
เอกสารนี้ประกอบด้วย 

1. ข้อก าหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศเฉพาะเรื่อง 

2. รายการสารท่ีห้ามใช้ในอาหาร 

3. รายการอาหารท่ีห้ามผลิต น าเข้าหรือจ าหน่าย 

 

  



ข้อก าหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศเฉพาะเรื่อง 

ท่ี อาหาร ข้อก าหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศเฉพาะเรื่อง 
1 น้้ามันปาล์ม  ตามบัญชีท้าย ป.สธ. ฉบับที ่56 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้้ามันปาล์ม เท่านั้น 
2 น้้ามันมะพร้าว ตามบัญชีท้าย ป.สธ. ฉบับที ่57 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้้ามันมะพร้าว เท่านั้น 
3 ช็อกโกแลต  1.ไม่ใช้ sweetener  

2. ไม่มีการเจือสีใด ๆ ในช็อกโกแลต ช็อกโกแลตปรุงแต่งและช็อกโกแลตขาว (white chocolate)  
3. วัตถุเจือปนอาหารอื่นตามบัญขีท้าย ป.สธ. ฉบับที ่83 (พ.ศ.2527) เรื่อง ช็อกโกแลต 

4 น้้ามันและไขมัน 
 

1.ตามบัญชีท้าย ป.สธ. (ฉบับที ่205) พ.ศ.2543 เรื่อง น้้ามันและไขมัน 
2.อื่นๆต้องได้รับความเห็นชอบจาก อย. 

5 น้้าผึ้ง ไม่ใช้สีและไม่ใช้วัตถุเจือปนอาหาร 
ป.สธ. (ฉบับที ่211) พ.ศ.2543 เรื่อง น้้าผึ้ง 

6 แยม เยลลี ่และ
มาร์มาเลด ใน
ภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท   

1.ไม่มีวัตถุที่ให้ความหวานชนิดอื่นนอกจากน้้าตาล 
2. อื่นๆ ตามบัญชีท้าย ป.สธ. (ฉบับที ่213) พ.ศ.2543 เรื่อง แยม เยลลี ่และมาร์มาเลด ในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท 

7 เนยใสหรือก ี
(Ghee) 
 

1.ไม่มีวัตถุกันเสียในเนยใสหรือกีบางชนิด ในเนยใสหรือกีที่ท้าจากนมหรือครีมหรือเนย เนยใสเทียม
หรือกีเทียม เนยใสผสมหรือกีผสม 
 2. วัตถุเจือปนอาหารอื่นตามบัญชีท้าย ป.สธ. (ฉบับที ่226) พ.ศ.2544 เรื่อง เนยใสหรือก ี(Ghee)) 

8 เนย 
 

1. ต้องไม่มีวัตถุกันเสีย  
2. ให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารบัญชีแนบท้าย ป.สธ. (ฉบับที ่227) พ.ศ.2544 เรื่อง เนย 
3. อื่นๆ ตาม GSFA ฉบับล่าสุด  

9 เนยเทียม เนย
ผสม ผลิตภัณฑ์
เนยเทียม และ
ผลิตภัณฑ์เนย
ผสม  
 

1.ตามบัญชีท้าย ป.สธ. (ฉบับที่ 348) พ.ศ. 2555 เรื่อง เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และ
ผลิตภัณฑ์เนยผสม  
2.วัตถุเจือปนอาหารอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น สารควบคุมความเป็นกรด สารป้องกันการเกิด
ฟอง สารป้องกันการเกิดออกซิเดช่ัน ส ีอีมัลซิไฟเออร์ สารกันเสีย สาร เพิ่มรสชาติ  สารท้าให้คงตัว  
สารให้ความข้นเหนียว  และก๊าซที่ช่วยในการเก็บรักษาอาหาร  ให้ใช้ได้ตารางที่  3 (Table Three) 
ของ GSFA ฉบับล่าสุด  

10 นมโค 
 

1.ไม่มีวัตถุกันเสียในน้้านมโคสดหรือน้้านมโค นมผง นมข้น 
2. ไม่ใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้้าตาลในนมโคสดหรือน้้านมโค นมผง นมข้น 
3. วัตถุเจือปนอาหารอื่นนอกจากวัตถุกันเสีย ตามบัญชีแนบท้าย ป.สธ. (ฉบับที ่๓๕๐) พ.ศ.๒๕๕๖ 
เรื่อง นมโค)  

