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ค าน า 
 

ตามท่ีมาตรา 35(6) แหํงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาวําด๎วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ.  

2562 ต๎องมีผลการตรวจวิเคราะห์อาหารจากสํวนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการก าหนด ประกอบกับได๎มีการปรับระบบการขออนุญาต ด๎านอาหาร โดยมุํงเน๎นให๎ 
ผู๎ประกอบสามารถก ากับดูแลและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ของตนเองให๎เป็นไปตามกฎหมาย และเพ่ือเป็นการสํงเสริม สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ให๎ด าเนินการได๎ถูกต๎องตาม
กฎหมาย จึงได๎มีการรวบรวมและปรับปรุงรายการตรวจวิเคราะห์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารควบคุมเฉพาะ และอาหารก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ให๎สอดคล๎องกับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับปัจจุบัน 

กองอาหาร เห็นควรปรับปรุงคูมํือรายการตรวจวิเคราะห์อาหารควบคุมเฉพาะและอาหารก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน จ านวน 9 ประเภท เพ่ือประกอบการขอ
อนุญาต ใหส๎อดคล๎องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับปัจจุบัน โดยยังคงวัตถุประสงค์ให๎มีการตรวจวิเคราะห์เฉพาะรายการที่จ าเป็นตามคูํมือรายการตรวจวิเคราะห์
ฉบับเดิม (ตุลาคม 2562)  เพ่ือเป็นแนวทางให๎ผู๎ประกอบการ พนักงานเจ๎าหน๎าที่และผู๎เกี่ยวข๎อง ได๎ใช๎เป็นเครื่องมือประกอบการขออนุญาต  

ผู๎จัดท าหวังวําการปรับปรุงครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ตํอผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งจะเป็นผลให๎การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

                   
  กองอาหาร 

                ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ธันวาคม  2564 
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ค าแนะน าในการใช้คู่มือและค าจ ากัดความ 

1.  การขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหารหรือขออนุญาตใช๎ฉลากอาหารกรณีอาหารควบคุมเฉพาะ และการขอจดทะเบียนอาหารก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ได๎แกํ เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท นมโค นมปรุงแตํง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ไอศกรีม  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และรอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์
รอยัลเยลลี โดยต๎องมรีายละเอียดการตรวจวิเคราะห์ดังนี้ 

1.1  รายการผลการตรวจวิเคราะห์ต๎องวิเคราะห์อยํางน๎อยครบทุกรายการตาม “ข๎อก าหนดที่ต๎องตรวจวิเคราะห์” ของอาหารชนิดนั้น ๆ ดังที่ระบุในคูํมือฉบับนี้  
และอาจให๎วิเคราะห์เพิ่มเติมตามความเหมาะสมจากข๎อก าหนดที่ต๎องตรวจวิเคราะห์กรณมีีเหตุให๎สงสัย 

1.2  วิธีวิเคราะห์ใช๎วิธี Reference Method ซึ่งสํวนมากแล๎วใช๎วิธีของ AOAC (Association of Official Analytical Chemists) ซึ่งมีการระบุ alternative methods 
ให๎เลือกใช๎ด๎วย 

1.3 รายการผลการตรวจวิเคราะห์ต๎องมีลักษณะดังนี้ 

1.3.1 สอดคล๎องกับข๎อก าหนดที่ระบุไว๎ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่เก่ียวข๎อง 

1.3.2 มีคุณภาพมาตรฐานที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่เกี่ยวข๎อง 

1.4 กรณีท่ีผู๎วิเคราะห์รายงานผลการวิเคราะห์เพ่ิมเติมจากข๎อก าหนดที่ต๎องตรวจวิเคราะห์  กรณีมีเหตุให๎สงสัยขอให๎ผู๎วิเคราะห์ระบุข๎อคิดเห็นผลการวิเคราะห์ไว๎ด๎วย  

1.5  กรณีวัตถุกันเสีย หากจัดอยูํในข๎อก าหนดที่ต๎องตรวจวิเคราะห์ ให๎ตรวจและรายงานชนิดและปริมาณของวัตถุกันเสียที่แจ๎ง ส าหรับวัตถุกันเ สียอ่ืนๆ
นอกเหนือจากท่ีแจ๎ง ผู๎วิเคราะห์สามารถวิเคราะห์และรายงานเพิ่มเติมได๎ กรณีมีเหตุให๎สงสัย 

 

 



 

ค 
 

1.6  กรณีการตรวจวิเคราะห์ “จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกิดโรค” ผลิตภัณฑ์อาหารให๎หมายความรวมถึงจุลินทรีย์ที่ท าให๎เกิดโรค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด๎านจุลินทรีย์ที่ท าให๎เกิดโรค เชํน ทั้ง Salmonella spp., 
Staphylococcus aureus , Bacillus cereus,  Clostridium perfringens , Listeria monocytogenes,  Cronobacter spp.  และ Clostridium botulinum  

1.7  กรณกีารตรวจวิเคราะห์ “จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกิดโรค” ส าหรับภาชนะท่ีท าจากพลาสติกนั้น ให๎หมายถึง Staphylococcus aureus , Clostridium perfringens, 
Bacillus cereus  และ  Salmonella spp.   และในรายงานผลวิเคราะห์ ขอให๎ระบุชนิดจุลินทรีย์ที่ท าให๎เกิดโรค แตํละชนิดที่ท าการวิเคราะห์ด๎วย 

1.8 การตรวจวิเคราะห์ E.coli หากปรากฏผลวําตรวจพบน๎อยกวํา 3 MPN ถือวําไมํพบ  

2. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 

2.1 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน 

2.1.1 ต๎องเป็นต๎นฉบับที่มีอายุไมํเกิน 1 ปี คือนับตั้งแตํวันที่ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์จนถึงวันที่ยื่นค าขอและมาจากหนํวยงานเดียวกัน กรณีจ าเป็นต๎องใช๎
จากหลายหนํวยงาน รายงานผลการตรวจวิเคราะห์อาหารแตํละหนํวยงานต๎องระบุรุํนการผลิต โดยจะอนุโลมให๎ใช๎กรณีเป็นรุํนการผลิตเดียวกัน 

2.1.2 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์อยํางน๎อยต๎องระบุ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชนิดภาชนะบรรจุ ชื่อและท่ีตั้งผู๎ผลิต ชื่อและท่ีตั้งผู๎น าเข๎า รุํนการผลิต 

2.1.3 ต๎องมีรายละเอียดครบตามข๎อก าหนดที่ต๎องตรวจวิเคราะห์อยํางน๎อยที่ระบุในคูํมือรายการตรวจวิเคราะห์อาหารควบคุมเฉพาะและอาหารก าหนดคุณภาพ
มาตรฐาน 9 ประเภท  

2.1.4 กรณีวิเคราะห์ซํอม หรือวิเคราะห์เพ่ิม ต๎องสํงวิเคราะห์ที่หนํวยงานเดิมเทํานั้น ยกเว๎น หนํวยงานเดิมไมํสามารถวิเคราะห์ในรายการดังกลําวได๎                
โดยต๎องมีหนังสือชี้แจงข๎อเท็จจริง  

2.1.5 กรณีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อาหารดังเชํน ชื่ออาหาร ชื่อตรา  และ/หรือ สถานที่ผลิตไมํสอดคล๎องกับที่แจ๎งในค าขอฯ 
ต๎องมีหนังสือชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา  
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2.1.6 กรณีขอใช๎รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์รํวม จะต๎องมีสูตรสํวนประกอบ กรรมวิธีการผลิต และสถานที่ผลิตเดียวกันกับอาหาร
ทีส่ํงวิเคราะห์ และหากรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ต๎องยื่นแสดงหนังสือยินยอมให๎ใช๎ผลการตรวจวิเคราะห์รํวมจากเจ๎าของสิทธ์ผลการ
ตรวจวิเคราะห์นั้น พร๎อมหนังสือขอใช๎รายงานผลการตรวจวิเคราะห์รํวมจากผู๎ขอใช๎ประกอบการพิจารณา โดยผู๎ลงนามหนังสือข๎างต๎นอาจเป็นผู๎รับอนุญาตผลิต/
น าเข๎า หรือกรรมการของนิติบุคคลที่มีอ านาจผูกพันตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล  

2.1.7 กรณีผลิตภัณฑ์เป็น อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์ที่สํงวิเคราะห์จะต๎องมีภาชนะบรรจุตรงกับภาชนะบรรจุที่ยื่นขออนุญาต ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มี
สูตรสํวนประกอบและกรรมวิธีการผลิตเดียวกัน แตํมีหลายชนิดภาชนะบรรจุ เชํน กระป๋องโลหะ และขวดแก๎วฝาโลหะมียางรอง ให๎วิเคราะห์ผลิตภั ณฑ์อาหารที่
บรรจุในภาชนะบรรจุที่มีความเสี่ยงสูงกวํา คือ กระป๋องโลหะ เป็นต๎น 

2.1.8 กรณปีระสงค์จะใช๎รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ฉบับเดิมที่ถูกคืนค าขอ ให๎แจ๎งหรือแสดงหลักฐานวําเป็นรายงานการตรวจผลวิเคราะห์ฉบับเดียวกับที่เคยยื่น
ค าขอมาแล๎ว  

2.2 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ภาชนะบรรจุพลาสติกตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่องก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานภาชนะบรรจุพลาสติก ให๎มี
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์  กรณีภาชนะบรรจุพลาสติก/ฝาพลาสติกที่มีสี (ยกเว๎นใสไมํมีสีและสีขาว)ที่บรรจุและสัมผัสโดยตรงกับอาหารที่เป็นของเหลว(ยกเว๎น 
น้ าบริโภค) กึ่งแข็งก่ึงเหลว อันอาจท าให๎เกิดการกัดกรํอน เนื่องจากอาจมีสารอ่ืนออกมาปนเปื้อนกับอาหารโดยต๎องวิเคราะห์ตามสภาพการน าไปใช๎บรรจุอาหารชนิด
นั้นจริง    

3.  คูํมือฉบับนี้ใช๎เป็นแนวทางในการพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์ เพ่ือประกอบการขอรับเลขสารบบอาหารเทํานั้น หากต๎องการตรวจสอบข๎อมูลโดยละเอียด ให๎ศึกษา
ข๎อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข๎องแตํละฉบับ 
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ส่วนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการอาหารให้การยอมรับผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร 

เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหารหรืออนุญาตใช้ฉลากอาหารหรือจดทะเบียนอาหารมีดังนี้ 

1.  หนํวยงานของรัฐทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

2.  หนํวยงานหรือองค์กรที่ได๎รับมอบหมายหรือได๎รับการรับรองจากหนํวยงานของรัฐของประเทศนั้นๆ 

3.  หนํวยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและตํางประเทศที่ได๎รับการรับรองโดยหนํวยงานรับรองห๎องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

การใช๎ผลวิเคราะห์จากหนํวยงานตาม ข๎อ 2 หรือ ข๎อ 3 จะต๎องมีหลักฐานการได๎รับการมอบหมายหรือได๎รับการรับรองจากหนํวยงานของรัฐของประเทศนั้นๆ 
(ข๎อ 2) หรือ หลักฐานการได๎รับการรับรองโดยหนํวยงานรับรองห๎องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC17025) (ข๎อ 3) โดยต้องมีรายการวิเคราะห์คุณภาพหรือ
มาตรฐานและชนิดอาหารที่ได้รับการมอบหมายหรือได้รับการรับรอง ตรงตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับของอาหารชนิดนั้นๆ (อ๎างอิงจากค าสั่ง
คณะกรรมการอาหาร ที่ 1/2545 เรื่อง ก าหนดสํวนราชการหรือสถาบันที่ตรวจวิเคระห์อาหาร เพ่ือการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร ลงวันที่ 21 มีนาคม 2545) 

ศึกษารายชื่อหนวํยงานวิเคราะห์ได๎ที่ “รายชื่อหนวํยงานราชการและหนวํยงานที่ได๎รับการรับรอง ISO 17025 ที่ให๎บริการตรวจวเิคราะห์อาหาร” เข๎าถึงได๎ที่ 
http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/View.aspx?T=Contacts&TF=1&IDdata=13 

 
 

 

 

 

 



 

ฉ 

 
บัญชีรายการตรวจวิเคราะห์ 

อาหารกลุ่มที่ 1 : อาหารควบคุมเฉพาะ 
 

    ประเภทอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ หน๎า 

1. นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตํอเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก 156 (พ.ศ. 2537), (286) พ.ศ. 2547 และ (307) พ.ศ. 2550 1 

2. อาหารทารกและอาหารสูตรตํอเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก 157 (พ.ศ. 2537), (171) พ. ศ. 2539, (287) พ.ศ. 2547 และ      
(308) พ.ศ. 2550 

7 

3. อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก 158 (พ.ศ. 2537) 13 

4. อาหารส าหรับผู๎ที่ต๎องการควบคุมน้ าหนัก 121 (พ.ศ. 2532) และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 15 

5.  วัตถุเจือปนอาหาร (281) พ.ศ. 2547, (363) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2),  
(372) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3), (381) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) 
และ (418) พ.ศ. 2563  

20 

6.  เอนไซม์ส าหรับใช๎ในการผลิตอาหาร 

7.ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือสารฆําเชื้อที่ใช๎ส าหรับอาหาร 

 

(409) พ.ศ. 2562 

(412) พ.ศ.2562 

22 

23 

 



 

ช 

 
บัญชีรายการตรวจวิเคราะห์ (ต่อ) 

อาหารกลุ่มที่ 1 : อาหารควบคุมเฉพาะ 
 

    ประเภทอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ หน๎า 

8. เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหาร 
ที่มีสํวนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง 

(425) พ.ศ. 2564 25 

9. ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสํวนประกอบของสํวนของกัญชาหรือกัญชง (427) พ.ศ. 2564 31 

10. ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นสํวนประกอบ (429) พ.ศ. 2564 32 
 

 



 

ซ 

 

บัญชีรายการตรวจวิเคราะห์ 

อาหารกลุ่มที ่2 : อาหารก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
 

    ประเภทอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ หน๎า 

1.  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (356 ) พ.ศ. 2556 และ (402) พ.ศ. 2562 37 

2.  นมโค (350 ) พ.ศ. 2556 และ (406) พ.ศ. 2562 41 

3.  นมปรุงแตํง (351) พ.ศ. 2556 และ (407) พ.ศ. 2562 51 

4.  นมเปรี้ยว (353) พ.ศ. 2556 และ (408) พ.ศ. 2562 56 

5.  ผลิตภัณฑ์ของนม (352) พ.ศ. 2556 58 

6. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (355) พ.ศ. 2556 60 

7. ไอศกรีม (354) พ.ศ. 2556 64 
 



 

ฌ 

 

บัญชีรายการตรวจวิเคราะห์(ต่อ) 

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

 

   ประเภทอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ หน๎า 

1.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  (293) พ.ศ. 2548, (309) พ.ศ. 2550, (405) พ.ศ. 2562 และ (411) 
พ.ศ. 2562 

     67 

2.รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี  (294) พ.ศ. 2548       68 

ข๎อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม         69 
 

คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก 

    เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ หน๎า 

ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก (295) พ.ศ. 2548        69 
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อาหารกลุ่มที่ 1 : อาหารควบคุมเฉพาะ 

1. นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตํอเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก/1 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 156) พ.ศ. 2537 
 (ฉบับท่ี 286) พ.ศ. 2547 

และ 
(ฉบับท่ี 307) พ.ศ. 2550 

เร่ือง 
นมดัดแปลงส าหรับทารก 

และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง
ส าหรับทารกและเดกกเลกก 

 
 
 
 

กลิ่น รส มีกลิ่นรสตามลักษณะเฉพาะของนมนั้น รายงานผลการตรวจสอบตามข๎อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
ความช้ืน    (เฉพาะชนิดผงหรือแห๎ง) ไมํเกินร๎อยละ 5 ของน้ าหนัก  

ลักษณะ   (เฉพาะชนิดผงหรือแห๎ง) 
 

มีลักษณะรํวนเป็นผงหรือแห๎ง ไมํเกาะเป็นก๎อน และเมื่อได๎ผสมตาม
ค าแนะน าที่แสดงไว๎ในฉลากแล๎ว ต๎องมีลักษณะไมํรวมตัวเป็นก๎อน   
ไมํลอยเป็นฝ้า และเนื้ออาหารต๎องไมํหยาบ เหมาะสมที่จะน าไปใช๎เลี้ยง
ทารกหรือเด็กได๎ โดยสามารถผํานหัวนมชนิดยางธรรมชาติหรือยาง
สังเคราะห์ ที่ใช๎กันตามปกติ 

 

ตะกั่ว  ไมํเกิน 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในสภาพพร๎อมบริโภค ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 
1. ฮอร์โมนหรือสารปฏิชีวนะ 
2. ซาลิซลิิกและเกลือของกรด 
3. สารปนเปื้อนซึ่งก าหนดในนมหรือน้ านมท่ีเป็นวัตถุดิบตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง 
มาตรฐานอาหารที่มสีารปนเปื้อน ได๎แก ํ
3.1 เมลามีนและกรดซัยยานรูิก 
3.2 แอฟลาทอกซิน เอ็ม 1  

4. สารพิษตกค๎างซึ่งก าหนดในนม เป็นวัตถุดิบตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อาหารที่มี
สารพิษตกค๎าง และฉบับที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

ลักษณะทั่วไป 
 

ไมํมฮีอร์โมนหรือสารปฏิชีวนะ 

ไมํมสีารเป็นพิษจากจุลินทรีย์หรือสารเป็นพิษอื่นในปรมิาณที่อาจเปน็
อันตรายตํอสุขภาพ 
ไมํแตํงกลิ่นรส ทั้งนี้ เว๎นแตํนมดัดแปลงสูตรตํอเนื่องส าหรับทารกและ
เด็กเล็ก อาจมีการแตํงกลิ่นรสตามที่ได๎รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

ไมํใช๎น ้าตาล น ้าผึ้ง หรือวัตถุที่ให๎ความหวานอ่ืนใด ยกเว๎น  
(ก) การเติมน้ าตาลแลคโตสหรือการเติมคาร์โบไฮเดรตอื่นที่มิใชํ

น้ าตาลที่มีความหวานเทียบเทําหรือน๎อยกวําน้ าตาลแลคโตส 
     (ข) นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตํอเนื่องส าหรับ
ทารกและเด็กเล็กที่มีความประสงค์จะให๎ใช๎เลี้ยงทารกหรือเด็กเล็กซึ่งมี
ระบบการยํอยอาหารผิดปกติ หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติหรือแพ๎
สารอาหารบางชนิด ทั้งนี้ตามที่ได๎รับความเห็นชอบจาก อย. 
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1. นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตํอเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก/2 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 156) พ.ศ. 2537 
 (ฉบับท่ี 286) พ.ศ. 2547 

และ 
(ฉบับท่ี 307) พ.ศ. 2550 

เร่ือง 
นมดัดแปลงส าหรับทารก 

และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง
ส าหรับทารกและเดกกเลกก 

 

อี.โคไล (Escherichia coli) ไมํพบในนม  0.1  กรัม หรือ 0.1 มิลลลิิตร  

แบคทีเรียทั้งหมด ส าหรับกรรมวิธีสเตอริไลส์     ไมํพบ ในนม 0.1 มิลลลิิตร 
ส าหรับกรรมวิธียูเอชที          ไมพํบ ในนม 0.1 มิลลลิิตร 
ส าหรับชนิดผงหรือแห๎ง           ไมํเกิน 10,000 ในนม  1  กรัม  
กรณีใช๎กรรมวิธีอื่น   ตรวจพบตามที่ได๎รับความเห็นชอบจาก อย. 
 

(ฉบับท่ี 156) พ.ศ. 2537 
 (ฉบับท่ี 286) พ.ศ. 2547 

และ 
(ฉบับท่ี 307) พ.ศ. 2550 

เร่ือง 
นมดัดแปลงส าหรับทารก 

และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง
ส าหรับทารกและเดกกเลกก 

 
นมดัดแปลงส าหรับทารก 
(ต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 12 

เดือน) 
 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค* 
-  Salmonella spp. 

