สำรให้ควำมหวำน,วัตถแุต่งกลิ่นรส 

 ชื่ออ่ืน: -  
INS: 960c Enzyme modified steviol glycosides  

(สตีวิออลไกลโคไซด์จำกกระบวนกำร   ดัด
แปรโดยเอนไซม์) 

หน้ำที่: วัตถุแต่งกลิ่นรส 

 ชื่ออ่ืน: -  
INS: 960d Enzyme modified glucosylated 

steviol glycosides  
(กลูโคซิเลสสตีวิออลไกลโคไซด์จำก
กระบวนกำรดัดแปรโดยเอนไซม์) 

หน้ำที่: วัตถุแต่งกลิ่นรส 

 ชื่ออ่ืน: -  
 

รหัสของ
หมวดอำหำร 

หมวดอำหำร ปริมำณสูงสุดที่
อนุญำต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับคำ่
ก ำหนด 

01.1.4 เครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก  
(ปรุงแต่ง) 

70   26,127,TH1, 
TH68 

 

01.5.2 ผลิตภัณฑ์เลียนแบบนมผงและผลิตภัณฑ์
เลียนแบบครีมผง  

330 26,201,TH68  

01.7 ขนมหวำนที่มนีมเป็นส่วนประกอบหลัก 330 26,TH68  
02.4 ขนมหวำนที่มไีขมันเปน็ส่วนประกอบหลัก 330 26,TH68  
03.0 ไอศกรีมหวำนเย็น 270 26,TH68  



บัญชีข้อก ำหนดเง่ือนไขกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำร 
ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำอนุมัติกำรใช้เพิ่มเติม           หน้ำ 4/๖ 
 

STEVIOL GLYCOSIDES (สตีวอิอลไกลโคไซด์)    
รหัสของ
หมวดอำหำร 

หมวดอำหำร ปริมำณสูงสุดที่
อนุญำต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับคำ่
ก ำหนด 

04.1.2.3 ผลไม้ในน  ำส้มสำยชู น  ำมนั หรือน  ำเกลือ 100 26,TH68  

04.1.2.4 ผลไม้ทีผ่่ำนกรรมวิธีแคนนิ่ง 330 26,XS319,TH68  

04.1.2.6 ผลิตภัณฑ์ที่มผีลไม้เป็นส่วนประกอบหลักเพื่อ
ใช้ส ำหรับทำหรือป้ำยหรือเป็นวตัถุดิบ  

330 26,TH68  

04.1.2.7 ผลไม้แช่อ่ิม เชื่อม หรือเคลือบด้วยน  ำตำล 40 26,TH68  

04.1.2.8 ผลไม้แปรรูปอ่ืน ซึ่งรวมถึงผลไมบ้ด น  ำเชื่อม
ผลไม้ กะทิและมนักะทิ 

330 26,TH68  

04.1.2.9 ขนมหวำนที่มผีลไม้เป็นสว่นประกอบหลัก 350 26,TH68  

04.1.2.10 ผลไม้หมักดอง 115 26,TH68  

04.1.2.11 ไส้ขนมทีท่ ำจำกผลไม ้ 330 26,TH68  

04.1.2.12 ผลไมป้รุงสุก 40 26,TH68  

04.2.2.2 ผัก สำหร่ำยทะเล นัทและเมล็ด ที่แห้ง 40 26,TH68  

04.2.2.3 ผัก สำหร่ำยทะเล ในน  ำส้มสำยชู น  ำมนั 
น  ำเกลือ หรือซอสถั่วเหลือง 

330 26,TH68  

04.2.2.4 ผัก สำหร่ำยทะเล ที่ผำ่นกรรมวธิีแคนนิ่ง 70 26,TH68  

04.2.2.5 ผัก สำหร่ำยทะเล นัทและเมล็ด ที่บดละเอียด
และส ำหรับใช้ทำหรือป้ำย 

330 26,TH68  

04.2.2.6 ผัก สำหร่ำยทะเล นัทและเมล็ด ที่บดและ 
เพื่อใช้ประกอบอำหำร 

165 26,TH68  

04.2.2.7 ผัก สำหร่ำยทะเล ดอง 200 26,TH68  

04.2.2.8 ผัก สำหร่ำยทะเล ปรุงสุกหรือทอด 40 26,TH68  

05.2 ลูกกวำด นูกัตและมำร์ซิแพน 700 26,199,XS309R,
TH68 

 

05.3 หมำกฝรั่ง 1100 26,TH68  

06.3 ผลิตภัณฑ์ธัญชำติส ำหรับอำหำรเช้ำ 350 26,TH68  
06.5 ขนมหวำนที่มีธัญชำติและสตำรช์เป็น

ส่วนประกอบหลัก 
165 26,TH68  

06.8.1 เครื่องดื่มน  ำนมถั่วเหลือง 100  26,TH68  
08.3.2 เนื อสัตว์บด ท ำให้สุกโดยใช้ควำมร้อน 100 26,202,XS88, 

XS89,XS98, 
TH68 

 