11 นมปรุงแต่ง 
  

1. ต้องไม่มีวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้้าตาล (ในนมปรุงแต่งชนิดเหลวและชนิดแห้ง) 
2. ต้องไม่มีวัตถุกันเสีย (ในนมปรุงแต่งชนิดเหลวและชนิดแห้ง) 
3. วัตถุเจือปนอาหารนอกจากวัตถุกันเสีย ให้ปฏิบัติตาม ป.สธ. ว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร  
(ป.สธ. (ฉบับที่ 351) พ.ศ.2556 เรื่อง นมปรุงแต่ง) 

12 เครื่องดื่มเกลือแร ่
 

ไม่ใช้วัตถุให้ความหวานแทน 
(ป.สธ. (ฉบับที ่195) พ.ศ.2543 เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร ่

http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P56.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P57.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P83.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P205.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P211.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P213.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P213.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P226.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P227.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P348.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P348.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P350.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P350.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P351.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P195.pdf


13 อาหารเสริม
ส้าหรับทารกและ
เด็กเล็ก 

1.ต้องไม่ใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้้าตาล  
2. ต้องไม่มีวัตถุกันเสีย 
3.ต้องไม่ใส่ส ีไม่ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร 
4. วัตถุเจือปนอาหารนอกจากวัตถุกันเสีย ให้ใช้ตาม ป.สธ.ว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 
(ป.สธ. ฉบับที ่158 (พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารเสริมส้าหรับทารกและเด็กเล็ก) 

14 นมดัดแปลง
ส้าหรับทารกและ
นมดัดแปลงสูตร
ต่อเนื่องส้าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก  
 

1. ไม่ใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้้าตาล 
2. ไม่มีวัตถุกันเสีย 
3. ไม่ใส่ส ีไม่แต่งกลิ่นรส หรือไม่ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร ทั้งนี้เว้นแต่นม 
ดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส้าหรับทารกและเด็กเล็ก อาจมีการแต่งกลิ่นรสตามที่ได้รับความเห็นชอบ จาก 
อย.  
4.วัตถุเจือปนอาหารนอกจากวัตถุกันเสีย ให้ใช้ตาม ป.สธ.ว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 
 (ป.สธ. ฉบับที ่156 (พ.ศ.2537)เรื่อง นมดัดแปลงส้าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส้าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก) 

15 อาหารทารกและ
อาหารสูตร
ต่อเนื่องส้าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก 
 

1. ไม่ใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้้าตาล 
2. ไม่มีวัตถุกันเสีย 
3. ไม่ใส่ส ีไม่แต่งกลิ่นรส หรือไม่ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร ทั้งนี ้เว้นแต่อาหารสูตรต่อเนื่องส้าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก อาจมีการแต่งกลิ่นรสตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก อย. 
4. วัตถุเจือปนอาหารนอกจากวัตถุกันเสีย ให้ใช้ตาม ป.สธ.ว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร  
(ป.สธ.ฉบับที ่157 (พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องส้าหรับทารกและเด็กเล็ก 

16 ชา 
 

1. ไม่ใส่สี (เฉพาะในชา และชาผงส้าเร็จรูป (instant tea))  
2. ใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้้าตาลหรือใช้ร่วมกับน้้าตาล ได้ตาม GSFA ฉบับล่าสุด อื่นๆ ให้ อย. 
ประกาศก้าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร   
3. ให้ใช้วัตถุกันเสียได้ตามที่ก้าหนดใน ป.สธ. (ฉบับที ่196) พ.ศ.2543 เรื่อง ชา) 

17 กาแฟ 1.ไม่ใช้สี เว้นแต่สีน้้าตาลเค่ียวไหม้หรือสีคาราเมล (ในกาแฟแท้และกาแฟส้าเร็จรูปผสม)  
2. ใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้้าตาลได้ตาม GSFA ฉบับล่าสุด  อื่นๆ ให้ อย. ประกาศก้าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร  
3. มีวัตถุกันเสียได้ตามที่ก้าหนดใน ป.สธ (ฉบับที ่197) พ.ศ.2543 เรื่อง กาแฟ)  