 
ไมํพบใน 25 กรัม 

* กรณีนมดัดแปลงส าหรับทารก ชนิดผงหรือแห้ง ตรวจ 
Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Bacillus 
cereus, และ  Cronobacter spp.  
*  กรณีนมดัดแปลงส าหรับทารก ชนิดเหลว ตรวจเฉพาะ 
Salmonella spp. และ Staphylococcus aureus 

-  Staphylococcus aureus ไมํพบใน 0.1 กรัม 
-  Bacillus cereus  ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม 
- Cronobacter spp. ไมํพบใน 10 กรัม 

ต๎องมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังตํอไปนี้อีกด๎วย   ต้องส่งผลวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารอาหารตามที่แสดงทีฉ่ลาก* 
พลังงาน มีพลังงานไมํน๎อยกวํา  272 กิโลจลู (65 กิโลแคลอร)ี และไมํเกิน 

 293 กิโลจูล (70 กิโลแคลอร)ี ในจ านวนหรือ ในอัตราสํวนผสมเพื่อใช๎
เลี้ยงทารกตามที่ระบุในฉลากจ านวน 100 มิลลลิิตร  

เว๎นแตํนมดดัแปลงส าหรับทารกทีม่ีความประสงค์และ เหมาะสมที่
จะใช๎เลี้ยงทารกท่ีมีน้ าหนักตัวเมื่อคลอดต่ ากวํา 1,800 กรัม ให๎มไีด๎
ตามที่ได๎รับความเห็นชอบจาก อย. 
 

มีสารโปรตีน สารคารโ์บไฮเดรต สารไขมัน วิตามิน และแรํธาตตุําง ๆ ในจ านวนที่ให๎พลังงาน 418 กิโลจูล 
(100 กิโลแคลอร)ี ดังตํอไปนี ้

 

สารโปรตีนและกรดอะมิโนท้ังหมด สารโปรตีนที่รํางกายใช๎ประโยชน์ได๎หมด (Reference Protein)                        
ไมํน๎อยกวํา 1.8 กรัมของเคซีน และปริมาณโปรตีนทั้งหมดจะต๎องไมํเกิน 
4.0  กรัม การเติมกรดอะมิโนที่จ าเป็นตํอรํางกาย (Essential amino 
acid) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของโปรตีน อาจท าได๎ในปริมาณเทําที่จ าเป็น
ตามวัตถุประสงค์ดังกลําว และต๎องเป็นกรดอะมิโนแบบแอล  
(L-form amino acid) ทั้งนี้จะต๎องได๎รับความเห็นชอบจาก อย. กํอน 
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1. นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตํอเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก/3    
ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 156) พ.ศ. 2537 
 (ฉบับท่ี 286) พ.ศ. 2547 

และ 
(ฉบับท่ี 307) พ.ศ. 2550 

เร่ือง 
นมดัดแปลงส าหรับทารก 

และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง
ส าหรับทารกและเดกกเลกก 

 
นมดัดแปลงส าหรับทารก 
(ต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 12 

เดือน) 
(ต่อ) 

 

มีสารโปรตีน สารคารโ์บไฮเดรต สารไขมัน วิตามิน และแรํธาตตุําง ๆ ในจ านวนที่ให๎พลังงาน 418 กิโลจูล 
(100 กิโลแคลอร)ี ดังตํอไปนี ้

 

สารคาร์โบไฮเดรตและน้ าตาลแลคโตส ต๎องเป็นน้ าตาลแลคโตส (Lactose) ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของ                     
น้ าหนัก ของสารคารโ์บไฮเดรตทั้งหมด 

สารไขมันและกรดไลโนลีอิก ไมํน๎อยกวํา  3.3  กรัม และไมํเกิน  6.0  กรัม และมีกรดไขมันชนิด 
ไลโนลีอิกไมํน๎อยกวํา 300 มิลลิกรัม ในจ านวนสารไขมันทั้งหมด ถ๎ามี
กรดไขมันชนิดที่มีคาร์บอนในโมเลกุลเกิน 20 อะตอม ให๎มีได๎ไมํเกินร๎อย
ละ 1 ของพลังงาน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี)  

วิตามินเอ (ค านวณเป็นเรตินอล) ไมํน๎อยกวํา  75 ไมโครกรัม และไมํเกิน 150 ไมโครกรัม   
วิตามินด ี ไมํน๎อยกวํา  40 หนํวยสากล และไมํเกิน 80 หนํวยสากล 
วิตามินเค 1 ไมํน๎อยกวํา  4 ไมโครกรมั  
วิตามินอี (อัลฟา-โทโคเฟอรอล) ไมํน๎อยกวํา 0.7 หนํวยสากล และต๎องมีวิตามินอีไมํน๎อยกวํา 0.7  

หนํวยสากล ตํอกรดไลโนลีอิก 1  กรัม 
วิตามินบี 1 (ไธอะมีน) ไมํน๎อยกวํา  40 ไมโครกรัม 
วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) ไมํน๎อยกวํา  60 ไมโครกรัม 
ไนอาซิน  (นิโคตินาไมด์หรือกรดนิโคตินิก) ไมํน๎อยกวํา  250 ไมโครกรัม 

วิตามินบี 6 ไมํน๎อยกวํา 35 ไมโครกรมั และไมนํ๎อยกวํา 15 ไมโครกรมั ตํอโปรตนี  
1  กรัม ในกรณีที่มีโปรตีนในสตูรนมดัดแปลงส าหรับทารกเกินกวํา  
1.8 กรัมตํอ 418 กิโลจลู (100 กิโลแคลอร)ี  

กรดโฟลิก ไมํน๎อยกวํา  4 ไมโครกรมั  

กรดแพนโทธีนิก ไมํน๎อยกวํา  300 ไมโครกรัม  

วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามิน) ไมํน๎อยกวํา  0.15 ไมโครกรัม  
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1. นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตํอเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก/4  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 
(ฉบับท่ี 156) พ.ศ. 2537 
 (ฉบับท่ี 286) พ.ศ. 2547 

และ 
(ฉบับท่ี 307) พ.ศ. 2550 

เร่ือง 
นมดัดแปลงส าหรับทารก และนม

ดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและ
เดกกเลกก 

 
นมดัดแปลงส าหรับทารก 

(ต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 12 เดือน) 
(ต่อ) 

ไบโอติน ไมํน๎อยกวํา  1.5 ไมโครกรมั   
โคลีน ไมํน๎อยกวํา  7 มิลลิกรัม 
วิตามินซี (กรดแอลแอสคอร์บิค) ไมํน๎อยกวํา  8 มิลลิกรัม 

โซเดียม ไมํน๎อยกวํา  20 มิลลิกรัม และไมํเกิน  60 มิลลิกรัม 

โพแทสเซียม ไมํน๎อยกวํา  80 มิลลิกรัม และไมํเกิน  200 มิลลิกรมั  

คลอไรด ์ ไมํน๎อยกวํา  55 มิลลิกรัม และไมํเกิน  150 มิลลิกรมั 

แคลเซียม ไมํน๎อยกวํา  50 มิลลิกรัม อัตราสํวนของแคลเซียมตํอฟอสฟอรัส                                       
ต๎องไมํน๎อยกวํา 1.2 และ ไมํเกิน 2.0 ฟอสฟอรัส ไมํน๎อยกวํา  25 มิลลิกรัม  

แมกนีเซียม ไมํน๎อยกวํา  6 มิลลิกรัม   

เหล็ก ไมํน๎อยกวํา  0.15 มิลลิกรัม และไมํเกิน  3.0 มิลลิกรมั  

ไอโอดีน ไมํน๎อยกวํา  5 ไมโครกรมั และไมเํกิน  75 ไมโครกรัม  

ทองแดง ไมํน๎อยกวํา  60 ไมโครกรัม  

สังกะส ี ไมํน๎อยกวํา  0.5 มิลลิกรัม 

แมงกานีส ไมํน๎อยกวํา  5 ไมโครกรมั  
 ในกรณีที่นมดัดแปลงส าหรับทารกนั้น มีความประสงค์จะให๎ใช๎เลี้ยงทารก 

ซึ่งมีระบบการยํอยอาหารผิดปกติหรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ หรือแพ๎
สารอาหารบางชนิดได๎นั้น ให๎มีชนิดและปริมาณของสารอาหาร ตามที่
ได๎รับความเห็นชอบจาก อย. และ ให๎แสดงวัตถุประสงค์นั้นไว๎ในฉลากด๎วย  
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1. นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตํอเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก/5 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 
(ฉบับท่ี 156) พ.ศ. 2537 
 (ฉบับท่ี 286) พ.ศ. 2547 

และ 
(ฉบับท่ี 307) พ.ศ. 2550 

เร่ือง 
นมดัดแปลงส าหรับทารก และนม

ดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและ
เดกกเลกก 

 
นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับ

ทารกและเดกกเลกก 
(อายุต้ังแต่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 

หรือเดกกตั้งแต่ 1 ปีถึง 3 ปี) 
(ต่อ) 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค* 
-  Salmonella spp. 

ไมํพบใน 25 กรัม * กรณีนมดัดแปลงสูตรตํอเนื่องส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก ชนิดผงหรือแห้ง ตรวจ Salmonella spp., 
Staphylococcus aureus, และ Bacillus 
cereus 
* กรณีนมดัดแปลงสูตรตํอเนื่องส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก ชนิดเหลว ตรวจเฉพาะ Salmonella spp. 
และ Staphylococcus aureus 

-  Staphylococcus aureus ไมํพบใน 0.1 กรัม 
-  Bacillus cereus  ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม 

ต๎องมีคุณภาพหรือ มาตรฐานเฉพาะดังตํอไปนี้อีกด๎วย  
 
*  ต้องส่งผลวิเคราะห์ชนิดและปริมาณ
สารอาหารตามที่แสดงบนฉลาก 

 

พลังงาน ไมํน๎อยกวํา  251 กิโลจูล (60 กิโลแคลอรี)และไมํเกิน 356 กิโลจูล  
(85 กิโลแคลอรี) ในจ านวนหรือ ในอัตราสํวนผสมเพื่อใช๎เลี้ยงทารกหรือเด็ก
ตามที่ระบุในฉลากจ านวน  100 มิลลิลิตร 

มีสารโปรตีน สารไขมัน วิตามิน และแรํธาตุตําง ๆ ในจ านวนที่ให๎พลงังาน 418 กิโลจลู (100 กิโลแคลอรี) ดังตํอไปนี ้

สารโปรตีนและกรดอะมิโนท้ังหมด สารโปรตีนที่รํางกายใช๎ประโยชน์ได๎หมดไมํน๎อยกวํา 3.0  กรัม ของเคซีน และ
ปริมาณโปรตีนทั้งหมด จะต๎องไมํเกิน 5.5  กรัม การเติมกรดอะมิโนที่จ าเป็น
ตํอรํางกายเพื่อปรับปรุงคุณภาพของโปรตีน อาจท าได๎ในปริมาณเทําที่จ าเป็น
ตามวัตถุประสงค์ดังกลําว และต๎องเป็นกรดอะมิโนแบบแอล ทั้งนี้จะ ต๎องได๎รับ
ความเห็นชอบจาก  อย.  

สารไขมันและกรดไลโนลีอิก สารไขมันไมํน๎อยกวํา 3.0  กรัม และไมํเกิน  6.0  กรัม และมีกรดไขมันชนิดไล
โนลีอิกไมํน๎อยกวํา 300 มิลลิกรัม ในจ านวนสารไขมันทั้งหมด  ถ๎ามีกรดไขมัน
ชนิดที่มีคาร์บอนในโมเลกุลเกิน 20 อะตอม ให๎มีได๎ไมํเกินร๎อยละ  
1 ของพลังงาน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี) 

วิตามินเอ (ค านวณเป็นเรตินอล) ไมํน๎อยกวํา  75 ไมโครกรัม และไมํเกิน 225 ไมโครกรัม 

วิตามินด ี ไมํน๎อยกวํา  40 หนํวยสากล และไมํเกิน 120 หนํวยสากล  
วิตามินอี (อัลฟา-โทโคเฟอรอล) ไมํน๎อยกวํา  0.7 หนํวยสากล และต๎องมีวิตามินอีไมํน๎อยกวํา   

0.7 หนํวยสากลตํอกรดไลโนลีอิก 1  กรัม  
วิตามินเค 1 ไมํน๎อยกวํา  4 ไมโครกรัม 
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1. นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตํอเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก/6 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 
(ฉบับท่ี 156) พ.ศ. 2537 
 (ฉบับท่ี 286) พ.ศ. 2547 

และ 
(ฉบับท่ี 307) พ.ศ. 2550 

เร่ือง 
นมดัดแปลงส าหรับทารก และนม

ดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและ
เดกกเลกก 

 
นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับ

ทารกและเดกกเลกก 
(อายุต้ังแต่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 

หรือเดกกตั้งแต่ 1 ปีถึง 3 ปี) 
(ต่อ) 

วิตามินบี 1 (ไธอะมีน) ไมํน๎อยกวํา  40 ไมโครกรัม  

วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) ไมํน๎อยกวํา  60 ไมโครกรัม 

ไนอาซิน(นิโคตินาไมด์หรือกรดนิโคตินิก) ไมํน๎อยกวํา  250 ไมโครกรัม  

วิตามินบี 6 ไมํน๎อยกวํา 45 ไมโครกรมั และไมนํ๎อยกวํา 15 ไมโครกรมั  ตํอโปรตนี 
 1 กรัม ในกรณีที่มีโปรตีนในสตูรนมดัดแปลงสูตรตํอเนื่องส าหรับทารก
และเด็กเล็กเกินกวํา 3.0 กรัม ตํอ 418 กิโลจลู  (100  กิโลแคลอร)ี  

กรดโฟลิก ไมํน๎อยกวํา 4 ไมโครกรัม  

กรดแพนโทธีนิก ไมํน๎อยกวํา 300 ไมโครกรัม  
วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามิน) ไมํน๎อยกวํา 0.15 ไมโครกรัม  
ไบโอติน ไมํน๎อยกวํา 1.5 ไมโครกรัม  
วิตามินซี (กรดแอลแอสคอร์บิค) ไมํน๎อยกวํา 8 มิลลิกรัม 
โซเดียม ไมํน๎อยกวํา 20 มิลลิกรัม และไมํเกิน 85 มิลลิกรัม 
โพแทสเซียม ไมํน๎อยกวํา 80 มิลลิกรัม 
คลอไรด ์ ไมํน๎อยกวํา 55 มิลลิกรัม 
แคลเซียม ไมํน๎อยกวํา 90 มิลลิกรัม อัตราสํวนของแคลเซียมตํอฟอสฟอรัส                          

ต๎องไมํน๎อยกวํา 1.0 และไมํเกิน 2.0 ฟอสฟอรัส ไมํน๎อยกวํา 60 มิลลิกรัม  
แมกนีเซียม ไมํน๎อยกวํา 6 มิลลิกรัม  
เหล็ก ไมํน๎อยกวํา 1 มิลลิกรัม และไมํเกนิ 2 มิลลิกรมั 
ไอโอดีน ไมํน๎อยกวํา 5 ไมโครกรัม 
สังกะส ี ไมํน๎อยกวํา 0.5 มิลลิกรัม 
 ในกรณีที่นมดัดแปลงสูตรตํอเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็กนั้น มีความ

ประสงค์จะให๎ใช๎เลี้ยงทารกหรือเด็กซึ่งมีระบบการยํอยอาหารผิดปกติ หรือ
มีการดูดซึมอาหารผิดปกติ หรือแพ๎สารอาหารบางชนิดได๎นั้น ให๎มีชนิด
และปริมาณของสารอาหาร ตามที่ได๎รับความเห็นชอบจาก อย . และให๎
แสดงวัตถุประสงค์นั้นไว๎ในฉลากด๎วย 
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2.อาหารทารกและอาหารสตูรตํอเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก/1 
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 157) พ.ศ. 2537  
(ฉบับท่ี 171) พ.ศ. 2539  
(ฉบับท่ี 287) พ.ศ. 2547 

และ  
(ฉบับท่ี 308) พ.ศ. 2550 

เร่ือง  
อาหารทารกและอาหาร
สูตรต่อเนื่องส าหรับทารก 

และเดกกเลกก 

กลิ่น รส มีกลิ่นรสตามลักษณะเฉพาะของอาหารทารก และอาหารสตูรตํอเนือ่ง
ส าหรับทารกและเด็กเล็กนั้น 

รายงานผลการตรวจสอบตามข๎อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
 

ความช้ืน (เฉพาะชนิดผงหรือแห๎ง) ไมํเกินร๎อยละ 5 ของน้ าหนกั  

ลักษณะ 
(เฉพาะชนิดผงหรือแห๎ง) 
 

มีลักษณะรํวนเป็นผงหรือแห๎งไมํเกาะเป็นก๎อน และเมื่อได๎ผสมตาม
ค าแนะน าที่แสดงไว๎ในฉลากแล๎ว ต๎องมีลักษณะไมํรวมตัวเป็นก๎อน 
ไมํลอยเป็นฝ้า และเนื้ออาหารต๎องไมํหยาบ เหมาะสมที่จะน าไปใช๎เลี้ยง
ทารกหรือเด็กได๎ โดยสามารถผํานหัวนมชนิดยางธรรมชาติหรือยาง
สังเคราะห์ที่ใช๎กันตามปกติ 

 

ตะกั่ว  ไมํเกิน 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในสภาพพร๎อมบริโภค  

ลักษณะทั่วไป 
 

ไมํมีฮอร์โมนหรือสารปฏิชีวนะ *  ต้องส่งผลวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารอาหารตามที่แสดง
บนฉลาก 
ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 
1. ฮอร์โมนหรือสารปฏิชีวนะ 
2. ซาลิซลิิกและเกลือของกรด 
3. สารปนเปื้อนซึ่งก าหนดในวัตถดุิบตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มี
สารปนเปื้อน ได๎แกํ แคดเมียม ตะกั่ว ดีบุก ปรอท แอฟลาทอกซิน 
ฟูโมนิซิน บี 1 และบี 2 โอคราทอกซินเอ เมลามีนและกรดซัยยานู
ริก เป็นต๎น 
4. สารพิษตกค๎าง ซึ่งก าหนดในวัตถุดิบตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษ
ตกค๎าง และฉบับท่ีแกไ๎ขเพิ่มเติม 

ไมํมีสารเป็นพิษจากจุลินทรีย์หรือสารเป็นพิษอื่นในปริมาณที่อาจเป็น
อันตรายตํอสุขภาพ 
ไมํแตํงกลิ่นรส ทั้งนี้ เว๎นแตํนมดัดแปลงสูตรตํอเนื่องส าหรับทารกและ
เด็กเล็ก อาจมีการแตํงกลิ่นรสตามที่ได๎รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
ไมํใช๎น ้าตาล น ้าผึ้ง หรือวัตถุที่ให๎ความหวานอ่ืนใด ยกเว๎น 
       (1) การเติมน ้าตาลแลคโตสหรือการเติมคาร์โบไฮเดรตอื่นที่มิใชํน ้าตาล
ทีม่ีความหวานเทียบเทําหรือน๎อยกวําน ้าตาลแลคโตส 
      (2) อาหารส าหรับทารกและอาหารสูตรตํอเนื่องส าหรับทารกและ
เด็กเล็กที่มีความประสงค์จะให๎ใช๎เลี้ยงทารกหรือเด็กเล็กซึ่งมีระบบการ
ยํอยอาหารผิดปกติ หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ หรือแพ๎สารอาหาร
บางชนิดทั้งนี้ตามที่ได๎รับความเห็นชอบจาก อย. 
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2.อาหารทารกและอาหารสตูรตํอเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก/2 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 157) พ.ศ.2537  
(ฉบับท่ี 171) พ.ศ.2539  
(ฉบับท่ี 287) พ.ศ.2547 

และ  
(ฉบับที่ 308) พ.ศ.2550 

เร่ือง  
อาหารทารกและอาหาร
สูตรต่อเนื่องส าหรับทารก 

และเดกกเลกก 
(ต่อ) 

อี.โคไล (Escherichia coli) ไมํพบในอาหาร 0.1  กรัม หรือ 0.1 มิลลลิิตร  

แบคทีเรียทั้งหมด ส าหรับกรรมวิธีสเตอริไลส ์   
ไมํพบในอาหาร 0.1 มิลลิลติร 
ส าหรับกรรมวิธี ยู เอช ที      
ไมํพบในอาหาร 0.1 มิลลิลติร 
ส าหรับชนิดผงหรือแห๎ง       
ไมํเกิน 10,000 ในอาหาร1 กรัม 

กรณีใช๎กรรมวิธีอ่ืน            
ตรวจพบตามที่ไดร๎ับความเห็นชอบจาก อย. 