09.3.1 สัตว์น  ำและผลิตภัณฑส์ัตวน์  ำทีแ่ช่ด้วย
น  ำส้มสำยชูหรือไวน์  

100 26,144,TH68  

     



บัญชีข้อก ำหนดเง่ือนไขกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำร 
ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำอนุมัติกำรใช้เพิ่มเติม           หน้ำ 5/๖ 
 

STEVIOL GLYCOSIDES (สตีวอิอลไกลโคไซด์)   
รหัสของ
หมวดอำหำร 

หมวดอำหำร ปรมิำณสูงสุดที่
อนุญำต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับคำ่
ก ำหนด 

09.3.2 สัตว์น  ำและผลิตภัณฑส์ัตวน์  ำทีผ่่ำนกำรดอง 165 26,TH68  

09.3.3 คำร์เวียร์และผลิตภัณฑ์จำกไขป่ลำชนิดอื่นๆ 100 26,XS291,TH68  

09.4 สัตว์น  ำและผลิตภัณฑส์ัตวน์  ำทีผ่่ำนกรรมวิธี
แคนนิ่ง 

100 26,XS3, 
XS70,XS90, 
XS94,XS119, 

TH68 

 

10.4 ขนมหวำนที่มไีข่เป็นสว่นประกอบหลัก 330 26,TH68  

11.6 สำรให้ควำมหวำนแทนน  ำตำลทีจ่ ำหน่ำย
โดยตรงต่อผู้บริโภค 

ปริมำณที่เหมำะสม 26,TH68  

12.2.2 เครื่องปรุงรส 30 26,TH68  

12.4 มัสตำร์ด 130 26,TH68  

12.5 ซุป 50 26,XS117,TH68  

12.6.1 ซอสอิมัลชัน 350 26,TH68  

12.6.2 ซอสที่ไม่เป็นอิมัลชัน 350 26,TH68  

12.6.3 ส่วนผสมส ำเร็จรูปส ำหรับใชท้ ำซอสและเกรวี่  350 26,127,TH68  

12.6.4 ซอสใส 350 26,XS302,TH68  

12.7 สลัด และผลิตภัณฑ์ทำแซนวิช 115 26,TH68  

12.9.2.1 ผลิตภัณฑป์รุงรสทีไ่ด้จำกกำรยอ่ยโปรตีนจำก
ถั่วเหลืองที่ผ่ำนกำรหมัก 

30 26,TH68  

12.9.2.2 ผลิตภัณฑป์รุงรสทีไ่ด้จำกกำรยอ่ยโปรตีนจำก
ถั่วเหลืองที่ไม่ผ่ำนกำรหมัก 

165 26,TH68  

12.9.2.3 ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จำกกำรย่อยโปรตีนจำก
ถั่วเหลืองประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจำก
ผลิตภัณฑ์ ตำมหมวด 12.9.2.1 และ 12.9.2.2 

165 26,TH68  

13.4 อำหำรส ำหรับผู้ที่ต้องกำรควบคุมน  ำหนัก 270 26,TH68  
13.5 อำหำรมีวัตถุประสงค์เฉพำะทำงด้ำน

โภชนำกำร 
660 26,198,294, 

TH68 
 

13.6 ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 2500 26,203,TH28, 
TH68 

 

14.1.3 น  ำผลไม้และน  ำผักชนิดเนคตำ้ 200 26,TH68  

14.1.4 เครือ่งดื่มแต่งกลิ่นรส  115  26,127,TH3, 
TH68 

 

14.1.5 กำแฟ เคร่ืองดื่มแทนกำแฟ ชำ ชำสมนุไพร
ชนิดชงดื่ม (Herbal infusion) และเครื่องดื่ม
จำกธัญชำติชนิดต่ำงๆ ไม่รวมโกโก้ 

200 26,127,160, 
TH68 

 

     



บัญชีข้อก ำหนดเง่ือนไขกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำร 
ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำอนุมัติกำรใช้เพิ่มเติม           หน้ำ 6/๖ 
 

STEVIOL GLYCOSIDES (สตีวอิอลไกลโคไซด์)    

รหัสของ
หมวดอำหำร 

หมวดอำหำร ปริมำณสูงสุดที่
อนุญำต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับคำ่
ก ำหนด 

14.2.7 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แต่งกลิ่นรส 200 26,TH68  

15.0 ขนมขบเคี ยว 170 26,TH68  

หมำยเหตุ 
TH68: กรณีใช้เป็นวัตถุแต่งกลิน่รส ปริมำณที่ใช้จะต้องไม่เกินปริมำณสูงสุดที่ก ำหนดไว้ใน FEMA GRAS ฉบับลำ่สุด 

ส ำหรับเงื่อนไขอ่ืนๆ สำมำรถดูค ำอธิบำยได้จำกบัญชีหมำยเลข 2 ส่วนที่ 2 แนบท้ำยประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
(ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2563 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
วิธีกำรใช้ และอัตรำส่วนของวัตถุเจือปนอำหำร (ฉบับที่ 2) 

 

 ประกำศ ณ วันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