18 น้้านมถ่ัวเหลืองใน
ภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท  

1. ไม่มีวัตถุกันเสีย  
2. ใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้้าตาลได้ตาม GSFA ฉบับล่าสุด อื่นๆให ้อย. ประกาศก้าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร  
( ป.สธ. (ฉบับที ่198) พ.ศ.2543 เรื่อง น้้านมถ่ัวเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)  

19 น้้ามันเนย 
 

1. ไม่มีวัตถุกันเสีย  
2. การใช้วัตถุเจือปนอาหารให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปน
อาหาร 
(น้้ามันเนยตาม ป.สธ. (ฉบับที ่206) พ.ศ.2543 เรื่อง น้้ามันเนย) 

20 ครีม  1. ไม่มีวัตถุกันเสีย (ในครีมแท ้ครีมแท้ที่ท้าให้แห้ง ครีมผสม ครีมผสมที่ท้าให้แห้ง ครีมเทียม ครีม
เทียมที่ท้าให้แห้ง)  
2. การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปน

http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P158.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P156.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P156.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P157.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P196.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P197.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P198.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P206.pdf


อาหาร  
(ครีมตาม ป.สธ. (ฉบับที ่208) พ.ศ.2543 เรื่อง ครีม) 

21 ผลิตภัณฑ์ปรุงรส
ที่ได้จากการย่อย
โปรตีนของถ่ัว
เหลือง 

1. ไม่ใช้สี เว้นแต่สีน้้าตาลเค่ียวไหม้หรือสีคาราเมล 
2.วัตถุเจือปนอาหารอื่นๆ ให้ปฏิบัติ ป.สธ. ว่าด้วยเรื่อง 
วัตถุเจือปนอาหาร 
(ป.สธ. เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถ่ัวเหลือง)  

22 ชาสมุนไพร ต้องไม่ใส่ส ี 
(ป.สธ. (ฉบับที ่280) พ.ศ.2547เรื่อง ชาสมุนไพร)  

23 นมเปรี้ยว 
  

1. ไม่ใช้วัตถุกันเสีย (ในนมเปรี้ยวที่มิได้ปรุงแต่ง)  
2. การใช้วัตถุเจือปนอาหารนอกจากวัตถุกันเสีย ให้ใช้ตาม ป.สธ.ว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร    
  (ป.สธ. (ฉบับที ่๓๕๓) พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง นมเปรี้ยว) 

24 ไอศกรีม 1. ไม่มีวัตถุกันเสีย (ในไอศกรีมบางชนิด 
2. ใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้้าตาลตาม GSFA ฉบับล่าสุด อื่นๆ ให้ อย.ประกาศก้าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 
3. การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตาม ป.สธ.ว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร  
(ป.สธ. (ฉบับที ่๓๕๔) พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง ไอศกรีม) 

25 อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท  

1. ไม่มีวัตถุกันเสีย (ยกเว้น carry over และKNO3 ในcured meat product  
2.การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตาม ป.สธ.ว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 
(ป.สธ. (ฉบับที ่๓๕๕) พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)   

26 เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท 
 

1.ใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้้าตาล ตาม GSFA ฉบับล่าสุด อื่นๆให ้อย.ประกาศก้าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 
2. มีวัตถุกันเสียได้ ตามที่ก้าหนดใน ป.สธ. (ฉบับที ่๓๕๖) พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท)  

27 น้้าปลา 1.ไม่ใช้สี เว้นแต่สีน้้าตาลเค่ียวไหม้หรือสีคาราเมล  
2.ใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้้าตาลได้ตาม GSFA ฉบับล่าสุด อื่นๆ ให้ อย.ประกาศก้าหนดฯ  
3. วัตถุเจือปนอาหารอื่นๆ ให้ปฏิบัติตาม ป.สธ.ว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร  
(น้้าปลาตามป.สธ. (ฉบับที ่203) พ.ศ.2543เรื่อง น้้าปลา 

28 น้้าส้มสายชู 1. การแต่งส ีให้ใช้น้้าตาลเค่ียวไหม้หรือสีคาราเมล (ในน้้าส้มสายชูหมักหรือน้้าส้มสายชูกลั่น) 
2.ไม่ใช้สี (ในน้้าส้มสายชูเทียม)   
3.ให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives) ได้ ตามป.สธ. (ฉบับที ่204) พ.ศ.2543 เรื่อง 
น้้าส้มสายชู 
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สารท่ีห้ามใช้ในอาหาร 
 