 

อาหารทารก 
(ต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 12 

เดือน) 
 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค* 
-  Salmonella spp. 

อาหารทารก 
ไมํพบใน 25 กรัม 

*กรณีอาหารทารก ชนิดผงหรือแห้ง ตรวจ Salmonella spp., 
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus., และ 
Cronobacter spp. 
*กรณีอาหารทารก ชนิดเหลว ตรวจเฉพาะ Salmonella spp. 
และ Staphylococcus aureus 

-  Staphylococcus aureus ไมํพบใน 0.1 กรัม 
-  Bacillus cereus  ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม 
-  Cronobacter spp. ไมํพบใน 10 กรัม 

ต๎องมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังตํอไปนี้อีกด๎วย  

พลังงาน ไมํน๎อยกวํา  272 กิโลจูล (65 กิโลแคลอร)ีและไมํเกิน 293 กิโลจูล 
 (70 กิโลแคลอร)ี ในจ านวนหรือ ในอัตราสํวนผสมเพื่อใช๎เลี้ยงทารกหรือ
เด็กตามที่ระบุในฉลากจ านวน 100 มิลลลิิตร 
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2.อาหารทารกและอาหารสตูรตํอเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก/3 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 
(ฉบับท่ี 157) พ.ศ.2537  
(ฉบับท่ี 171) พ.ศ.2539  
(ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547 

และ  
(ฉบับท่ี 308) พ.ศ.2550 

เร่ือง  
อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่อง

ส าหรับทารก 
และเดกกเลกก 

 
อาหารทารก 

(ต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 12 เดือน) 
(ต่อ) 

มีสารโปรตีน สารไขมัน วิตามิน และแรํธาตุตําง ๆ ในจ านวนท่ีให๎พลงังาน 418 กิโลจลู (100 กิโลแคลอรี) ดังตํอไปนี-้    
*  ต้องส่งผลวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารอาหาร
ตามที่แสดงบนฉลาก 
 

สารโปรตีนและกรดอะมิโนท้ังหมด - มีสารโปรตีนที่มีคุณคําทางโภชนาการของสารโปรตีนเทียบเทํา 
เคซีน ในปริมาณไมํน๎อยกวํา 1.8 กรัม และมีปริมาณสารโปรตีนทั้งหมด 
ไมํเกิน 4.0 กรัม 
- หากใช๎โปรตีนที่มีคุณคําทางโภชนาการของสารโปรตีนไมํเทียบเทํา เคซีน 
สารโปรตีนนั้น ต๎องมีคุณคําทางโภชนาการของสารโปรตีน โดยมีอัตราสํวน
ของสารโปรตีนที่จะน ามาใช๎ประโยชน์ได๎ (Protein Efficiency 
Ratio,PER) ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 ของเคซีนหรือมีคุณคําทางโภชนาการ
ของสารโปรตีน ซึ่งวัดโดยวิธีการอื่นตามความเห็นชอบจาก อย. แตํทั้งนี้
การใช๎สารโปรตีนดังกลําว  ต๎องปรับคุณภาพของสารโปรตีนนั้นให๎มีคุณคํา
ทางโภชนาการของสารโปรตีนเทียบเทําเคซีนด๎วย 
    การเติมกรดอะมิโนที่จ าเป็นตํอรํางกาย (Essential amino acid) เพื่อ
ปรับปรุงคุณคําทางโภชนาการของสารโปรตีน ต๎องเป็นกรดอะมิโนแบบ 
แอลตามที่ได๎รับความเห็นชอบจาก อย. และเติมในปริมาณเทําที่จ าเป็น
ตามวัตถุประสงค์ดังกลําว 

สารไขมันและกรดไลโนลีอิก 
 

สารไขมันไมํน๎อยกวํา 3.3  กรัม และไมํเกิน 6.0  กรัม และมีกรดไขมัน
ชนิดไลโนลีอิกไมํน๎อยกวํา 300 มิลลิกรัม ในจ านวนสารไขมันทั้งหมดถ๎ามี
กรดไขมันชนิดที่มีคาร์บอนในโมเลกุลเกิน  20 อะตอม ให๎มีได๎ไมํเกิน 
ร๎อยละ 1 ของพลังงาน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี) 

 

วิตามินเอ(ค านวณเป็นเรตินอล) ไมํน๎อยกวํา 75 ไมโครกรมั และไมเํกิน 150 ไมโครกรมั   

วิตามินด ี ไมํน๎อยกวํา  40 หนํวยสากล และไมํเกิน 80 หนํวยสากล  

วิตามินเค 1 ไมํน๎อยกวํา  4 ไมโครกรมั  

วิตามินอี (อัลฟา-โทโคเฟอรอล) ไมํน๎อยกวํา  0.7 หนํวยสากล และต๎องมีวิตามินอีไมํน๎อยกวํา 0.7 หนํวย     
    สากลตํอกรดไลโนลีอิก 1  กรัม 

 

วิตามินบี 1 (ไธอะมีน) ไมํน๎อยกวํา  40 ไมโครกรัม  
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2.อาหารทารกและอาหารสตูรตํอเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก/4 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน  
(ฉบับท่ี 157) พ.ศ.2537  
(ฉบับท่ี 171) พ.ศ.2539  
(ฉบับท่ี 287) พ.ศ.2547 

และ  
(ฉบับท่ี 308) พ.ศ.2550 

เร่ือง  
อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่อง

ส าหรับทารก 
และเดกกเลกก 

 
อาหารทารก 

(ต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 12 เดือน) 
(ต่อ) 

วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน)  ไมํน๎อยกวํา  60 ไมโครกรัม  
ไนอาซิน (นิโคตินาไมด์หรือกรดนิโคตินิก) ไมํน๎อยกวํา  250 ไมโครกรัม  
วิตามินบี 6 ไมํน๎อยกวํา  35 ไมโครกรัม และไมํน๎อยกวํา 15 ไมโครกรัม ตํอโปรตีน  

1  กรัม ในกรณีที่มีโปรตีนในสตูรอาหารทารกเกินกวํา 1.8 กรัมตํอ  
418 กิโลจลู (100 กิโลแคลอร)ี  

 

กรดโฟลิก ไมํน๎อยกวํา  4 ไมโครกรมั  
กรดแพนโทธีนิก ไมํน๎อยกวํา  300 ไมโครกรัม  
วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามิน) ไมํน๎อยกวํา  0.15 ไมโครกรัม  
ไบโอติน ไมํน๎อยกวํา  1.5 ไมโครกรมั  

โคลีน ไมํน๎อยกวํา  7 มิลลิกรัม     
วิตามินซี (กรดแอลแอสคอร์บิค) ไมํน๎อยกวํา  8 มิลลิกรัม  
โซเดียม ไมํน๎อยกวํา  20 มิลลิกรัม และไมํเกิน  60 มิลลิกรัม  
โพแทสเซียม ไมํน๎อยกวํา  80 มิลลิกรัม และไมํเกิน  200 มิลลิกรมั  
คลอไรด ์ ไมํน๎อยกวํา  55 มิลลิกรัม และไมํเกิน  150 มิลลิกรมั  
แคลเซียม ไมํน๎อยกวํา  50 มิลลิกรัม อัตราสํวนของแคลเซียมตํอฟอสฟอรัส 
ฟอสฟอรัส ไมํน๎อยกวํา  25 มิลลิกรัม  ต๎องไม๎น๎อยกวํา 1.2 และไมํเกิน 2.0 
แมกนีเซียม ไมํน๎อยกวํา  6 มิลลิกรัม  
เหล็ก ไมํน๎อยกวํา  0.15 มิลลิกรัม และไมํเกิน  3.0 มิลลิกรมั 
ไอโอดีน ไมํน๎อยกวํา  5 ไมโครกรมั และไมเํกิน  75 ไมโครกรัม 
ทองแดง ไมํน๎อยกวํา  60 ไมโครกรัม 
สังกะส ี ไมํน๎อยกวํา  0.5 มิลลิกรัม 
แมงกานีส ไมํน๎อยกวํา  5 ไมโครกรมั 
 ในกรณีที่อาหารทารกนั้นมีความประสงค์จะให๎ใช๎เลี้ยงทารกซึ่งมรีะบบการ

ยํอยอาหารผิดปกติ หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ หรือแพ๎สารอาหารบาง
ชนิดได๎นั้น ให๎มีชนิดและปรมิาณของสารอาหารตามทีไ่ด๎รับความเหน็ชอบ
จาก อย. และให๎แสดงวัตถุประสงค์นั้นไว๎ในฉลากด๎วย 
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2.อาหารทารกและอาหารสตูรตํอเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก/5 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 
(ฉบับท่ี 157) พ.ศ. 2537  
(ฉบับท่ี 171) พ.ศ. 2539  
(ฉบับท่ี 287) พ.ศ. 2547 

และ  
(ฉบับท่ี 308) พ.ศ. 2550 

เร่ือง  
อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่อง

ส าหรับทารก 
และเดกกเลกก 

 
อาหารสูตรต่อเนื่องส าหรับทารก 

และเดกกเลกก 
(อายุต้ังแต่ 6 เดือน 

จนถึง 12 เดือน 
หรือเดกกต้ังแต่ 1 ปีจนถึง 3 ปี) 

 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค* 
-  Salmonella spp. 

อาหารสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและเดกกเลกก 
ไมํพบใน 25 กรัม 

*กรณีอาหารสูตรตํอเนื่องส าหรับทารกและ
เด็กเล็ก ชนิดผงหรือแห้ง ตรวจ 
Salmonella spp., Staphylococcus 
aureus, และ Bacillus cereus 
*กรณีอาหารสูตรตํอเนื่องส าหรับทารกและ

เด็กเล็ก ชนิดเหลว ตรวจเฉพาะ 
Salmonella spp. และ 

Staphylococcus aureus 

-  Staphylococcus aureus ไมํพบใน 0.1 กรัม 

-  Bacillus cereus  ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม 

ต๎องมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังตํอไปนีด้๎วย คือ  
 

*  ต้องส่งผลวิเคราะห์ชนิดและปริมาณ
สารอาหารตามที่แสดงบนฉลาก 

 

พลังงาน มีพลังงานไมํน๎อยกวํา  251 กิโลจูล (60 กิโลแคลอรี) และไมํเกิน 356 กิโลจูล (85 กิโล
แคลอรี) ในจ านวนหรือในอัตราสํวนผสมเพื่อใช๎เลี้ยงทารกหรือเด็กตามที่ระบุในฉลาก 
จ านวน 100 มิลลิลิตร 

มีสารโปรตีน สารไขมัน วิตามิน และแรํธาตุตําง ๆ ในจ านวนท่ีให๎พลงังาน 418 กิโลจลู (100 กิโลแคลอรี) ดังตํอไปนี ้
สารโปรตีนและกรดอะมิโนท้ังหมด - มีสารโปรตีนที่มีคุณคําทางโภชนาการของสารโปรตีนเทียบเทํา เคซีนในปริมาณ 

ไมํน๎อยกวํา 3.0 กรัม และมีปริมาณสารโปรตีนทั้งหมดไมํเกิน 5.5 กรัม  
- หากใช๎สารโปรตีนที่มีคุณคําทางโภชนาการของสารโปรตีนไมํเทียบเทําเคซีน สารโปรตีนนั้น
ต๎องมีคุณคําทางโภชนาการของสารโปรตีนโดยมีอัตราสํวนของสารโปรตีนท่ีจะน ามาใช๎
ประโยชน์ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 ของเคซีน หรือมีคุณคําทางโภชนาการของสารโปรตีนซึ่ง
วัดโดยวิธีการอื่นตามความเห็นชอบจาก อย. แตํทั้งนี้การใช๎สารโปรตีนดังกลําวต๎องปรับ
คุณภาพของสารโปรตีนนั้น ให๎มีคุณคําทางโภชนาการของสารโปรตีนเทียบเทําเคซีนด๎วย 
    การเติมกรดอะมิโนที่จ าเป็นตํอรํางกายเพื่อปรับปรุงคุณคําทางโภชนาการของสารโปรตีน
ต๎องเป็นกรดอะมิโนแบบแอลตามที่ได๎รับความเห็นชอบจาก อย. และเติมในปริมาณเทําที่
จ าเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกลําว 

สารไขมันและกรดไลโนลีอิก สารไขมันไมํน๎อยกวํา 3.0 กรัม และไมํเกิน 6.0 กรัม และมีกรดไขมันชนิดไลโนลีอิก 
ไมํน๎อยกวํา 300 มิลลิกรัม ในจ านวนสารไขมันทั้งหมดถ๎ามีกรดไขมันชนิดที่มีคาร์บอนใน
โมเลกุลเกิน 20 อะตอม ให๎มีได๎ไมํเกินร๎อยละ 1 ของพลังงาน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี) 
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2.อาหารทารกและอาหารสตูรตํอเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก/6 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 
 วิตามินเอ(ค านวณเป็นเรตินอล) ไมํน๎อยกวํา  75 ไมโครกรัม และไมํเกิน 225 ไมโครกรัม                              
 วิตามินดี ไมํน๎อยกวํา  40 หนํวยสากล และไมํเกิน 120 หนํวยสากล  
 วิตามินอี (อัลฟา-โทโคเฟอรอล) ไมํน๎อยกวํา 0.7  หนํวยสากลและต๎องมีวิตามินอีไมํน๎อยกวํา 0.7 หนํวยสากล ตํอกรดไลโนลีอิก 1  กรัม  

(ฉบับท่ี 157) พ.ศ. 2537  
(ฉบับท่ี 171) พ.ศ. 2539  
(ฉบับท่ี 287) พ.ศ. 2547 

และ  
(ฉบับท่ี 308) พ.ศ. 2550 

เร่ือง  
อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่อง

ส าหรับทารก 
และเดกกเลกก 

 
อาหารสูตรต่อเนื่องส าหรับทารก 

และเดกกเลกก 
(อายุต้ังแต่ 6 เดือน 

จนถึง 12 เดือน 
หรือเดกกต้ังแต่ 1 ปีจนถึง 3 ปี) 

(ต่อ) 

วิตามินเค 1 ไมํน๎อยกวํา  4 ไมโครกรัม  
วิตามินบี 1 (ไธอะมีน) ไมํน๎อยกวํา  40 ไมโครกรัม 
วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) ไมํน๎อยกวํา  60 ไมโครกรัม 
ไนอาซิน (นิโคตินาไมด์หรือกรดนิโคตินิก) ไมํน๎อยกวํา  250 ไมโครกรัม 
วิตามินบี 6 ไมํน๎อยกวํา  45 ไมโครกรัม และไมํน๎อยกวํา 15 ไมโครกรัม ตํอโปรตีน 1  กรัม  ในกรณีที่มีโปรตีนในสูตร

อาหารสูตรตํอเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็กเกินกวํา 3.0 กรัม ตํอ 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี) 
กรดโฟลิก ไมํน๎อยกวํา  4 ไมโครกรัม 
กรดแพนโทธีนิก ไมํน๎อยกวํา  300 ไมโครกรัม 
วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามิน) ไมํน๎อยกวํา  0.15 ไมโครกรัม 
ไบโอติน ไมํน๎อยกวํา  1.5 ไมโครกรัม 
วิตามินซี (กรดแอลแอสคอร์บิค) ไมํน๎อยกวํา  8 มิลลิกรัม 
โซเดียม ไมํน๎อยกวํา  20 มิลลิกรัม และไมํเกิน  85 มิลลิกรัม 
โพแทสเซียม ไมํน๎อยกวํา  80 มิลลิกรัม 
คลอไรด์ ไมํน๎อยกวํา  55 มิลลิกรัม 
แคลเซียม ไมํน๎อยกวํา  90 มิลลิกรัม อัตราสํวนของแคลเซียมตํอฟอสฟอรัส 

ต๎องไมํน๎อยกวํา 1.0 และไมํเกิน  2.0 ฟอสฟอรัส ไมํน๎อยกวํา  60 มิลลิกรัม  
แมกนีเซียม ไมํน๎อยกวํา  6 มิลลิกรัม  
เหล็ก ไมํน๎อยกวํา  1 มิลลิกรัม และไมํเกิน  2 มิลลิกรัม 

ไอโอดีน ไมํน๎อยกวํา  5 ไมโครกรัม 
สังกะสี ไมํน๎อยกวํา  0.5 มิลลิกรัม 
ในกรณีที่อาหารสูตรตํอเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็กนั้น มีความประสงค์จะให๎ใช๎เลี้ยงทารกหรือเด็กซึ่งมีระบบการยํอยอาหารผิดปกติ หรือมี
การดูดซึมอาหารผิดปกติ หรือแพ๎สารอาหารบางชนิด ได๎นั้น ให๎มีชนิดและปริมาณของสารอาหารตามที่ได๎รับความเห็นชอบจาก อย. และให๎
แสดงวัตถุประสงค์นั้นไว๎ในฉลากด๎วย 
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3. อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก/1 
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 158) พ.ศ. 2537 
เร่ือง 

 อาหารเสริมส าหรับ  
   ทารกและเดกกเลกก 

กลิ่น รส   ตามลักษณะเฉพาะของอาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก รายงานผลการตรวจสอบตามข๎อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

ลักษณะอาหารอยํางใดอยํางหนึ่ง
ดังตํอไปนี ้
 

- ชนิดแห๎งหรือผง 
  รํวนเป็นผงหรือแห๎ง ไมํเกาะเป็นก๎อน และเมื่อได๎ผสมตามค าแนะน าที่
แสดงไว๎ในฉลากแล๎ว ต๎องมลีักษณะนุํมเหมาะส าหรับการป้อนด๎วยช๎อน 
- ชนิดเหลว 
  เป็นเนื้อเดียวกันหรือมีชิ้นเล็กๆผสมอยูํด๎วย เหมาะส าหรับการป้อนด๎วย
ช๎อน  
- อื่นๆ 
  ตามที่ไดร๎ับความเห็นชอบจาก อย. 

 

ความช้ืน (เฉพาะชนิดแห๎งหรือผง) 
 
 

- ที่ไมํต๎องผํานการหุงต๎มกํอนรับประทาน 
  ไมํเกินร๎อยละ 5 ของน้ าหนัก  
- ที่ต๎องผํานการหุงต๎มกํอนรับประทาน 
  ไมํเกินร๎อยละ 8 ของน้ าหนัก 

 

 ชนิดและปรมิาณสารอาหาร* 
 

มีชนิดและปริมาณสารอาหาร ตามที่ได๎รับความเห็นชอบจาก อย. *  ต๎องสํงผลวิเคราะห์ คําพลังงาน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน  
ชนิดและปรมิาณสารอาหารตามทีแ่สดงบนฉลาก  รวมถึงวิตามิน
และแรํธาตุกรณีมีการเตมิ 

โซเดียม มีโซเดียมไดไ๎มํเกิน  200 มิลลิกรัม ในอาหารเสริม 100  กรัม โดยค านวณ
จากน้ าหนักอาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็กในลักษณะพร๎อมทีจ่ะ
บริโภคได ๎

 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค* 
-  Salmonella spp. 