กลุ่มท่ี 1 สารห้ามใช้ในอาหาร อาหาร อ้างอิง 
1 น้้ามันพืชที่ผ่านกรรมวิธีเติมโบรมีน (Brominated 

vegetable oil) 
อาหารทุกชนิด ป.สธ. ฉบับที ่151 

(พ.ศ.2536) 
เรื่อง ก้าหนดวัตถุที่
ห้ามใช้ในอาหาร 

2 กรดซาลิซิลิค (Salicylic acid) อาหารทุกชนิด 

3 กรดบอร์ริค (Boric acid) อาหารทุกชนิด 

4 บอร์แรกซ ์(Borax) อาหารทุกชนิด 

5 แคลเซียมไอโอเดท หรือโพแทสเซียมไอโอเดท 
(Calcium iodate and Potassium 
iodate) ยกเว้นการใช้เพื่อปรับสภาวะโภชนาการ
เกี่ยวกับการขาดสารไอโอดีนตามที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก 
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อาหารทุกชนิด 

6 ไนโตรฟูราโซน (Nitrofurazone) อาหารทุกชนิด 

7 โพแทสเซียมคลอเรท (Potassium chlorate) อาหารทุกชนิด 

8 ฟอร์มาลดีไฮด ์(Formaldehyde) สารละลาย
ฟอร์มาลดีไฮด ์(Formaldehyde 
Solution) และพาราฟอร์มาลดีไฮด ์
(Paraformaldehyde) 

อาหารทุกชนิด 

9 คูมาริน (Coumarin) หรือ 1,2-เบนโซไพโรต (1,2-
Benzopyrone) หรือ 5,6-เบนโซ- 
แอลฟา-ไพโรน (5,6-Benzo-∝-pyrone) หรือ ซิส-
ออร์โธ-คูมาริค แอซิด แอนไฮไดร์ด (cis-o-
coumaric 
acid anhydride) หรือ ออร์โธ-ไฮดรอกซีซินนามิค 
แอซิด แลคโตน (O-Hydroxycinnamic acid, 
lactone) 

อาหารทุกชนิด 

10 ไดไฮโดรคูมาริน (Dihydrocoumarin) หรือเบนโซได
ไฮโดรไพโรน (Benzodihydropyrone) 
หรือ 3,4-ไดไฮโดรคูมาริน (3,4-Dihydrocoumarin) 
หรือไฮโดรคูมาริน (Hydrocoumarin) 

อาหารทุกชนิด 

11 เมทธิลแอลกอฮอล ์(Methyl alcohol) หรือเมทา
นอล (Methanol)  
 

1.ยกเว้นการใช้ 
เป็นสารช่วยในการผลิตอาหาร 
(Food processing aids) เพื่อการ
ส่งออก 
2. ยกเว้นการผลิต คัลเซียม 5’-ไรโบ

1. ป.สธ. ฉบับที ่
151 (พ.ศ.2536)
เรื่อง ก้าหนดวัตถุที่
ห้ามใช้ในอาหาร 
2. ป.สธ. (ฉบับที ่
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นิวคลีโอไตด ์(Calcium 5’-
ribonucleotide) หรือไดโซเดียม 
5’-ไรโบนิวคลีโอไตด ์(Disodium 5’-
ribonucleotide)  
(2) สตีวิออลไกลโคไซด์ ป.สธ. (ฉบับ
ที่ 360) พ.ศ.2556  

247) พ.ศ.2544 
เรื่อง ก้าหนดวัตถุที่
ห้ามใช้ในอาหาร 
(ฉบับที ่2) 

12 ไดเอทธิลีนไกลคอล (Diethylene Glycol) หรือ
ไดไฮดรอกซีไดเอทธิล-อีเธอ 
(Dihydroxydiethyl ether) หรือไดไกลคอล 
(diglycol) หรือ 2,2’-ออกซีบิส-เอทานอล (2,2’-
oxybis-ethanol) 
หรือ 2,2’- ออกซีไดเอทานอล (2,2’-
Oxydiethanol) 

อาหารทุกชนิด ป.สธ. ฉบับที ่151 
(พ.ศ.2536) 
เรื่อง ก้าหนดวัตถุที่
ห้ามใช้ในอาหาร 

กลุ่ม 2 อาหารที่ห้ามผลิต น้าเข้า หรือจ้าหน่าย กลุ่มเสี่ยง อ้างอิง 
1 ดัลซิน (Dulcin) หรือมีช่ือทางเคมีว่า para-

phenetolcarbamide ซึ่งให้ความหวานแทนน้าตาล 
วัตถุให้ความหวานแทนน้้าตาล ป.สธ.  (358) 