 
ไมํพบใน 25 กรัม หรือมลิลิตร 

*- กรณีอาหารเสรมิส าหรับทารกและเด็กเล็ก ชนิดผงหรือแหง้ 
ตรวจ Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Bacillus 
cereus, และ Clostridium perfringens 
*- กรณีอาหารเสรมิส าหรับทารกและเด็กเล็ก ชนิดเหลว ตรวจ
เฉพาะ Salmonella spp. และ Staphylococcus aureus 

-  Staphylococcus aureus ไมํพบใน 0.1 กรัม หรือมลิลติร 

-  Bacillus cereus ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม หรือมิลลิตร 
-  Clostridium perfringens ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม หรือมิลลิตร 

อี.โคไล (Escherichia coli) ไมํพบในอาหารเสริม  0.1  กรัม หรือ  0.1 มิลลิลติร 
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3. อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก/2 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 158) พ.ศ. 2537 
เร่ือง 

อาหารเสริมส าหรับ 
ทารกและเดกกเลกก 

(ต่อ) 

แบคทีเรียทั้งหมด 
 
 
 
 

- ส าหรับกรรมวิธีสเตอรไิลส ์     
  ไมํพบในอาหารเสริม 0.1 มิลลลิติร 
- ส าหรับกรรมวิธี ยู เอช ที                
  ไมํพบในอาหารเสริม 0.1 มิลลลิติร 
- ส าหรับชนิดแห๎งที่ไมํต๎องผํานการหุงต๎มกํอนทาน   
  ไมํเกิน 50,000 ในอาหารเสริม 1  กรัม 
- ที่ต๎องผํานการหุงต๎มกํอนทาน      
  ไมํเกิน 100,000 ในอาหารเสริม 1  กรัม 
- กรณีใช๎กรรมวิธีอ่ืน            
  ตรวจพบตามทีไ่ด๎รับความเห็นชอบจาก อย 

 
 
 
 

 ดีออกซีนิวาลีนอล เฉพาะผลิตภณัฑ์ที่มี
ธัญพืชเป็นสํวนประกอบ 

-  ดีออกซีนิวาลีนอล ไมเํกิน 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส าหรับอาหารเสริม
ส าหรับทารกและเด็กเล็กท่ีมีธญัพืชเป็นสํวนประกอบ 

 ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 
1. ฮอร์โมนหรือสารปฏิชีวนะ (คลอแรมเฟนิคอล และสารกลุํม
ซัลโฟนาไมด์) 
2.สารปนเปื้อนซึ่งก าหนดในวัตถุดบิตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มี
สารปนเปื้อน ได๎แกํ แคดเมียม ตะกั่ว ดีบุก ปรอท แอฟลาทอกซิน 
ฟูโมนิซิน บี 1 และบี 2 โอคราทอกซินเอ เป็นต๎น 
3. สารพิษตกค๎าง ซึ่งก าหนดในวัตถุดิบตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษ
ตกค๎าง และฉบับท่ีแกไ๎ขเพิ่มเติม 

ลักษณะอื่นๆ -  ไมมํีฮอรโ์มน หรือสารปฏิชีวนะ 
- ไมํมีสารเป็นพิษจากจลุินทรีย์ หรือสารเป็นพิษอื่น ในปริมาณที่อาจเป็น
อันตรายตํอสุขภาพ 
-  ไมํแตํงกลิ่นรส ท้ังนี้เว๎นแตํจะไดร๎ับความ เห็นชอบจาก อย. 
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 4. อาหารส าหรบัผู๎ที่ต๎องการควบคุมน้ าหนัก/1 

 

 

 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 121) พ.ศ. 2532 
เร่ือง 

อาหารส าหรับ 
ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก 
และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

 
 
 
 

ลักษณะทางกายภาพ (ส,ีกลิ่น,รส)   มีกลิ่นรสตามลักษณะเฉพาะของอาหารนั้น รายงานผลการตรวจสอบตามข๎อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

ความช้ืน (เฉพาะชนิดแห๎ง)   ไมํเกินร๎อยละ 8 ของน้ าหนัก  
ลักษณะทั่วไป   ไมํมีสารปฏิชีวนะ 

  ไมํมีฮอร์โมน 
  ไมํมีสารเป็นพิษจากจลุินทรยี์หรอืสารเป็นพิษอื่น ในปริมาณ

ที่อาจเป็นอันตรายตํสุขภาพ 

 สารปฏิชีวนะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการตรวจ เชํน 
Penicillin, Tetracycline, Macrolide และ Aminoglycoside   

ยีสต์และเช้ือรา* (1)  น๎อยกวํา 1 ในอาหาร 1 มิลลิลิตร (กรณีเป็นชนิดเหลวที่
ผาํนกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที) 

(2)  น๎อยกวํา 10 ในอาหาร 1 กรัม (กรณีเป็นชนิดเข๎มข๎น และ
กึ่งแข็งกึ่งเหลวท่ีผํานกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที) 

(3)  น๎อยกวํา 100 ในอาหาร 1 กรัม (กรณเีป็นชนิดเหลว /
เข๎มข๎น/แห๎ง และกึ่งแข็งกึ่งเหลวท่ีผํานกรรมวิธีการผลติอื่น
นอกเหนือจากวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที) 

* การตรวจวิเคราะห์ยีสต์และเช้ือราให๎ใช๎วิธี Bacteriological 
Analytical Manual (BAM) หรือวิธีท่ีมีความถูกต๎องเทียบเทํา 
อาหารตามประกาศฯฉบับนี ้
 

  ไมํรวมถึง เครื่องดื่มที่มีการใช๎วัตถุให๎ความหวานแทนน้ าตาล 
 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค 
  Salmonella spp. 

 
ไมํพบใน 25 กรัม  

 

 Staphylococcus aureus ไมํพบใน 100 ใน 1 กรัม  

ชนิดและปริมาณสีสังเคราะห์ วัตถุกันเสีย 
วัตถุให๎ความหวาน (ถ๎ามีการใช๎) 

 
  
 

-  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง วัตถุเจือปน
อาหาร  

-  ปริมาณที่ตรวจพบในผลวิเคราะห์สอดคล๎องกับปริมาณที่มี
ในสูตร 
  

การค านวณสัดสํวนการใช๎วัตถุเจือปนอาหารที่มีการก าหนด
ปริมาณสูงสดุที่อนุญาตเป็นตัวเลขในกลุํมหน๎าท่ีเดยีวกันรวมกัน
ตั้งแตํสองชนิดขึ้นไป จะต๎องมีผลรวมของสัดสํวนของปริมาณการ
ใช๎วัตถุเจือปนอาหารตํอปรมิาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุเจือปน
อาหารแตลํะชนิด ไมํเกินหน่ึง 
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4. อาหารส าหรับผู๎ทีต่๎องการควบคุมน้ าหนัก/2 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 121) พ.ศ. 2532 
เร่ือง 

อาหารส าหรับ 
ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก 
และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 

 
(1) อาหารที่ผู้ที่

ต้องการควบคุมน้ าหนักใช้
กินแทนอาหารที่ใช้กิน
ตามปกติใน 1 มื้อ หรือ 
มากกว่า 1 มื้อ หรือแทน
อาหารทั้งวัน 

 

เมื่ออยูํในสภาพพร๎อมบรโิภค ต๎องมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังตํอไปนีด้๎วย  
พลังงาน 
 
 
 
 

- ตั้งแต ํ200-400 กิโลแคลอรี (836-1672 กิโลจลู) ตํอการรับประทาน 
1 มื้อ 
-  มีพลังงานท่ีไดจ๎ากสารโปรตีนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20 และไมํเกินรอ๎ย
ละ 50 ของพลังงานท้ังหมด 
-  มีพลังงานท่ีไดจ๎ากสารไขมันไมเํกินร๎อยละ 30 ของพลังงานท้ังหมด
และต๎องมาจากกรดไลโนลีอิกในรปูของกลีเซอไรด์ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 
ของพลังงานท้ังหมด 

 

โปรตีนเทียบเทําเคซีน 
 

-  โปรตีนที่มีอยูํจะต๎องมีคุณคําทางโภชนาการเทียบเทําเคซีน* 
-  ในกรณีที่จะใช๎สารโปรตีนอ่ืนท่ีมีคุณคําทางโภชนาการไมํเทียบเทาํ
กับเคซีน สารโปรตีนที่ใช๎นั้นต๎องมีอัตราสํวนของโปรตีนท่ีจะน าไปใช๎
ประโยชนไ์ด๎  (Protein Efficiency Ratio, PER)  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
ของเคซีน และจะต๎องปรับคณุภาพของโปรตีนดังกลําวให๎มคีุณคํา
เทียบเทําเคซีน 

 - กรณีใช๎สารโปรตีนอื่นที่ไมํใชํเคซีน เชํน ถั่ว สามารถใช๎
วิ ธี ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ โ ป ร ตี น ด๎ ว ย วิ ธี  Protein 
Digestibility Corrected Amino Acid Score (PDCAAS) 
อ๎างอิงตามหลักการค านวณของ FAO/WHO (2017) โดย
ค านวณบนพื้นฐานของปริมาณโปรตีน และองค์ประกอบ
ของกรดอะมิโนท่ีเป็นแหลํงโปรตีนทั้งหมดในผลิตภัณฑ์     
  - กรณีไมํมีข๎อมูลผลวิเคราะหก์รดอะมิโนในวัตถุดบิทีใ่ช๎เป็น
แหลํงของโปรตีนแตํละแหลํง แตํมีคํา True digestibility 
ของแตํละแหลํงโปรตีน สามารถใช๎การประเมินคุณภาพ
โปรตีนด๎วยวิธี PDCAAS จากรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
กรดอะมิโนของผลิตภัณฑ์สุดท๎าย และเลือกใช๎คํา True 
digestibility จากแหลํงของโปรตีนที่ ใช๎เป็นวัตถุดิบที่มี
คุณภาพโปรตีนต่ าที่สุดเพียงแหลํงเดียว (Worst case 
scenario) ในการค านวณได๎  

ทั้งนี ้คํา PDCAAS ต๎องไมํน๎อยกวํา 100 หรือ 1.0 
(อ๎างอิงรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการโภชนาการและการกลําว
อ๎างทางโภชนาการและสุขภาพครั้งที่ 11-6/2563  วันพฤหัสบดีที่ 16 
กรกฎาคม 2563) 
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4. อาหารส าหรับผู๎ทีต่๎องการควบคุมน้ าหนัก/3 

 

 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 121) พ.ศ. 2532 
เร่ือง 

อาหารส าหรับ 
ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก 
และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 

 
(1) อาหารที่ผู้ที่ต้องการ

ควบคุมน้ าหนักใชก้ินแทน
อาหารที่ใช้กินตามปกติใน 
1 มื้อ หรือ มากกว่า 1 มื้อ 

หรือแทนอาหารทั้งวัน  
(ต่อ) 

 

กรดอะมโินจ าเป็น (ถ๎ามี)  การเติมกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นตํอรํางกาย (Essential amino acid) 
เพื่อปรับปรุงคณุภาพของโปรตีน อาจท าได๎ในปรมิาณเทําที่จ าเป็นตาม
วัตถุประสงค์ดังกลําวและต๎องเป็นกรดอะมโินแบบแอล ท้ังนี้จะต๎องได๎รับ
ความเห็นชอบจาก อย. 

 

 มสีารคารโ์บไฮเดรทซึ่งอยูํในรูปของน้ าตาลและ/หรือน้ าตาล
แอลกอฮอล์ (Sugar alcohol) ไมเํกินร๎อยละ 30 ของน้ าหนัก ยกเว๎น
อาหารส าหรับผู๎ที่ต๎องการควบคมุน้ าหนักชนิดเหลว 
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4. อาหารส าหรับผู๎ทีต่๎องการควบคุมน้ าหนัก/4 

 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดทีต้่องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 121) พ.ศ. 2532 
เร่ือง 

อาหารส าหรับ 
ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก 
และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 

 
 

(1) อาหารที่ผู้ที่
ต้องการควบคุมน้ าหนักใช้

กินแทนอาหารที่ใช้กิน
ตามปกติใน  1 มื้อ หรือ 
มากกว่า 1 มื้อ หรือแทน

อาหารทั้งวัน 
(ต่อ) 

มีวิตามินและเกลือแรํชนิดตําง ๆ ตํอ  1,000 กิโลแคลอรี (4,180 กิโลจูล) ในปริมาณดังตํอไปนี ้    
วิตามินเอ ไมํน๎อยกวํา  5,000 หนํวยสากล หรือเบตา-แคโรทีน  (-carotine)  ในปริมาณที่

เทียบเทํา 
วิตามินอี (อัลฟา-โทโคเฟอรอล) ไมํน๎อยกวํา  30 หนํวยสากล 
วิตามินซี (กรดแอลแอสคอร์บิค) ไมํน๎อยกวํา  60 มิลลิกรัม 
วิตามินบี 1 (ไธอะมีน) ไมํน๎อยกวํา  1.5 มิลลิกรัม 
วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) ไมํน๎อยกวํา  1.7 มิลลิกรัม 
ไนอะซีน ไมํน๎อยกวํา  20 มิลลิกรัม 

วิตามินบี 6 ไมํน๎อยกวํา  2 มิลลิกรัม 
วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามิน) ไมํน๎อยกวํา  6 ไมโครกรมั 
กรดโฟลิก ไมํน๎อยกวํา  0.4 มิลลิกรัม 
ไบโอติน ไมํน๎อยกวํา  0.3 ไมโครกรมั 
กรดแพนโทธีนิก ไมํน๎อยกวํา  10 มิลลิกรัม 
แคลเซียม ไมํน๎อยกวํา  1  กรัม 

ฟอสฟอรัส ไมํน๎อยกวํา  1  กรัม 
เหล็ก ไมํน๎อยกวํา  18 มิลลิกรัม 

ไอโอดีน ไมํน๎อยกวํา  150 ไมโครกรัม 

แมกนีเซียม ไมํน๎อยกวํา  400 มิลลิกรมั 

ทองแดง ไมํน๎อยกวํา  2 มิลลิกรัม 
สังกะส ี ไมํน๎อยกวํา  15 มิลลิกรัม 
โพแทสเซียม ไมํน๎อยกวํา  1.2  กรัม 
แมงกานีส ไมํน๎อยกวํา  2 มิลลิกรัม 
โซเดียม ไมํน๎อยกวํา  1  กรัม 
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4. อาหารส าหรับผู๎ทีต่๎องการควบคุมน้ าหนัก/5 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 121) พ.ศ. 2532   
เร่ือง 

อาหารส าหรับ 
ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก และ ฉบับท่ี 

2 พ.ศ. 2554 
 

(2) อาหารที่ผู้ที่ต้องการควบคุม
น้ าหนักใชก้ินแทนอาหารบางส่วน  

ได้แก ่

 
 

  

(ก) อาหารที่ถูกลดพลังงาน พลังงาน   มีพลังงานไมํเกินร๎อยละ 66 2/3  ของอาหารนั้น กํอนถูกลดพลังงาน 
คุณลักษณะอื่นๆ   มีคุณคําทางโภชนาการครบถ๎วนตามลักษณะของอาหารนั้น 
   มีคุณภาพหรือมาตรฐานอื่น ตามที่ได๎รับความเห็นชอบจาก อย. 

(ข) อาหารที่ให้พลังงานต่ า พลังงาน      มีพลังงานไมํเกิน  40 กิโลแคลอรี (167.2 กิโลจลู) ตํอสํวนท่ี
ก าหนดให๎รับประทาน (Specified serving) 

คุณลักษณะอื่นๆ   มีคุณภาพหรือมาตรฐานอื่น ตามที่ได๎รับความเห็นชอบจาก อย. 

(3) วัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาลที่
ให้รสหวานจัด และวัตถุที่ได้จากการ
ผสมระหว่างวัตถุให้ความหวานแทน

น้ าตาลที่ให้รสหวานจัดกับวัตถุอื่นซ่ึงเมื่อ
รวมรสหวานเข้าด้วยกันแล้วมากกว่า

น้ าตาลทรายในปริมาณเท่ากัน 

วิเคราะหต์ามทีไ่ด๎รบัความเห็นชอบ 
จาก อย.* 

  มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ไดร๎ับความเห็นชอบจาก อย. 
 

*  ต๎องมีหนังสืออนุมัติคุณภาพหรอืมาตรฐาน
ของผลิตภณัฑ์จาก อย. แนบมาด๎วย 

-  เฉพาะผลติภณัฑ์ที่มลีักษณะการใช๎เป็น 
  tabletop sweetener 
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5. วัตถุเจือปนอาหาร/1 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 281) พ.ศ.2547 

(363) พ.ศ2556 

(372) พ.ศ.2558  
(381) พ.ศ.2559  
 (418) พ.ศ.2563 

เร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร 
เฉพาะ 

(วัตถุเจือปนอาหาร 
ชนิดเด่ียว) 

-   Specification ตามที่ก าหนดไว๎ใน Codex 
Advisory Specification for the Identity 
and Purity of Food Additives   หรือ 
-   Specification ตามที่ก าหนดไว๎ใน
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา เรื่อง วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว    
หรือ อยํางน๎อยควรมีการวิเคราะห ์
1.  เอกลักษณ ์
2.  ปริมาณ 
3.  กากหลังเผา 
4.  ความช้ืน 
5.  โลหะหนัก  

 

วัตถุเจือปนอาหารต๎องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน 
ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังนี ้

(1) ตามที่ก าหนดไว๎ใน Codex Advisory Specification for the Identity and 
Purity of Food Additives 
(2) ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการอาหาร  
(3) ตามที่ได๎รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ
วินิจฉัยในเชิงวิชาการเกี่ยวกับอาหาร 

ตามประกาศฯ ฉบับที่ 281 ข้อ 5 วัตถุเจือปน
อาหารต้องมีวิธีการตรวจวิ เคราะห์  ตามที่
ก าหนดไว้ใน Codex Advisory Specification 
for the Identity and Purity of Food 
Additive ถ้าแตกต่างต้องเป็นไปตาม ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง
หลัก เกณฑ์การใช้วิธีการตรวจวิ เคราะห์ที่
แตกต่างไปจากข้อก าหนดใน Codex  ลงวันที่  
3 พฤศจิกายน 2547 
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5. วัตถุเจือปนอาหาร/2 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 281) พ.ศ.2547 

(363) พ.ศ2556 

(372) พ.ศ.2558  
(381) พ.ศ.2559  
 (418) พ.ศ.2563 

เร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร 
เฉพาะ 

(วัตถุเจือปนอาหาร 
ลักษณะผสม) 

ตะกั่ว 
อาร์เซนิก 

วัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสมต๎องมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังตํอไปนี้ 
-  ตะกั่ว ไมํเกิน 10 มิลลิกรัมตํอกิโลกรมั 
-  อาร์เซนิก (ค านวณเป็น As) ไมํเกิน 3 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม 

1. เพิ่มเติมตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง การก าหนดคณุภาพหรือ
มาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารลกัษณะผสม    
ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 
2. ต๎องใช๎วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยวท่ีมีคุณภาพ
หรือมาตรฐานตามที่ ก าหนดไว๎ใน Codex 
Advisory Specification for the Identity and 
-Purity of Food Additives  หรอื ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ
ก าหนด  หรือ ตามทีไ่ดร๎ับความเหน็ชอบจาก
คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ
วินิจฉัยในเชิงวิชาการเกี่ยวกับอาหาร  และ หากมี
การผสมด๎วยวตัถุอื่นที่ไมํใชํวัตถุเจอืปนอาหารวัตถุ
นั้น ต๎องไมํเป็นอันตรายตํอสุขภาพ  

กรณีมีการผสมด๎วยวัตถุอื่นที่ไมํใชํวัตถุเจือปนอาหารและไมํใช๎น้ ามันและไขมัน 
ต๎องตรวจวิเคราะห์และมีคุณภาพหรือมาตรฐานด๎านเชื้อจุลินทรียด์ังตํอไปนี้ด๎วย 

-  Salmonella spp. 
-  Clostridium perfringen 
-  Escherichia coli 
-  Staphylococcus aureus 

-  ไมํพบใน  25  กรัม 
-  ไมํพบใน  0.01  กรัม 
-  น๎อยกวํา 3 ตํอ กรัม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น 
-  น๎อยกวํา 100 ตํอกรัม 

(ฉบับท่ี 281) พ.ศ.2547 

(363) พ.ศ2556 

(372) พ.ศ.2558  
(381) พ.ศ.2559  
 (418) พ.ศ.2563 

เร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร 
เฉพาะ 

วัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุที่ใช้
รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร 