พ.ศ.2556 
2 เอเอฟ 2 (AF2) หรือมีช่ือทั่วๆไปว่า ฟูริลฟราไมด ์

(Furylframide) หรือมีช่ือทางเคมีว่า 2-(2-furyl)-3-
(5-nitro-2-furyl) acrylamide เฉพาะใช้เป็นวัตถุ
เจือปนอาหาร 

วัตถุเจือปนอาหาร 

3 โพแทสเซียมโบรเมต (Potassium bromate) 
เฉพาะใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร 

วัตถุเจือปนอาหาร 

4 อาหารที่มีดัลซิน เอเอฟ 2 หรือ โพแทสเซียมโบรเมต 
ตามข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 3 

วัตถุเจือปนอาหารและอาหารทั่วไป 

5 อาหารที่มีดามิโนไซด ์(Daminozide) หรือซัคซินิค
แอซิด 2,2-ไดเมทธิลไฮดราไซด ์
(Succinic acid 2,2-imethylhydrazide) 

 

6 หญ้าหวานซึ่งมีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Stevia 
rebaudiana Bertoni และผลิตภัณฑ์จากหญ้า
หวาน ยกเว้น การผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย 
(1) ใบหญ้าหวานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเรื่อง ชาสมุนไพร 
(2) สตีวิออลไกลโคไซด ์(Steviol glycosides) ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง สตีวิออล
ไกลโคไซด ์
(3) หญ้าหวาน หรือผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวานที่ใช้
ผลิต หรือนาเข้า หรือจาหน่ายสาหรับการผลิตสตีวิ
ออลไกลโคไซด ์ตาม (2)  

วัตถุให้ความหวานแทนน้้าตาล 
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(4) หญ้าหวาน หรือผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวานที่ผลิต
เพื่อการส่งออก 

7 วุ้นส้าเร็จรูปและขนมเยลลีที่มีส่วนประกอบของกลูโค
แมนแนนหรือแป้งจากหัวบุกในภาชนะบรรจุขนาด
เล็ก) 

วุ้นส้าเร็จรูปและขนมเยลลี ป.สธ. (263) 
พ.ศ.2545 

8 ปลาปักเป้าทุกชนิดและอาหารที่มีเนื้อปลาปักเป้า
เป็นส่วนผสม 

ปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา ป.สธ.  (264) 
พ.ศ.2545 

9 อาหารที่มีการบรรจุสิ่ง 
อื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหารในภาชนะบรรจุอาหาร
และหีบห่อ 

ขนมขบเข้ียวและอาหารทั้วไปที่บรรจุ
ในหีบห่อ 

ป.สธ. (310) พ.ศ. 
2551 

10 อาหารที่ตรวจพบสารเมลามีน (Melamine) และ
สารในกลุ่มเมลามีน (กรดซัยยานูริก (Cyanuric 
acid) 

นม ผลิตภัณฑ์จากนมและอาหารที่มี
นมเป็นส่วนผสม 

ป.สธ. (344) พ.ศ. 
2555 

11 อาหารที่พ้นกาหนดหมดอายุหรือพ้นก้าหนดที่ควร
บริโภค 

อาหารทั่วไป ป.สธ. (174) 
พ.ศ.2539 

12 อาหารที่มีการปนเปื้อนสารพันธุกรรมครายไนน์ซ,ี 
Cry 9C DNA Sequence 

ข้าวโพด ป.สธ. (345) 
พ.ศ.2555 

13 อาหารที่มีความเสี่ยง 
จากโรควัวบ้า 

1.อาหารที่เป็นผลผลิตจากโคและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโค ที่มี
แหล่งก้าเนิด 
จากประเทศที่มีความเสี่ยงจากการ
เกิดโรควัวบ้า (ดูรายละเอียดใน
ประกาศ) 
2. วัตถุเจือปนอาหารบางชนิด (เจ
ลาตินจากกระดูก และไดแคลเซียม
ฟอสเฟตที่ไม่มีโปรตีนหรือไขมัน 
3.อาหารอื่นๆ(ดูรายละเอียดใน
ประกาศ) 

ป.สธ.  (296) 
พ.ศ.2548 
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