ตรวจวิเคราะหค์ุณภาพมาตรฐานของภาชนะ
บรรจ ุ
 
 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วย เรื่อง ภาชนะบรรจุ  และ 
ภาชนะบรรจุต๎องมีคณุภาพหรือมาตรฐาน* ดังตํอไปนี ้
(1) ไมํมโีลหะหนักหรือสารเปื้นพิษอื่นออกมาปนเปื้อนกับอาหารใน
ปริมาณที่อาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพ 
(2) มีการเคลือบหรือป้องกันมิให๎สิง่พิมพ์ออกมาปนเปื้อนกับอาหาร 
(3) แข็งแรง ไมํเปื่อยยุยํและฉีกขาดได๎งําย  

*เพ่ิมเติมตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง การก าหนดคณุภาพหรือ
มาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุท่ีใช๎
รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร ลงวันท่ี 
17 มิถุนายน พ.ศ. 2548 
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6. เอนไซม์ส าหรับใช๎ในการผลิตอาหาร/1 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดท่ีต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 409) พ.ศ. 2562 
เร่ือง เอนไซม์ส าหรับใช้ในการผลิต

อาหาร 
 

(เอนไซม์ปรุงแต่ง (enzyme 
preparation)) 

เอนไซม์แอกทิวิตี (Activity) ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 ของแอกทิวิตีของเอนไซม์ตามที่แจ๎งไว๎ใน
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนต ารับ 

1. วิธีการตรวจวิเคราะห์ให๎เป็นไปตามที่ก าหนดไว๎ 
ในบัญชีหมายเลข 5 ของ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 409) พ.ศ. 2562 
2. รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ก าหนดในประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา วําด๎วย
เรื่อง เอนไซม์ส าหรับใช๎ในการผลิตอาหาร 

จุลินทรียด์ัดแปรพันธุกรรม (กรณทีี่เป็น
เอนไซม์ซึ่งได๎จากจลุินทรยี์ดัดแปรพันธุกรรม) 

ตรวจไมํพบจุลินทรีย์ดดัแปรพันธุกรรม ใน 1 กรัม  
 

โคลิฟอร์ม (Coliforms) ไมํเกิน 30 ตํอกรัมโดยวิธี เอ็ม พี เอ็น  

อี. โคไล (Escherichia coli) ไมํพบ ใน 25 กรัม  

ซัลโมเนลลา (Salmonella spp) ไมํพบใน 25 กรัม  

ตะกั่ว ไมํเกิน 5 มิลลิกรมัตํอกิโลกรัม  

สารปฏิชีวนะ (Antibacterial Activity) ตรวจไมํพบ  
สารพิษจากเชื้อรา (ส าหรบัเอนไซม์ที่จาก แอส
เพอร์จิลลัส ไนเจอร์ (Aspergillus niger) และ 
แอสเพอร์จลิลสั เมลลีอสั (Aspergillus 
melleus)) 

ตรวจไมํพบสารพิษจากเช้ือราในปริมาณที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ รายการที่ต๎องวิเคราะห์เพิ่มเติมตามที่ก าหนดใน
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง เพิ่มเติมคุณภาพมาตรฐานของเอนไซม์ที่ใช๎
ในการผลิตอาหาร ลงวันท่ี  13 กุมภาพันธ์ 2563  
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7. ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆําเช้ือท่ีใช๎ส าหรับอาหาร/1 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 412) พ.ศ. 2562 
เร่ือง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆ่า

เชื้อที่ใช้ส าหรับอาหาร 
เฉพาะ 

(ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ ที่
มีสารส าคัญชนิดเดียวไม่ผสมสารอื่น) 

 

วิเคราะหค์ุณภาพมาตรฐานของสารส าคญั  สารที่ใช๎เป็นผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆําเช้ือที่ใช๎ส าหรับอาหาร 
หรือ สารที่ใช๎เป็นสารส าคัญหรือสารออกฤทธิ์ (active ingredient) 
ในผลิตภัณฑ์ดังกลําว ต๎องไมํเป็นอันตรายหรือกํอให๎เกิดอันตรายตํอ
สุขภาพ และต๎องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน เง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง 
ดังตํอไปนี้ 
(ก) ตามที่ก าหนดไว๎ใน Combined Compendium of Food 
Additive Specifications, FAO JECFA Monographs ฉบับลําสุด 
(ข) ตามที่ก าหนดไว๎ใน Food Chemical Codex Monograph ฉบับ
ลําสุด 
(ค) ตามที่ก าหนดไว๎ใน The Code of Federal Regulations Title 2 
1 ประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับลําสุด 
(ง) ตามที่ได๎รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา พิจารณาอนุญาตตามค าแนะน าของคณะกรรมการอาหาร ตาม
เงื่อนไขของประกาศกระทรวงสาธารณสุข วําด๎วยวัตถุเจือปนอาหาร 
 
 
 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ก าหนดในประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง 
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆําเช้ือที่ใช๎ส าหรับ
อาหาร 
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7. ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆําเช้ือท่ีใช๎ส าหรับอาหาร/2 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 412) พ.ศ. 2562 
เร่ือง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆ่า

เชื้อที่ใช้ส าหรับอาหาร 
เฉพาะ 

(ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ ที่
มีสารส าคัญผสมกนั หรือสารส าคัญผสม

กับสารอื่น) 

สารหน ู ไมํเกิน 3 มิลลิกรมัตํอกิโลกรัม  
ตะกั่ว ไมํเกิน 10 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม 
ความเป็นกรด-ดําง 6.0 - 10.5  กรณสีูตรมีสารลดแรงตึงผิวจากกรดไขมัน (เมื่อเจือ

จางด๎วยน้ ากลั่น 30 เทํา) 
6.0 - 8.0  
 

กรณสีูตรมีสารลดแรงตึงผิวอ่ืนท่ีไมํได๎จากกรด
ไขมัน (เมื่อเจือจางด๎วยน้ ากลั่น 150 เทํา) 

เมทานอล ไมํเกิน 1 ไมโครลิตรตํอกรมั (ในรูปของเหลว)  
 

ทดสอบโดยเตมิไอโซโพรพลิ แอลกอฮอล์ 
(Isopropyl alcohol) 10 กรัม ลงในตัวอยําง 100 
กรัมหรือวิธีอ่ืนท่ีเทียบเทํา 

เอนไซม์ (enzymes) หรือสารทีม่คีุณสมบัติ
ฟอก (bleaching action) 

ไมํมสีํวนประกอบของเอนไซม์ (enzymes) หรือสารที่มีคณุสมบัติฟอก 
(bleaching action) 

กรณีกรรมวิธีผลติมีการใช๎เอนไซมห์รือสารที่มี
คุณสมบัติฟอกเป็นสารชํวยในกระบวนการผลิต 

การยํอยสลายทางชีวภาพ(biodegradability) 
ของสารลดแรงตึงผิว  

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 ภายในเวลา 19 วัน (กรณีสตูรมีสารลดแรงตึงผิวท่ีเป็นประจลุบ 
(anionic surfactant) 

ความเข๎มข๎นของสารลดแรงตึงผิวในสภาพ
พร๎อมใช๎ (กรณีไมสํามารถค านวณจากสูตร
สํวนประกอบและวิธีเตรียมสารละลาย) 

ไมํเกินร๎อยละ 0.5  กรณสีูตรมีสารลดแรงตึงผิวจากกรดไขมัน  
ไมํเกินร๎อยละ 0.1  กรณสีูตรมีสารลดแรงตึงผิวท่ีไมไํดจ๎ากกรดไขมัน 
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8. เมล็ดกญัชง น้ ามันจากเมล็ดกญัชง โปรตีนจากเมลด็กัญชง และผลิตภณัฑ์อาหารทีม่ีสํวนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกญัชง/1 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
เร่ือง เมลกดกัญชง น้ ามันจากเมลกดกัญชง 
โปรตีนจากเมลกดกัญชง และผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีส่วนประกอบของเมลกดกัญชง 
น้ ามันจากเมลกดกญัชง หรือโปรตีนจาก

เมลกดกัญชง 
เฉพาะ 

(เมลกดกัญชง) 

ความช้ืน ไมํเกินร๎อยละ 10 โดยน้ าหนัก 1. วิธีการตรวจวิเคราะห์ให๎เป็นไปตามที่ก าหนดไว๎  
ในบัญชีหมายเลข 1 ของ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
2. รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ก าหนดในประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา วําด๎วย
เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีน
จากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่ มี
สํวนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ด   
กัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง 
3. ข๎อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 
   3.1 สารพิษตกค๎าง ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่  387) พ.ศ. 2561 เรื่อง 
อาหารที่มีสารพิษตกค๎าง และฉบับท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม 
   3.2 สารปนเปื้อน ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่  414) พ.ศ. 2563 เรื่อง 
มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ได๎แกํ  ดีบุก 
ปรอท สารหนูท้ังหมด แอฟลาทอกซินทั้งหมด 

แคดเมียม ไมํเกิน 0.3 มิลลิกรมัตํอเมล็ดกญัชง 1 กิโลกรัมน้ าหนักแห๎ง 
ตะกั่ว ไมเกิน 10 มิลลิกรัมตํอเมล็ดกญัชง 1 กิโลกรัมน้ าหนักแห๎ง 
สารเตตราไฮโดรแคนาบินอลทั้งหมด (total 
Tetrahydrocannabinols, total THC) 

ไมํเกิน 5 มิลลิกรมัตํอเมล็ดกญัชง 1 กิโลกรัมน้ าหนักแห๎ง 

สารแคนนาบไิดออล (Cannabidiol, CBD) 
 

ไมํเกิน 3 มิลลิกรมัตํอเมล็ดกญัชง 1 กิโลกรัมน้ าหนักแห๎ง 

(ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
เร่ือง เมลกดกัญชง น้ ามันจากเมลกดกัญชง 
โปรตีนจากเมลกดกัญชง และผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีส่วนประกอบของเมลกดกัญชง 
น้ ามันจากเมลกดกญัชง หรือโปรตีนจาก

เมลกดกัญชง 
เฉพาะ 

(น้ ามนัจากเมลกดกัญชง) 

ลักษณะ -สี เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของน้ ามันจากเมล็ดกญัชง 
กลิ่นและรส ตามคณุลักษณะฉพาะของน้ ามันจากเมล็ดกญัชง โดยไมํมี
สิ่งแปลกปลอมและไมมํีกลิ่นหืน 

 1. วิธีการตรวจวิเคราะห์ให๎เป็นไปตามที่ก าหนดไว ๎
ในบัญชีหมายเลข 1 ของ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 425) พ.ศ. 2564 
2. รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ก าหนดในประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา วําด๎วยเรื่อง 
เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ด 
กัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสํวนประกอบของเมล็ด
กัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ด  
กัญชง 

คําสะพอนิฟิเคช่ัน (Saponification value) 184-205 มิลลิกรัมโพแทนเซียมไฮดรอกไซด์ตํอน้ ามัน 1 กรมั 
คําไอโอดีน (Iodine value) แบบวิจส์ (Wijs) 153-167  
สารที่สะพอนิฟายไมไํด๎ (Unsaponifiable matter) ไมํเกิน 15 กรัมตํอน้ ามัน 1 กิโลกรมั 
คําของกรด (Acid value) ไมํเกิน 4.0 มิลลิกรมัโพแทสเซียมไฮดรอกไซดต์ํอน้ ามัน 1 กรัม 

คําเพอร์ออกไซด์ (Peroxide value) ไมํเกิน 15 มิลลิสมมูลย์ ตํอน้ ามัน 1 กิโลกรัม 
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8. เมล็ดกญัชง น้ ามันจากเมล็ดกญัชง โปรตีนจากเมลด็กัญชง และผลิตภณัฑ์อาหารทีม่ีสํวนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกญัชง/2 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
เร่ือง เมลกดกัญชง น้ ามันจากเมลกดกัญชง 
โปรตีนจากเมลกดกัญชง และผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีส่วนประกอบของเมลกดกัญชง 
น้ ามันจากเมลกดกญัชง หรือโปรตีนจาก

เมลกดกัญชง 
เฉพาะ 

(น้ ามนัจากเมลกดกัญชง) (ต่อ) 

น้ าและสิ่งที่ระเหยได๎ (water and volatile 
matter)  

ไมํเกินร๎อยละ 0.2 ของน้ าหนัก ท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 3. ข๎อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความ
เหมาะสม สารปนเปื้อน ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่  414) พ.ศ. 2563 เรื่อง 
มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ได๎แกํ แคดเมียม 
ตะกั่ว ดีบุก ปรอท สารหนูท้ังหมด แอฟลาทอกซิน
ทั้งหมด 
 

ปริมาณสบูํ (Soap content) ไมํเกินร๎อยละ 0.005 ของน้ าหนัก 
สิ่งอื่นที่ไมํละลาย (Insoluble impurities) ไมํเกินร๎อยละ 0.05 ของน้ าหนัก 
 ไมํพบน้ ามันแรํ (Mineral oil) 
เหล็ก ไมํเกิน 5.0 มิลลิกรมัตํอน้ ามัน 1 กิโลกรมั 
ทองแดง ไมํเกิน 0.4 มิลลิกรมัตํอน้ ามัน 1 กิโลกรมั 
สารเตตราไฮโดรแคนาบินอลทั้งหมด (total 
Tetrahydrocannabinols, total THC) 

ไมํเกิน 1 มิลลิกรมัตํอน้ ามัน 1 กิโลกรัม 

สารแคนนาบไิดออล (Cannabidiol, CBD) ไมํเกิน 3 มิลลิกรมัตํอน้ ามัน 1 กิโลกรัม 

(ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
เร่ือง เมลกดกัญชง น้ ามันจากเมลกดกัญชง 
โปรตีนจากเมลกดกัญชง และผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีส่วนประกอบของเมลกดกัญชง 
น้ ามันจากเมลกดกญัชง หรือโปรตีนจาก

เมลกดกัญชง 
เฉพาะ 

(ส าหรับโปรตีนจากเมลกดกัญชง) 

ลักษณะ -สี เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของโปรตีนจากเมลด็กัญชง 
-กลิ่นและรส ตามคณุลักษณะฉพาะของโปรตีนจากเมลด็กัญชงนั้นๆ
โดยไมํมสีิ่งแปลกปลอม 

1. วิธีการตรวจวิเคราะห์ใหเ๎ป็นไปตามที่ก าหนดไว ๎
ในบัญชีหมายเลข 1 ของ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
2. รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ก าหนดในประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยา วําด๎วย
เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีน
จากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่ มี
สํวนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญ
ชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง 
3. ข๎อก าหนดที่อาจตรวจวิ เคราะห์ตามความ
เหมาะสม สารปนเปื้อน ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่  414) พ.ศ. 2563 เรื่ อง 
มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ได๎แกํ  ตะกั่ว 
ดีบุก ปรอท สารหนูท้ังหมด แอฟลาทอกซินทั้งหมด 

ความช้ืน ไมํเกินร๎อยละ 10 

ปริมาณโปรตีน  
1) โปรตีนจากเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจาก
กากเมลด็กัญชง 
2) โปรตีนเข๎มข๎นจากเมล็ดกัญชง 
3) โปรตีนสกดัจากเมล็ดกญัชง 

 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 30 
 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 65  
มากกวําร๎อยละ 90  

สารเตตราไฮโดรแคนาบินอลทั้งหมด (total 
Tetrahydrocannabinols, total THC) 
 

ไมํเกิน 2 มิลลิกรัมตํอโปรตีน 1 กิโลกรัม ส าหรับโปรตีนจากเมล็ดกัญชง 
หรือจากกากเมล็ดกญัชง 
ไมํเกิน 0.15 มิลลิกรัมตํอโปรตีน 1 กิโลกรัม ส าหรบัโปรตีนเข๎มข๎นจาก
เมลด็กัญชง และโปรตีนสกัดจากเมล็ดกญัชง 

สารแคนนาบไิดออล (Cannabidiol, CBD) ไมํเกิน 3 มิลลิกรมัตํอโปรตีน 1 กิโลกรัม  

 ไมํมีจลุินทรีย์กํอโรค 
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8. เมล็ดกญัชง น้ ามันจากเมล็ดกญัชง โปรตีนจากเมลด็กัญชง และผลิตภณัฑ์อาหารทีม่ีสํวนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกญัชง/3 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
เร่ือง เมลกดกัญชง น้ ามันจากเมลกดกัญชง 
โปรตีนจากเมลกดกัญชง และผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีส่วนประกอบของเมลกดกัญชง 
น้ ามันจากเมลกดกญัชง หรือโปรตีนจาก

เมลกดกัญชง 
เฉพาะ 

(ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
ส่วนประกอบของเมลกดกัญชง น้ ามันจาก
เมลกดกัญชง หรือโปรตีนจากเมลกดกัญชง) 

สารเตตราไฮโดรแคนาบินอลทั้งหมด (total 
Tetrahydrocannabinols, total THC) 

- ไมํเกิน 5.0 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร จากน้ ามันจากเมลกดกัญชง 
- ไมํเกิน 2.0 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร จากโปรตีนจากเมลกดกัญชง หรือจากกากเมลกดกัญชง  
- ไมํเกิน 1.0 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม ส าหรับน้ ามันจากเมลกด
กัญชง ส าหรับบริโภคโดยตรง  
- ไมํเกิน 0.15 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม อาหารอื่นๆ 
นอกเหนือจากข้างต้น ที่ระบุไว้ในบัญชีหมายเลข 2 ท้ายประกาศฯ  
 

1. วิธีการตรวจวิเคราะห์ใหเ๎ป็นไปตามที่ก าหนดไว ๎
ในบัญชีหมายเลข 1 ของ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
2. รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ก าหนดในประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยา วําด๎วย
เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีน
จากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่ มี
สํวนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญ
ชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง 

สารแคนนาบไิดออล (Cannabidiol, CBD) ไมํเกิน 3.0 มิลลิกรมัตํออาหาร 1 กิโลกรมั ส าหรับอาหารทุกชนิดที่
ระบุไว๎ในบญัชีหมายเลข 2 ท๎ายประกาศฯ 

ชนิดและปรมิาณสี วัตถุกันเสีย วัตถุให๎ความ
หวานแทนน้ าตาล (ถ๎ามีการใช๎) 

- ตามหมวดอาหารที่อนุญาตให๎ใช๎ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
วําด๎วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 
-ปริมาณในผลวิเคราะห์สอดคล๎องกับปริมาณในสูตร 

การค านวณสัดสํวนการใช๎วัตถุเจือปนอาหารที่มี
การก าหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตเป็นตัวเลขใน
กลุํมหน๎าที่เดียวกันรวมกันตั้งแตํสองชนิดขึ้นไป
จะต๎องมีผลรวมของสัดสํวนของปริมาณการใช๎วัตถุ
เจือปนอาหารตํอปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุ
เจือปนอาหารแตํละชนิด ไมํเกินหน่ึง 

กรดไขมันกลุํมโอเมก๎า 6 ได๎แกํ กรดไลโนเลอิก 
และกรดไขมันกลุํมโอเมก๎า 3 ได๎แกํ  
กรดแอลฟ่า-ไลโนเลนิก  

-ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีเมล็ดกัญชงหรือน้ ามันจากเมล็ด 
กัญชงเป็นสํวนประกอบ  

 ต๎องวิเคราะห์ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเมล็ด
กัญชงหรือน้ ามันจากเมล็ดกัญชงที่ใช๎เป็นวัตถุดิบ  
เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลส าหรับการแสดงฉลากอาหาร
ตามประกาศฯ ฉบับท่ี 425 ข๎อ 19 (9) 
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8. เมล็ดกญัชง น้ ามันจากเมล็ดกญัชง โปรตีนจากเมลด็กัญชง และผลิตภณัฑ์อาหารทีม่ีสํวนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกญัชง/4 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดท่ีต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
เร่ือง เมลกดกัญชง น้ ามันจากเมลกดกัญชง 
โปรตีนจากเมลกดกัญชง และผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีส่วนประกอบของเมลกดกัญชง 
น้ ามันจากเมลกดกญัชง หรือโปรตีนจาก

เมลกดกัญชง 
เฉพาะ 

(ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
ส่วนประกอบของเมลกดกัญชง น้ ามันจาก
เมลกดกัญชง หรือโปรตีนจากเมลกดกัญชง) 

(ต่อ) 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค* 
-  Staphylococcus aureus 
- Clostridium spp. 
-  Salmonella spp. 
- อี.โคไล (Escherichia coli) 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
ตรวจไมํพบ ในอาหาร 0.1 กรัม 
ตรวจไมํพบ ในอาหาร 0.1 กรัม 
ตรวจไมํพบ ในอาหาร 25 กรัม 
ตรวจพบน๎อยกวํา 3 ในอาหาร 1 กรัม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น  

1. วิธีการตรวจวิเคราะห์ให๎เป็นไปตามที่ก าหนดไว๎ 
ในบัญชีหมายเลข 1 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
2. ข๎อก าหนดปริมาณปนเปื้อนสูงสุดในอาหารแตํ
ละชนิด ให๎ เป็นไปตามที่ก าหนดไว๎  ในบัญชี
หมายเลข 2 ของ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
3. รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ก าหนดในประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา วําด๎วย
เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีน
จากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่ มี
สํวนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญ
ชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง 
4.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ 
วิตามินหรือแรํธาตุ ต๎องมีปริมาณวิตามินหรือแรํ
ธาตุไมํน๎อยกวําร๎อยละ15และไมํเกินปริมาณสูงสุด
ที่ก าหนดในบัญชีสารอาหารที่แนะน าให๎บริโภค
ประจ าวันส าหรับคนไทยอายุ ตั้งแตํหกปี ขึ้นไป 
(Thai RDI)  ทั้งนี้ วิตามินหรือแรํธาตุที่ยัง 
ไมํ ได๎ ก าหนดไว๎  ให๎ เป็นไปตามที่ ส านั กงา น
คณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 
* ข๎อก าหนดจุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค ให๎พิจารณา
เพิ่มเตมิตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วย 
อาหารด๎านจลุินทรีย์ที่ท าใหเ๎กิดโรค 

แคดเมียม (Cadmium) ไมํเกิน 0.3 มิลลิกรมั ตํออาหาร 1 กิโลกรัม 
 ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

ตะกั่ว (Lead) ไมํเกิน 1 มิลลิกรมั ตํออาหาร 1 กิโลกรมั  
ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ปรอทท้ังหมด (Mercury) ไมํเกิน 0.5 มิลลิกรมั ตํออาหาร 1 กิโลกรัม 
 ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

สารหนูท้ังหมด (Total arsenic) ไมํเกิน 2 มิลลิกรมั ตํออาหาร 1 กิโลกรมั  
ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค* 
- Salmonella spp. 
- Staphylococcus aureus 
- Bacillus cereus 
 
- Clostridium perfringens 

ผลิตภัณฑ์ธัญชาติส าหรับอาหารเช้า 
ตรวจไมํพบ ตํออาหาร 25 กรัม 
ไมํเกิน 10 ในอาหาร 1 กรัม  
ไมํเกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม ยกเว๎น อาหารที่มีเครื่องเทศหรือธัญพชื
หรือถ่ัวเป็นสํวนประกอบ ไมเํกิน 1,000 ใน 1 กรัม 
ไมํเกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม ยกเว๎น อาหารที่มีเครื่องเทศหรือธัญพชื
หรือถ่ัวเป็นสํวนประกอบ ไมเํกิน 1,000 ใน 1 กรัม 
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8. เมล็ดกญัชง น้ ามันจากเมล็ดกญัชง โปรตีนจากเมลด็กัญชง และผลิตภณัฑ์อาหารทีม่ีสํวนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกญัชง/5 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ขอ้ก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
เร่ือง เมลกดกัญชง น้ ามันจากเมลกดกัญชง 
โปรตีนจากเมลกดกัญชง และผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีส่วนประกอบของเมลกดกัญชง 
น้ ามันจากเมลกดกญัชง หรือโปรตีนจาก

เมลกดกัญชง 
เฉพาะ 

(ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
ส่วนประกอบของเมลกดกัญชง น้ ามันจาก
เมลกดกัญชง หรือโปรตีนจากเมลกดกัญชง) 

(ต่อ) 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค* 
 
- Salmonella spp. 
- Staphylococcus aureus 
- Bacillus cereus 
- Clostridium perfringens 

ผลิตภัณฑ์ขนมอบ (ทั้งชนิดหวานและไม่หวาน) ที่มีปริมาณน้ าอิสระ
ในอาหาร (aw) ≥ 0.85 
ตรวจไมํพบ ในอาหาร 25 กรัม 
ไมํเกิน 10 ในอาหาร 1 กรัม  
ไมํเกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม 
ไมํเกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม 

 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค* 
 
- Salmonella spp. 
- Staphylococcus aureus 
- Bacillus cereus 
 
- Clostridium perfringens 

ผลิตภัณฑ์ขนมอบ (ทั้งชนิดหวานและไม่หวาน) ที่มีปริมาณน้ าอิสระ
ในอาหาร (aw) < 0.85 และขนมขบเคี้ยว 
ตรวจไมํพบ ตํออาหาร 25 กรัม 
ไมํเกิน 10 ในอาหาร 1 กรัม  
ไมํเกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม ยกเว๎น อาหารที่มีเครื่องเทศหรือธัญพืช
หรือถ่ัวเป็นสํวนประกอบ ไมํเกิน 1,000 ใน 1 กรัม 
ไมํเกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม ยกเว๎น อาหารที่มีเครื่องเทศหรือธัญพืช
หรือถ่ัวเป็นสํวนประกอบ ไมํเกิน 1,000 ใน 1 กรัม 

 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค* 
 
 
- Salmonella spp. 
- Staphylococcus aureus 
- Bacillus cereus 
- Clostridium perfringens 
- Listeria monocytogenes 

เค ร่ืองด่ืมจากธัญชาติ (พร้อมบริโภคชนิดเหลวที่มี  pH≥4.3 
เฉพาะที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์หรือ
กรรมวิธีอื่นที่เทียบเท่า)  
ตรวจไมํพบ ในอาหาร 25 มิลลิลิตร 
ไมํเกิน 100 ในอาหาร 1 มิลลิลิตร  
ไมํเกิน 100 ในอาหาร 1 มิลลิลิตร 
ไมํเกิน 100 ในอาหาร 1 มิลลิลิตร 
ตรวจไมํพบ ในอาหาร 25 มิลลิลิตร 
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8. เมล็ดกญัชง น้ ามันจากเมล็ดกญัชง โปรตีนจากเมลด็กัญชง และผลิตภณัฑ์อาหารทีม่ีสํวนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกญัชง/6 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

 จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค* 
- Salmonella spp. 
- Staphylococcus aureus 
- Bacillus cereus 
- Clostridium perfringens 
- Listeria monocytogenes 

เคร่ืองด่ืมจากธัญชาติ (ชนิดเข้มข้นหรือชนิดแห้ง)  
ตรวจไมํพบ ในอาหาร 25 กรัม 
ไมํเกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม  
ไมํเกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม 
ไมํเกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม 
ตรวจไมํพบ ในอาหาร 25 กรัม 

 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค* 
 
- Salmonella spp. 
- Staphylococcus aureus 

ผลิตภัณฑ์อิมลัชนัประเภทน้ าในน้ ามัน รวมถึงสลัดและผลิตภัณฑ์
ทาแซนวิช (ที่เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)  
ตรวจไมํพบ ในอาหาร 25 กรัม 
ไมํเกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม  

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค* 
 
- Salmonella spp. 
- Staphylococcus aureus 
- Bacillus cereus 
- Clostridium perfringens 

ผลิตภัณฑ์อิมลัชนัประเภทน้ าในน้ ามัน รวมถึงสลัดและผลิตภัณฑ์
ทาแซนวิช (ที่เป็นอาหารพร้อมบริโภค)  
ตรวจไมํพบ ในอาหาร 25 กรัม 
ไมํเกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม  
ไมํเกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม 
ไมํเกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม 
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9.ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง/1 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 427) พ.ศ. 2564 
เร่ือง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบ

ของส่วนของกัญชาหรือกัญชง 
 

สารเตตราไฮโดรแคนาบินอล ชนิด Delta-9-
Tetrahydrocannabinols (∆9-THC) 

- ไมํเกิน 1.6 มิลลิกรัมตํอหนํวยบรรจ ุ
 

 วิธีการตรวจวิเคราะห์สารเตตราไฮโดรแคนนา- 
บินอล (Tetrahydrocannabinols, THC) และ 
สารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) ให๎ใช๎
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจยืนยันที่ห๎องปฎิบัติการ
ตรวจวิ เคราะห์ ด๎ วย เครื่ องมื อที่ ใ ช๎หลั กการ 
โครมาโตกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (High 
Performance Liquid Chromatography, HPLC) 
หรือสูงกวํา 

สารแคนนาบไิดออล (Cannabidiol, CBD) - - ไมํเกิน 1.41 มิลลิกรัมตํอหนํวยบรรจ ุ
-  

 - สารพิษตกค๎าง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 387) 
พ.ศ. 2561 เรื่อง อาหารที่มีสารพษิตกค๎าง และฉบับที่แก๎ไขเพิ่มเติม 

 

 -สารปนเปื้อน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ.
2563 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ได๎แกํ แคดเมียม  ดีบุก 
ตะกั่ว ปรอท สารหนูท้ังหมด และแอฟลาทอกซินท้ังหมด 

 

 -จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกิดโรค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
416) พ.ศ. 2563 เรื่อง ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด๎านจลุินทรีย์ทีท่ า
ให๎เกิดโรค 

 

คุณภาพหรือมาตรฐานส าหรับอาหารชนิดนั้น 
ให๎เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ี
เกี่ยวข๎อง 

คุณภาพหรือมาตรฐานส าหรับอาหารชนิดนั้น ให๎เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข๎อง 

ให๎น าสํงรายงานผลวิเคราะห์ตามที่ก าหนดในคูํมือ
ส า ห รั บ ป ร ะ ช า ช น  เ รื่ อ ง  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
สํวนประกอบของสํวนของกัญชาหรือกัญชง 

ชนิดและปรมิาณสี วัตถุกันเสีย วัตถใุห๎ความ
หวานแทนน้ าตาล (ถ๎ามีการใช๎) 

- ตามหมวดอาหารที่อนุญาตให๎ใช๎ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
วําด๎วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 
-ปริมาณในผลวิเคราะห์สอดคล๎องกับปริมาณในสูตร 

การค านวณสัดสํวนการใช๎วัตถุเจือปนอาหารที่มี
การก าหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตเป็นตัวเลขใน
กลุํมหน๎าที่เดียวกันรวมกันตั้งแตํสองชนิดขึ้นไป
จะต๎องมีผลรวมของสัดสํวนของปริมาณการใช๎วัตถุ
เจือปนอาหารตํอปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุ
เจือปนอาหารแตํละชนิด ไมํเกินหน่ึง 
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10.ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ/1 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 429) พ.ศ. 2564 
เร่ือง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัด 
แคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ 

เฉพาะ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

(ชนิดเมกด แคปซูล และของเหลว 
พร้อมบริโภคเท่านั้น) 

 

สารเตตราไฮโดรแคนาบินอลทั้งหมด(Total 
Tetrahydrocannabinols, Total THC) 

- ไมํเกิน 0.15 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม ส าหรับอาหารทุกชนิดที่
ระบุไว๎ในบญัชีท๎ายประกาศฯ 

1.วิธีการวิเคราะห์ให๎เป็นไปตามที่ก าหนดกไว๎ใน
บัญชีท๎ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
429) พ.ศ. 2564 
2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ 
วิตามินหรือแรํธาตุ ต๎องมีปริมาณวิตามินหรือแรํ
ธาตุไมํน๎อยกวําร๎อยละ15และไมํเกินปริมาณสูงสุด
ที่ก าหนดในบัญชีสารอาหารที่แนะน าให๎บริโภค
ประจ าวันส าหรับคนไทยอายุ ตั้งแตํหกปี ขึ้นไป 
(Thai RDI)  ทั้งนี้ วิตามินหรือแรํธาตุที่ยัง 
ไมํ ได๎ ก าหนดไว๎  ให๎ เป็นไปตามที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 
3.ข๎อก าหนดที่อาจตรวจวิ เคราะห์ตามความ
เหมาะสม 
3 .1ส ารปน เปื้ อ น  ต ามประกาศกระทรว ง
สาธารณสุข (ฉบับที่  414) พ.ศ. 2563 เรื่อง 
มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ได๎แกํ  ตะกั่ว 
ดีบุก ปรอท สารหนูทั้ งหมด แอฟลาทอกซิน
ทั้งหมด 
3.2สารพิษตกค๎ าง ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่  387) พ.ศ. 2561 เรื่อง 
อาหารทีม่ีสารพิษตกค๎าง และฉบับท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม 
 
 

สารแคนนาบไิดออล (Cannabidiol, CBD) - - ไมํเกิน 75.0 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม ส าหรับอาหารทุกชนิดที่
ระบุไว๎ในบญัชีท๎ายประกาศฯ 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค 
-  Staphylococcus aureus 
- Clostridium spp. 
-  Salmonella spp. 
- แบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) 

 
ตรวจไมํพบ ในอาหาร 0.1 กรัม 
ตรวจไมํพบ ในอาหาร 0.1 กรัม 
ตรวจไมํพบ ในอาหาร 25 กรัม 

- ตรวจพบน๎อยกวํา 3 ในอาหาร 1 กรัม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น 
แคดเมียม (Cadmium) ไมํเกิน 0.3 มิลลิกรมั ตํออาหาร 1 กิโลกรัม 

ตะกั่ว (Lead) ไมํเกิน 1 มิลลิกรมั ตํออาหาร 1 กิโลกรมั 

ปรอทท้ังหมด (Mercury) ไมํเกิน 0.5 มิลลิกรมั ตํออาหาร 1 กิโลกรัม 

สารหนูท้ังหมด (Total arsenic) ไมํเกิน 2 มิลลิกรมั ตํออาหาร 1 กิโลกรมั 

ชนิดและปรมิาณสี วัตถุกันเสีย วัตถุให๎ความ
หวานแทนน้ าตาล (ถ๎ามีการใช๎) 

-ตามหมวดอาหารที่อนุญาตให๎ใช๎ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
วําด๎วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 
-ปริมาณในผลวิเคราะห์สอดคล๎องกับปริมาณในสูตร 
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10.ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ/2 
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 429) พ.ศ. 2564 
เร่ือง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัด 
แคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ 

เฉพาะ 
เคร่ืองด่ืมแต่งกลิ่นรสอัดก๊าซ, เคร่ืองด่ืม
แต่งกลิ่นรสไม่อัดก๊าซ และเคร่ืองด่ืมจาก

ธัญชาติ (พร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีมี  
pH >4.3 ที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ หรือ
ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อนอกเหนือจากการ

พาสเจอร์ไรส์ 
 

สารเตตราไฮโดรแคนาบินอลทั้งหมด (Total 
Tetrahydrocannabinols, Total THC) 

- ไมํเกิน 0.15 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม ส าหรับอาหารทุกชนิดที่
ระบุไว๎ในบญัชีท๎ายประกาศฯ 

วิธีการวิเคราะห์ให๎เป็นไปตามที่ก าหนดกไว๎ในบัญชี
ท๎ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 429) 
พ.ศ. 2564 

 
สารแคนนาบไิดออล (Cannabidiol, CBD) - ไมํเกิน 75.0 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม ส าหรับอาหารทุกชนิดที่

ระบุไว๎ในบญัชีท๎ายประกาศฯ 
จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกิดโรค 
- Salmonella spp. 
- Staphylococcus aureus 
- Bacillus cereus 
- Clostridium perfringens 
- Listeria monocytogenes* 

 
ตรวจไมํพบ ในอาหาร 25 มิลลิลิตร (mL) 
ไมํเกิน 100 ในอาหาร 1 มิลลลิิตร (CFU/mL) 
ไมํเกิน 100 ในอาหาร 1 มิลลลิิตร (CFU/mL) 
ไมํเกิน 100 ในอาหาร 1 มิลลลิิตร (CFU/mL) 
ตรวจไมํพบ ในอาหาร 25 มิลลิลิตร (mL) 

 
 
 
 
 
* ต ร ว จ  Listeria monocytogenes เ ฉ พ า ะ
เครื่องดื่มที่มีนมเป็นสํวนประกอบ 

ลักษณะทางกายภาพ (สี กลิ่น รส) มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของเครื่องดื่มนั้น  

คําความเป็นกรด-ดําง   

ชนิดและปรมิาณสี วัตถุกันเสีย วัตถุให๎ความ
หวานแทนน้ าตาล (ถ๎ามีการใช๎) 

-ตามหมวดอาหารที่อนุญาตให๎ใช๎ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
วําด๎วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 
-ปริมาณในผลวิเคราะห์สอดคล๎องกับปริมาณในสูตร 

การค านวณสัดสํวนการใช๎วัตถุเจือปนอาหารที่มี
การก าหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตเป็นตัวเลขใน
กลุํมหน๎าที่เดียวกันรวมกันตั้งแตํสองชนิดขึ้นไป
จะต๎องมีผลรวมของสัดสํวนของปริมาณการใช๎วัตถุ
เจือปนอาหารตํอปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุ
เจือปนอาหารแตํละชนิด ไมํเกินหน่ึง 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยี (MPN Coliforms) น๎อยกวํา 2.2 ตํอเครื่องดื่ม 100 มิลลลิิตร โดยวิธี MPN  

อี.โคไล (Escherichia coli) ไมํพบ การตรวจวิเคราะห์อี.โคไล (Escherichia coli) 
หากปรกฎผลวํา มีน๎อยกวํา 3 MPN ถือวําไมํพบ 
(โดยเป็นการวิ เคราะห์ตํอจากการวิ เคราะห์ 
โคลิฟอร์ม) 
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10.ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ/3 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 429) พ.ศ. 2564 
เร่ือง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัด 
แคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ 

เฉพาะ 
เคร่ืองด่ืมแต่งกลิ่นรสอัดก๊าซ, เคร่ืองด่ืม
แต่งกลิ่นรสไม่อัดก๊าซ และเคร่ืองด่ืมจาก

ธัญชาติ (พร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีมี  
pH >4.3 ที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ หรือ
ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อนอกเหนือจากการ

พาสเจอร์ไรส์ 
(ต่อ) 

ยีสต์และเช้ือรา (1) น๎อยกวํา 1 ในเครื่องดื่ม 1 มิลลิลิตร ส าหรับเครื่องดื่มตามข๎อ 3(2) 
และข๎อ 3(3) ที่ผํานกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที 

(2) น๎อยกวํา 100 ในเครื่องดื่ม 1 มิลลิลิตร ส าหรับเครื่องดื่มตามข๎อ  
3(2) และข๎อ 3(3) ที่ผํานกรรมวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีสเตอริไลส์ 
หรือ ยู เอช ที 

การตรวจวิ เคราะห์ยีสต์และเ ช้ือรา ให๎ ใช๎วิธี 
Bacteriogical Analytical Manual (BAM) หรือ
วิธีที่มีความถูกต๎องเทียบเทํา 

ดีบุก ไมํเกิน 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส าหรับเครื่องดื่มกระป๋อง ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิ เคราะห์ตามความ
เหมาะสม 
1.สารปนเปื้อน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่
มีสารปนเปื้อน ได๎แกํ  ตะกั่ว ดีบุก ปรอท สารหนู
ทั้งหมด แอฟลาทอกซินท้ังหมด 
2 .ส ารพิษตกค๎ า ง  ต ามประกาศกระทรว ง
สาธารณสุข (ฉบับที่  387) พ.ศ. 2561 เรื่อง 
อาหารที่มีสารพิษตกค๎าง และฉบับท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม 
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10.ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเปน็ส่วนประกอบ/4 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 429) พ.ศ. 2564 
เร่ือง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัด 
แคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ 

เฉพาะ 
เคร่ืองด่ืมแต่งกลิ่นรสอัดก๊าซ, เคร่ืองด่ืม
แต่งกลิ่นรสไม่อัดก๊าซ และเคร่ืองด่ืมจาก

ธัญชาติ (พร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีมี  
pH <4.3 ที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ หรือ
ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อนอกเหนือจากการ

พาสเจอร์ไรส์) 
 

สารเตตราไฮโดรแคนาบินอลทั้งหมด (Total 
Tetrahydrocannabinols, Total THC) 

- ไมํเกิน 0.15 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม ส าหรับอาหารทุกชนิดที่
ระบุไว๎ในบญัชีท๎ายประกาศฯ 

วิธีการวิเคราะห์ให๎เป็นไปตามที่ก าหนดกไว๎ในบัญชี
ท๎ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 429) 
พ.ศ. 2564 
 

สารแคนนาบไิดออล (Cannabidiol, CBD) - ไมํเกิน 75.0 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม ส าหรับอาหารทุกชนิดที่
ระบุไว๎ในบญัชีท๎ายประกาศฯ 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกิดโรค 
- Salmonella spp. 
- Staphylococcus aureus 

 
ตรวจไมํพบ ในอาหาร 25 กรัม (g) หรือ มิลลลิิตร (mL) 
ตรวจไมํพบ ในอาหาร 0.1 กรัม (g) หรือ มิลลลิิตร (mL) ยกเว๎น
ผลิตภณัฑ์ตามหมายเหตุ (4) ไมํเกิน 100 ในอาหาร 1 มิลลลิิตร 
(CFU/mL) หรือในอาหาร 1 กรัม (CFU/g) 

หมายเหตุ (4) ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ผํานกรรมวิธีการ
ผลิตที่มิ ใชํกรรมวิธีที่ ใ ช๎ท าลายหรือยับยั้งการ
ขยายพันธุ์ของจุลินทรีย์ด๎วยความร๎อนภายหลัง
หรือกํอนการบรรจุหรือปิดผนึก ซึ่งเก็บรักษาไว๎ใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นที ่
คงรูปที่สามารถป้องกันมิให๎อากาศภายนอกเข๎าไป
ในภาชนะบรรจุได๎ และสามารถเก็บรักษาไว๎ได๎ใน
อุณหภูมิปกติ 

ลักษณะทางกายภาพ (สี กลิ่น รส) มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของเครื่องดื่มนั้น  

คําความเป็นกรด-ดําง   

ชนิดและปรมิาณสี วัตถุกันเสีย วัตถุให๎ความ
หวานแทนน้ าตาล (ถ๎ามีการใช๎) 

-ตามหมวดอาหารที่อนุญาตให๎ใช๎ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
วําด๎วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 
-ปริมาณในผลวิเคราะห์สอดคล๎องกับปริมาณในสูตร 

การค านวณสัดสํวนการใช๎วัตถุเจือปนอาหารที่มี
การก าหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตเป็นตัวเลขใน
กลุํมหน๎าที่เดียวกันรวมกันตั้งแตํสองชนิดขึ้นไป
จะต๎องมีผลรวมของสัดสํวนของปริมาณการใช๎วัตถุ
เจือปนอาหารตํอปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุ
เจือปนอาหารแตํละชนิด ไมํเกินหน่ึง 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยี (MPN Coliforms) น๎อยกวํา 2.2 ตํอเครื่องดื่ม 100 มิลลลิิตร โดยวิธี MPN  

อี.โคไล (Escherichia coli) ไมํพบ การตรวจวิเคราะห์อี.โคไล (Escherichia coli) 
หากปรกฎผลวํา มีน๎อยกวํา 3 MPN ถือวําไมํพบ 
(โดยเป็นการวิ เคราะห์ตํอจากการวิ เคราะห์ 
โคลิฟอร์ม) 
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10.ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ/5 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 429) พ.ศ. 2564 
เร่ือง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัด 
แคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ 

เฉพาะ 
เคร่ืองด่ืมแต่งกลิ่นรสอัดก๊าซ, เคร่ืองด่ืม
แต่งกลิ่นรสไม่อัดก๊าซ และเคร่ืองด่ืมจาก

ธัญชาติ (พร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีมี  
pH <4.3 ที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ หรือ
ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อนอกเหนือจากการ

พาสเจอร์ไรส์) 
(ต่อ) 

ยีสต์และเช้ือรา (3) น๎อยกวํา 1 ในเครื่องดื่ม 1 มิลลิลิตร ส าหรับเครื่องดื่มตามข๎อ 3(2) 
และข๎อ 3(3) ที่ผํานกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที 

(4) น๎อยกวํา 100 ในเครื่องดื่ม 1 มิลลิลิตร ส าหรับเครื่องดื่มตามข๎อ  
3(2) และข๎อ 3(3) ที่ผํานกรรมวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีสเตอริไลส์ 
หรือ ยู เอช ที 

การตรวจวิ เคราะห์ยีสต์และเ ช้ือรา ให๎ ใช๎วิธี 
Bacteriogical Analytical Manual (BAM) หรือ
วิธีที่มีความถูกต๎องเทียบเทํา 

ดีบุก ไมํเกิน 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส าหรับเครื่องดื่มกระป๋อง ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิ เคราะห์ตามความ
เหมาะสม 
1.สารปนเปื้อน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่
มีสารปนเปื้อน ได๎แกํ  ตะกั่ว ดีบุก ปรอท สารหนู
ทั้งหมด แอฟลาทอกซินท้ังหมด 
2 .ส ารพิษตกค๎ า ง  ต ามประกาศกระทรว ง
สาธารณสุข (ฉบับที่  387) พ.ศ. 2561 เรื่อง 
อาหารที่มีสารพิษตกค๎าง และฉบับท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม 
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อาหารกลุ่มที่ 2 : อาหารก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
1. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท/1  

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 356) พ.ศ. 2556 
และ  

(ฉบับท่ี 402) พ.ศ. 2562 
เร่ือง 

 เคร่ืองด่ืมในภาชนะ 
  บรรจุที่ปิดสนิท 

ลักษณะทางกายภาพ (สี กลิ่น รส) -  มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของเครื่องดื่มนั้น รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตามข๎อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
ความช้ืน (เฉพาะชนิดแห๎ง) 
 

- ไมํเกินร๎อยละ 6 ของน้ าหนัก ยกเว๎นเครื่องดื่มชนิดแห๎งที่ผลิตจากพืชหรือผัก  ให๎ได๎รับ 
ความเห็นชอบจาก อย. 

คําความเป็นกรด – ดําง  
(กรณีเป็นเครื่องดื่มชนิดเหลว) 

  

ชนิดและปรมิาณสี วัตถุกันเสีย วัตถุให๎
ความหวานแทนน้ าตาล  (ถ๎ามีการใช๎) 

-  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 
 - ปริมาณในผลวิเคราะหส์อดคล๎องกับปริมาณในสูตร 

การค านวณสัดสํวนการใช๎วัตถุเจือปนอาหารที่มีการก าหนด
ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตเป็นตัวเลขในกลุํมหน๎าที่เดียวกันรวมกัน
ตั้งแตํสองชนิดขึ้นไป จะต๎องมีผลรวมของสัดสํวนของปริมาณการ
ใช๎วัตถุเจือปนอาหารตํอปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุเจือปน
อาหารแตํละชนิด ไมํเกินหน่ึง 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยี   (MPN Coliforms) น๎อยกวํา 2.2 ตํอเครื่องดืม่ 100 มิลลลิิตร โดยวิธี  MPN  

อี.โคไล (Escherichia coli) ไมํพบ การตรวจวิเคราะห์ อี.โคไล หากปรากฏผลวํา มีน๎อยกวํา 3 MPN  
ถือวําไมํพบ  (โดยเป็นการวิเคราะห์ตํอจากการวิเคราะห์ 
โคลิฟอร์ม) 

ยีสต์และเช้ือรา (1)  น๎อยกวํา 1 ในเครื่องดื่ม 1 มิลลิลิตร ส าหรับเครื่องดื่มตามข๎อ 3 (1) 

(2)  น๎อยกวํา 1 ในเครื่องดื่ม 1 มิลลิลิตร ส าหรับเครื่องดื่มตามข๎อ 3 (2) 
และข๎อ 3 (3) ท่ีผํานกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที  
(3)  น๎อยกวํา 100  ในเครื่องดื่ม 1 มิลลิลิตร ส าหรับเครื่องดื่มตามข๎อ 3 (2) 
และข๎อ 3 (3) ท่ีผํานกรรมวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที 
(4)  น๎อยกวํา 10 ในเครื่องดื่ม 1 กรัม ส าหรับเครื่องดื่มตามข๎อ 3 (4) ที่ผําน
กรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที  
(5)  น๎อยกวํา 100 ในเครื่องดื่ม 1 กรัม ส าหรับเครื่องดื่มตามข๎อ 3 (4) ที่
ผํานกรรมวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที  
(6)  น๎อยกวํา 100 ในเครื่องดื่ม 1 กรัม ส าหรับเครื่องดื่มตามข๎อ 3 (5) 

* การตรวจวิเคราะห์ยีสต์และเช้ือราให๎ใช๎วิธี Bacteriological 
Analytical Manual (BAM) หรือวิธีท่ีมีความถูกต๎องเทียบเทํา 
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1. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท/2  

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 356) พ.ศ.2556 
และ 

(ฉบับท่ี 402) พ.ศ. 2562 
เร่ือง 

เคร่ืองด่ืมในภาชนะ 
บรรจุที่ปิดสนิท  

(ต่อ) 

ดีบุก    ไมํเกิน 150 มิลลิกรมั/กโิลกรัม ส าหรับเครื่องดืม่กระป๋อง ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 

ตะกั่ว    ไมํเกิน 0.05 มิลลิกรัม/กโิลกรัม ส าหรับเครื่องดืม่มะเขือเทศแปรรปู 
  ไมํเกิน 0.03 มิลลิกรัม/กโิลกรัม ส าหรับเครื่องดืม่น้ าผลไม๎ทุกชนิด 

ยกเว้น น้ าผลไมจ๎ากเบอรร์ี่และผลไม๎ผลเล็ก 
  ไมํเกิน 0.05 มิลลิกรัม/กโิลกรัม ส าหรับเครื่องดืม่น้ าผลไม๎จากเบอร์รี่

และผลไม๎ผลเล็ก ยกเว้น น้ าองํุน 
  ไมํเกิน 0.04 มลิลิกรัม/กโิลกรัม ส าหรับเครื่องดืม่น้ าองํุน 

1. สารปนเปื้อนซึ่งก าหนดในวัตถุดิบตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มี
สารปนเปื้อน ได๎แกํ แคดเมียม ตะกั่ว (นอกเหนือจากเครื่องดื่ม
มะเขือเทศและผลไม๎ตามที่ระบไุว๎) ดีบุก ปรอท แอฟลาทอกซิน 
เป็นต๎น 
2. สารพิษตกค๎าง ซึ่งก าหนดในวัตถุดิบตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษ
ตกค๎าง และฉบับท่ีแกไ๎ขเพิ่มเติม 

พาทูลิน ส าหรบัน้ าแอปเปิล -  พาทูลิน ต๎องไมํเกิน 50 มิลลิกรมั/กิโลกรัม ส าหรับน้ าแอปเปลิ
ลักษณะพร๎อมดืม่ 

 

(ฉบับท่ี 356) พ.ศ.2556 
และ 

(ฉบับท่ี 402) พ.ศ. 2562 
เร่ือง 

เคร่ืองด่ืมในภาชนะ 
บรรจุที่ปิดสนิท  

(ต่อ) 
เคร่ืองด่ืมชนิดเหลว (PH >  
4.3 เฉพาะที่ผ่านกรรมวิธี
ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดย

วิธีพาสเจอร์ไรส์หรือ
กรรมวิธีอื่นที่เทียบเท่า 

  - เครื่องดื่มวํานหางจระเข ๎ ให๎ตรวจเฉพาะ Salmonella spp., 
Staphylococcus aureus  และ  Bacillus cereus 
 
 
 
 
*อ๎างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 416) พ.ศ. 2563 
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ก าหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการในการตรวจ
วิเคราะห์ของอาหารด๎านจลุินทรียท์ี่ท าให๎เกิดโรค 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค 
-  Salmonella spp. 

 
ไมํพบใน 25 มิลลลิิตร (mL) 

-  Staphylococcus aureus ไมํเกิน 100 ใน 1 มิลลิลติร (CFU/mL) * 

-  Bacillus cereus ไมํเกิน 100 ใน 1 มิลลิลติร (CFU/mL) 

-  Clostridium perfringens 
 

ไมํเกิน 100 ใน 1 มิลลิลติร (CFU/mL) 
เว๎นแตํเครื่องดื่มรังนก ไมํเกิน 1,000 ใน 1 มิลลิลติร (CFU/mL) 

-  Listeria monocytogenes* ไมํพบใน 25 มิลลลิิตร (mL) * ตรวจ Listeria monocytogene  เฉพาะกรณีเคร่ืองด่ืมที่มี
นมเป็นส่วนประกอบ 
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1. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท/3 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 356) พ.ศ.2556 
และ 

(ฉบับท่ี 402) พ.ศ. 2562 
เร่ือง 

เคร่ืองด่ืมในภาชนะ 
บรรจุที่ปิดสนิท 

เคร่ืองด่ืมชนิดเข้มขน้ หรือ
ชนิดแห้ง 

จุลินทรีย์ที่ท าใหเ๎กดิโรค 
-  Salmonella spp 

 
ไมํพบใน 25 กรัม (g) 

 
 
 

-  Staphylococcus aureus ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g) 

-  Bacillus cereus ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g) 

-  Clostridium perfringens* ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g) * ตรวจ Clostridium perfringens  เฉพาะกรณีเคร่ืองด่ืมที่มี
ธัญพืชเป็นส่วนประกอบ เชน่  ข้าวโพด   

-  Listeria monocytogenes* ไมํพบใน 25 กรัม (g) * ตรวจ Listeria monocytogene เฉพาะกรณีเคร่ืองด่ืมชนิด
เข้มขน้ที่มีนมเป็นส่วนประกอบ  

(ฉบับท่ี 356) พ.ศ.2556 
และ 

(ฉบับท่ี 402) พ.ศ. 2562 
เร่ือง 

เคร่ืองด่ืมในภาชนะ 
บรรจุที่ปิดสนิท 

เคร่ืองด่ืมชนิดเหลว        
ที่นอกเหนือจากข้างต้น 

(PH <  4.3 ที่ผ่านการพาส
เจอร์ไรส์, หรือผ่านกรรมวิธี
ฆ่าเชื้อนอกเหนือจากการ

พาสเจอร์ไรส์) 
 

 
จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค 
-  Salmonella spp 
-  Staphylococcus aureus 

 
 
ไมํพบใน 25 กรัม (g) หรือ มลิลลิติร (mL)   
ไมํพบใน 0.1 กรัม (g) หรือ มลิลลิติร (mL) ยกเว๎นผลติภณัฑ์ตามหมาย
เหตุ (4) ไมํเกิน 100 ใน 1 มิลลลิิตร (CFU/mL) หรือใน 1 กรัม (CFU/g 

 
 
หมายเหตุ (4) ส าหรับผลติภณัฑ์ที่ผํานกรรมวิธีการผลิตที่มิใชํกรรมวิธี
ที่ใช๎ท าลายหรือยับยั้งการขยายพันธุ์ของจุลินทรีย์ด๎วยความร๎อน 
ภายหลังหรือกํอนการ บรรจุหรือปิดผนึก ซึ่งเก็บรักษาไว๎ในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นที่คงรูป ที่สามารถป้องกันมิให๎
อากาศภายนอกเข๎าไปในภาชนะบรรจุได๎ และสามารถเก็บรักษาไว๎ได๎ใน
อุณหภูมิปกติ 
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1. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท/4  

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 356) พ.ศ.2556 
และ  

(ฉบับท่ี 402) พ.ศ. 2562 
เร่ือง 

 เคร่ืองด่ืมในภาชนะ 
  บรรจุที่ปิดสนิท 

 (ต่อ) 

กาเฟอีนและสารอาหาร  
(ตามที่แสดงบนฉลาก) 

-  ปริมาณกาเฟอีนไม่เกิน  50 มิลลิกรัม ต่อ 1 หน่วยบรรจุ* *   เฉพาะเครื่องดืม่ที่ผสมกาเฟอนี 

กาเฟอีน 
 
 

-  ปริมาณกาเฟอีนตามธรรมชาติจากวัตถุแตํงกลิ่นรสไมํเกิน   
15 มิลลิกรัม ตํอเครื่องดืม่ 100 มิลลลิิตร 
 

*   อนุญาตให๎เติมเฉพาะเครื่องดืม่ที่มีหรือท าจากสํวนผสมที่ไมํใชํ
ผลไม๎ พืช หรือผัก ไมํวําจะมีก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ
ออกซิเจนผสมอยูํด๎วยหรือไมํก็ตามที่ใช๎วัตถุแตํงกลิ่นรสทีม่ ี
กาเฟอีนเป็นสํวนประกอบตามธรรมชาติ เชํน Colanut extract, 
Guarana extract 

คณุลักษณะอื่น -  ไมมํีสารเป็นพิษจากจลุินทรียห์รอืสารเป็นพิษอื่นในปรมิาณที่อาจเป็น
อันตรายตํอสุขภาพ 

ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 
-  สารพิษจากจุลินทรีย ์

เคร่ืองด่ืมที่มีหรือท าจาก
ผลไม้  พืชหรือผัก ไม่ว่าจะ
มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
หรือออกซิเจนผสมอยู่ด้วย

หรือไม่กกตาม 

ลักษณะ นอกจากต๎องมีคุณภาพหรือมาตรฐานข๎างต๎นแล๎ว  
ต๎องมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะ ดังตํอไปนี้อีกด๎วย 
-  มีคณุภาพหรือมาตรฐานตามประเภทหรือชนิดของผลไม๎ พืชหรือผกั
นั้นๆ ท่ีได๎รับความเห็นชอบจาก อย. 
-  ชนิดเข๎มข๎นหรือชนิดแห๎ง เมื่อเจือจางหรือละลายแล๎วต๎องมีคณุภาพ
หรือมาตรฐาน ตามประเภทหรือชนิดของผลไม๎ พืชหรือผักนั้นๆ ท่ีไดร๎ับ
ความเห็นชอบจาก อย. 
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2. นมโค/1                     
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมโค 

เฉพาะ 
น้ านมโคที่ผํานกรรมวิธีฆําเช้ือ 
       ชนิดเต็มมันเนย 

ชนดิพรํองมันเนย 
        ชนิดขาดมันเนย 
นมคืนรูป 
       ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพรํองมันเนย 
        ชนิดขาดมันเนย 

 

กลิ่น มีกลิ่นตามลักษณะเฉพาะของนมชนิดนั้น รายงานผลการตรวจสอบตามข๎อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
 ลักษณะ 

 
-  มีลักษณะเหลวเป็นเนื้อเดยีวกัน  
- ไมํมีน้ านมเหลืองปน 
-  ต๎องปราศจากเชื้อโรคอันอาจจะติดตํอคนได๎ เชํน เช้ือท่ีท าให๎เกิด 
วัณโรค เชื้อที่ท าให๎เกิดโรคแท๎งตดิตํอ เป็นต๎น 

 
 

-  ไมํมีสารที่อาจเป็นพิษ สารเป็นพิษจากจุลินทรีย์ และสารปนเปื้อน ใน
ปริมาณที่อาจเป็น อันตรายตํอสุขภาพ เชํน สารตกค๎างจากยาฆาํแมลง 
สารปฏิชีวนะ เป็นต๎น 

- สารปฏิชีวนะ ได๎แกํ เพนนิซลิลิน, เตตรา๎ซัยคลิน, อ๏อกซีเตตร๎า
ซัยคลิน, คลอแรมเฟนิกัลป ์
- สารพิษตกค๎างจากยาฆําแมลง ได๎แกํ chlorinated compounds  
ทั้งนี้ในการตรวจวิเคราะหเ์พื่อขออนุญาตตามประกาศฯ (ฉบับท่ี 
350) กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ ตรวจสารเคมีป้องกันก าจดั
ศัตรูพืชกลุํมออร์กาโนคลอรีน ได๎แกํ alpha BHC, 
lindane,heptachlor and heptachlor epoxide, aldrin and 
dieldrin, endrin, chlordane, endosulfan, DDT, methoxychlor 
และ tetradifon   
(เนื่องจาก aldrin and dieldrin,chlordane, DDT, endrin และ
heptachlor เป็นสารพิษตกคา๎งสงูสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ 
ไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ 5 ชนิด ตามประกาศกระทรวงฯ (เลขท่ี 387) 
พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพษิตกค๎าง ) 

แอฟลาทอกซิน เอ็ม 1*   ไมํเกิน 0.5 มิลลิกรมั/กิโลกรมั  *ส าหรับน้ านมโคและนมคืนรูปชนดิเต็มมันเนย 

 โปรตีนนม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 2.8 ของน้ าหนัก  
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2. นมโค/2                     
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมโค 

เฉพาะ 
น้ านมโคที่ผํานกรรมวิธีฆําเช้ือ 
       ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพรํองมันเนย 
        ชนิดขาดมันเนย 
นมคืนรูป 
       ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพรํองมันเนย 
        ชนิดขาดมันเนย 

(ตํอ) 

เนื้อนมไมรํวมมันเนย 
 

ชนิดเต็มมันเนย 
- ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 8.25 ของน้ าหนัก  

ชนิดพรํองมันเนย 
- ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 8.5 ของน้ าหนัก  

ชนิดขาดมันเนย 
- ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 8.8 ของน้ าหนัก 

 

มันเนย 
 
 
 
 

ชนิดเต็มมันเนย 
- ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 3.2 ของน้ าหนัก  

ชนิดพรํองมันเนย 
- มากกวํา ร๎อยละ 0.1 ของน้ าหนัก แตํไมํถึงร๎อยละ 3.2 ของน้ าหนัก  

ชนิดขาดมันเนย 
- ไมํเกินร๎อยละ 0.1 ของน้ าหนัก 

 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกิดโรค  
-  Salmonella spp. 
-  Staphylococcus aureus 
-  Bacillus cereus 
-  Listeria monocytogenes 
 
-  Salmonella spp. 
-  Staphylococcus aureus 
-  อี.โคไล (Escherichia coli) 

กรณผีํานกรรมวิธีพาสเจอรไ์รส์  หรือกรรมวิธีอ่ืนท่ีเทียบเทํา 
ไมํพบใน 25 มิลลลิิตร  

 
 
 
 
 

ไมํเกิน 100 ใน 1 มิลลิลติร (CFU/mL)  

ไมํเกิน 100 ใน 1 มิลลิลติร (CFU/mL)   
ไมํพบใน 25 มิลลลิิตร  
กรณผีํานกรรมวิธีอื่น เชํน สเตอริไรส์ ยูเอชท ี
ไมํพบใน 25 มิลลลิิตร  
ไมํพบใน 0.1 มิลลลิิตร  
ไมํพบ ในน้ านมโคทีผ่ํานกรรมวิธีฆาํเชื้อ 0.1 มิลลิลติร 
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2. นมโค/3 
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมโค 

เฉพาะ 
น้ านมโคที่ผํานกรรมวิธีฆําเช้ือ 
       ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพรํองมันเนย 
        ชนิดขาดมันเนย 
นมคืนรูป 
       ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพรํองมันเนย 
        ชนิดขาดมันเนย 

(ตํอ) 

แบคทีเรียทั้งหมด 
 

น้ านมโคที่ผํานกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส ์
- ตรวจพบแบคทีเรียในน้ านมโค 1 มิลลลิิตร ไดไ๎มํเกิน 10,000  

ณ แหลํงผลิตและไมํเกิน 50,000 ตลอดระยะเวลาเมื่อออกจากแหลงํ
ผลิตจนถึงวันหมดอายุบริโภค ที่ระบุบนฉลาก 
น้ านมโคที่ผํานกรรมวิธีสเตอรไิลสแ์ละกรรมวิธี ยู เอช ที 

- ไมํพบแบคทีเรียในน้ านมโค 0.1 มิลลลิิตร 

 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยี 
 

ไมํเกิน  10 ในน้ านมโคสดหรือน้ านมโคที่ผํานกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์  
1 มิลลลิิตร  (CFU/mL) ณ แหลํงผลิต 
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2. นมโค/4                     
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมโค 

เฉพาะ 
นมผง 
      ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพรํองมันเนย 
      ชนิดขาดมันเนย 
นมผงแปลงไขมัน 
      ชนิดเต็มไขมัน 

ชนิดพรํองไขมัน 

กลิ่น  มีกลิ่นตามลักษณะเฉพาะของนมผงชนิดนั้น รายงานผลการตรวจสอบตามข๎อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

ลักษณะ มีลักษณะเป็นผงไมเํกาะเป็นก๎อน 
 ไมํมสีารที่อาจเป็นพิษ สารเป็นพิษจากจุลินทรยี์ และสารปนเปื้อน ใน

ปริมาณที่อาจเป็น อันตรายตํอสุขภาพ เชํน สารตกค๎างจากยาฆาํแมลง 
สารปฏิชีวนะ เป็นต๎น 

 

ความช้ืน ไมํเกินร๎อยละ 5 ของน้ าหนัก  
โปรตีนนมในเนื้อนมไมํรวมมันเนยหรือ
ไขมัน 

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 34 ของน้ าหนัก ค านวณคําปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนนั้นใหมํจาก 
สัดสํวนน้ าหนักของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารสุดท๎ายที่ได๎ 

มันเนย หรือไขมัน 
 
 
 

ชนิดเต็มมันเนยหรือไขมัน 
- ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 26 ของน้ าหนัก  

ชนิดพรํองมันเนยหรือไขมัน 
- มากกวําร๎อยละ 1.5 ของน้ าหนัก แตํไมํถึงร๎อยละ 26 ของน้ าหนัก  

ชนิดขาดมันเนยหรือไขมัน 
- ไมํเกินร๎อยละ 1.5 ของน้ าหนัก 

 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค 
-  Salmonella spp. 
-  Staphylococcus aureus 
-  Bacillus cereus  

 
ไมํพบใน 25 กรัม (g) 

 

ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g) 

ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g)   
อี.โคไล (Escherichia coli) ไมํพบในนมผง 0.1  กรัม 

แบคทีเรียทั้งหมด ไมํเกิน 50,000 ในนมผง 1  กรัม 
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2. นมโค/5 
ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมโค 

เฉพาะ 
นมข๎นไมํหวาน 
       ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพรํองมันเนย 
        ชนิดขาดมันเนย 
นมข๎นหวาน 
        ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพรํองมันเนย 
        ชนดิขาดมันเนย 
นมข๎นคืนรูปไมํหวาน 
       ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพรํองมันเนย 
        ชนิดขาดมันเนย 
นมข๎นคืนรูปหวาน 
        ชนิดเต็มมันเนย 
        ชนิดพรํองมันเนย 
        ชนิดขาดมันเนย 

กลิ่น  มีกลิ่นตามลักษณะเฉพาะของนมข๎นชนิดนั้น รายงานผลการตรวจสอบตามข๎อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

ลักษณะ มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน ไมํเป็นก๎อน 
 ไมํมสีารที่อาจเป็นพิษ สารเป็นพิษจากจุลินทรยี์ และสารปนเปื้อน ใน

ปริมาณที่อาจเป็น อันตรายตํอสุขภาพ เชํน สารตกค๎างจากยาฆาํแมลง สาร
ปฏิชีวนะ เป็นต๎น 

 

แอฟลาทอกซิน เอ็ม 1*   ไมํเกิน 0.5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม  
 

*ส าหรับนมข๎นไมํหวานชนิดเต็มมนัเนยและนมข๎นคืนรูปไมํ
หวานชนิดเต็มมันเนยทีไ่มํมีการเตมิแตํงสํวนผสมอื่น   

โปรตีนนมในเนื้อนมไมํรวมมันเนย ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 34 ของน้ าหนัก  
เนื้อนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นมข๎นไมํหวานชนิดเต็มมันเนย  และนมข๎นคืนรูปไมํหวานชนิดเต็มมันเนย 
  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25 ของน้ าหนัก 
- นมข๎นหวานชนิดเต็มมันเนย  และนมข๎นคืนรูปหวานชนิดเตม็มันเนย 

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 28 ของน้ าหนัก  
- นมข๎นไมํหวานชนิดพรํองมันเนย  และนมข๎นคืนรูปไมํหวาน ชนิดพรํองมันเนย 
  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ของน้ าหนัก  
- นมข๎นหวานชนิดพรํองมันเนย  และนมข๎นคืนรูปหวานชนิดพรํองมันเนย 
  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 24 ของน้ าหนัก  
- นมข๎นไมํหวานชนิดขาดมันเนย และนมข๎นคืนรูปไมํหวานชนิดขาดมันเนย 
  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ของน้ าหนัก  
- นมข๎นหวานชนิดขาดมันเนย  และนมข๎นคืนรูปหวานชนิดขาดมันเนย 
  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 24 ของน้ าหนัก 
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2. นมโค/6                     
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมโค 

เฉพาะ 
นมข๎นไมํหวาน 
       ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพรํองมันเนย 
        ชนิดขาดมันเนย 
นมข๎นหวาน 
        ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพรํองมันเนย 
        ชนิดขาดมันเนย 
นมข๎นคืนรูปไมํหวาน 
       ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพรํองมันเนย 
        ชนิดขาดมันเนย 
นมข๎นคืนรูปหวาน 
        ชนิดเต็มมันเนย 
        ชนิดพรํองมันเนย 
        ชนิดขาดมันเนย 

(ตํอ) 

มันเนย 
 

- นมข๎นไมํหวานชนิดเต็มมันเนย และนมข๎นคืนรูปไมํหวานชนิดเต็มมันเนย 
  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 7.5 ของน้ าหนัก  
- นมข๎นหวานชนิดเต็มมันเนย และนมข๎นคืนรูปหวานชนิดเตม็มันเนย 
  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 8 ของน้ าหนัก 
- นมข๎นไมํหวานชนิดพรํองมันเนย และนมข๎นคืนรูปไมํหวานชนิดพรํองมันเนย 
  มากกวําร๎อยละ 1 ของน้ าหนัก แตํไมํถึงร๎อยละ 7.5 ของน้ าหนัก 
- นมข๎นหวานชนิดพรํองมันเนย และนมข๎นคืนรูปหวานชนิดพรํองมนัเนย 
  มากกวําร๎อยละ 1 ของน้ าหนัก แตํไมํถึงร๎อยละ 8  ของน้ าหนัก  
- นมข๎นไมํหวานชนิดขาดมันเนย และนมข๎นคืนรูปไมํหวานชนิดขาดมันเนย 
  ไมํเกินร๎อยละ 1 ของน้ าหนัก  
- นมข๎นหวานชนิดขาดมันเนย และนมข๎นคืนรูปหวานชนิดขาดมันเนย  
  ไมํเกินร๎อยละ 1 ของน้ าหนัก 

 
 
 
 
 
 
 

วิตามินเอ ไมํน๎อยกวํา 330 ไมโครกรัมเรตินอล  ตํอนมข๎นหวาน 100 กรัม  

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค  
-  Salmonella spp. 
-  Staphylococcus aureus 

 
ไมํพบใน 25 กรัม  

 
 
*กรณีผํานกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์หรือกรรมวิธีอ่ืนท่ีเทียบเทํา 
** กรณผีํานกรรมวิธีสเตอริไลส์และยูเอชที 

- ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU /g) หรือ 1 มิลลิลติร (CFU /mL)*   
- ไมํพบใน 0.1 กรัม หรือ มลิลิลิตร** 

ยีสต์และเช้ือรา ตรวจพบรวมกันไดไ๎มเํกิน 10 ในนมข๎นหวาน  1  กรัม  
แบคทีเรียทั้งหมด -  ไมเํกิน 10,000 ในนมข๎นหวาน  1  กรัม  

-  ไมํพบ ในนมข๎นไมํหวาน  0.1  มิลลลิิตร 
 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยี ไมํพบ ในนมข๎นหวาน  0.1  กรัม  
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2. นมโค/7                     
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวเิคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมโค 

เฉพาะ 
นมแปลงไขมัน 
       ชนิดเต็มไขมัน 

ชนิดพรํองไขมัน 
 

กลิ่น  มีกลิ่นตามลักษณะเฉพาะของนมชนิดนั้น รายงานผลการตรวจสอบตามข๎อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

ลักษณะ 
 

-  มีลักษณะเหลวเป็นเนื้อเดยีวกัน 
-  ไมํมีน้ านมเหลืองเจือปน 

ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 
     -  สารปนเปื้อนซึ่งก าหนดในวัตถุดิบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน เชํน  
แอฟลาทอกซิน เอ็ม 1 เป็นต๎น 
      -  สารพษิตกค๎าง ซึ่งก าหนดในวัตถุดิบตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคา๎ง และ
ฉบับท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม 

 
 

-  ต๎องปราศจากเชื้อโรคอันอาจจะติดตํอคนได๎ เชํน เช้ือท่ีท าให๎เกิด
วัณโรค เชื้อที่ท าให๎เกดิโรคแท๎งตดิตํอ เป็นต๎น 
-  ไมํมีสารที่อาจเป็นพิษ สารเป็นพิษจากจุลินทรีย์ และสารปนเปื้อน 
ในปริมาณที่อาจเป็น อันตรายตํอสุขภาพ เชํน สารตกค๎างจากยาฆํา
แมลง สารปฏิชีวนะ เป็นต๎น 

โปรตีนนม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 2.8 ของน้ าหนัก  
เนื้อนมไมรํวมไขมัน - ชนิดเต็มไขมัน 

  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 8.25 ของน้ าหนัก  
- ชนิดพรํองไขมัน 
  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 8.5 ของน้ าหนัก 

 

ไขมันท้ังหมด 
 

- ชนิดเต็มไขมัน 
  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3.2 ของน้ าหนัก  
- ชนิดพรํองไขมัน 
  มากกวําร๎อยละ 0.1 ของน้ าหนัก แตํไมํถึงร๎อยละ 3.2 ของน้ าหนัก 
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2. นมโค/8                     
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมโค 

เฉพาะ 
นมแปลงไขมัน 
       ชนิดเต็มไขมัน 

ชนิดพรํองไขมัน 
(ตํอ) 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค  
-  Salmonella spp. 
-  Bacillus cereus  
-  Listeria monocytogenes 

 
ไมํพบใน 25 มิลลลิิตร (mL) 

กรณผีํานกรรมวิธีพาสเจอรไ์รส์ หรือเทียบเทํา 
 

ไมํเกิน 100 ใน 1 มิลลิลติร (CFU/mL)   

ไมํพบใน 25 มิลลลิิตร (mL)  
จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกิดโรค  
-  Salmonella spp. 
-  Staphylococcus aureus 

 
ไมํพบใน 25 มิลลลิิตร (mL) 

กรณผีาํนกรรมวิธีอื่น เชํน สเตอริไรส์ ยูเอชท ี

 
ไมํพบใน 0.1 มิลลลิิตร (mL) 

อี.โคไล (Escherichia coli) ไมํพบในน้ านมโคทีผ่ํานกรรมวิธีฆาํเชื้อ 0.1 มิลลลิิตร  
แบคทีเรียทั้งหมด 
 
 
 

- นมแปลงไขมันท่ีผาํนกรรมวิธีพาสเจอรไ์รส ์
   ตรวจพบในน้ านม 1 มิลลลิิตร ได๎ไมเํกิน 10,000 ณ แหลํงผลิต และ
ไมํเกิน 50,000 ตลอดระยะเวลาเมื่อออกจากแหลํงผลิตจนถึงวัน
หมดอายุการบริโภคที่ระบุ บนฉลาก 
- นมแปลงไขมันท่ีผาํนกรรมวิธีสเตอริไลส์และกรรมวิธี ยเูอชที 
   ไมํพบในน้ านม 0.1 มิลลลิิตร 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยี 
 

ไมํเกิน 10  ในน้ านมโคที่ผํานกรรมวธีิพาสเจอรไ์รส์ 1 มิลลิลติร     
 ณ แหลํงผลิต 
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2. นมโค/9                     
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมโค 

เฉพาะ 
นมข๎นแปลงไขมันไมํหวาน 

        ชนิดเต็มไขมัน 
ชนิดพรํองไขมัน 

นมข๎นแปลงไขมันหวาน 
        ชนิดเต็มไขมัน 

ชนิดพรํองไขมัน 

กลิ่น  มีกลิ่นตามลักษณะเฉพาะของนมข๎นชนิดนั้น รายงานผลการตรวจสอบตามข๎อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

ลักษณะ มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันไมํเป็นก๎อน 
 

ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม         
-  สารปนเปื้อนซึ่งก าหนดในวัตถุดิบตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มี
สารปนเปื้อน เชํน แอฟลาทอกซิน เอ็ม 1 เป็นต๎น 
-  สารพิษตกค๎าง ซึ่งก าหนดในวัตถุดิบตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษ
ตกค๎าง และฉบับท่ีแกไ๎ขเพิ่มเติม 

 ไมํมสีารที่อาจเป็นพิษ สารเป็นพิษจากจุลินทรยี์ และสารปนเปื้อน ใน
ปริมาณที่อาจเป็น อันตรายตํอสุขภาพ เชํน สารตกค๎างจากยาฆาํแมลง 
สารปฏิชีวนะ เป็นต๎น 

โปรตีนนมในเนื้อนมไมํรวมมันเนย ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 34 ของน้ าหนัก  
เนื้อนมไมรํวมไขมัน 
 
 

- นมข๎นแปลงไขมันไมํหวานชนิดเต็มไขมัน  
 ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 17.5 ของน้ าหนัก 

- นมข๎นแปลงไขมันหวานชนิดเต็มไขมัน 
    ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ของน้ าหนัก 

 

เนื้อนม 
 
 

- นมข๎นแปลงไขมันไมํหวานชนิดพรํองไขมัน 
   ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ของน้ าหนัก 
- นมข๎นแปลงไขมันหวานชนิดพรอํงไขมัน 
   ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 24 ของน้ าหนัก 
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2. นมโค/10                     
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมโค 

เฉพาะ 
นมข๎นแปลงไขมันไมํหวาน 

        ชนิดเต็มไขมัน 
ชนิดพรํองไขมัน 

นมข๎นแปลงไขมันหวาน 
        ชนิดเต็มไขมัน 

ชนิดพรํองไขมัน 
(ตํอ) 

ไขมันท้ังหมด 
 
 
 
 

นมข๎นแปลงไขมันไมํหวานชนิดเตม็ไขมัน  
-  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 6 ของน้ าหนัก 

นมข๎นแปลงไขมันหวานชนิดเตม็ไขมัน 
-  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 7 ของน้ าหนัก 

นมข๎นแปลงไขมันไมํหวานชนิดพรอํงไขมัน 
-  มากกวําร๎อยละ 1 ของน้ าหนัก แตํไมํถึงร๎อยละ 6  ของน้ าหนัก 

นมข๎นแปลงไขมันหวานชนิดพรํองไขมัน 
-  มากกวําร๎อยละ 1 ของน้ าหนักแตํไมํถึงร๎อยละ 7 ของน้ าหนัก 

 
 

วิตามินเอ ไมํน๎อยกวํา 330 ไมโครกรัมเรตินอล  ตํอนมข๎นแปลงไขมันหวาน 100 กรัม  

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค  
-  Salmonella spp. 
-  Staphylococcus aureus 

 
ไมํพบใน 25 กรัม  

 
 
*กรณีผํานกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์หรือกรรมวิธีอ่ืนท่ีเทียบเทํา 
** กรณผีํานกรรมวิธีสเตอริไลส์และยูเอชที 

ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU /g) หรือ 1 มิลลลิิตร (CFU /mL)* 

 ไมํพบใน 0.1 กรัม หรือ มิลลิลติร**   

ยีสต์และเช้ือรา ไมํเกิน 10 ในนมข๎นแปลงไขมันหวาน  1  กรัม  

แบคทีเรียทั้งหมด -  ไมเํกิน 10,000 ในนมข๎นแปลงไขมันหวาน  1  กรัม 
-  ไมํพบในนมข๎นแปลงไขมันไมํหวาน  0.1  มิลลลิิตร 

 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยี ไมํพบ ในนมข๎นแปลงไขมันหวาน  0.1  กรัม  
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3. นมปรุงแตํง/1        
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 351) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมปรุงแตํง 

เฉพาะ 
นมปรุงแตํงชนิดเหลว 

 
 

ลักษณะ  มีกลิ่น รส และลักษณะเฉพาะของนมปรุงแตํงน้ัน รายงานผลการตรวจสอบตามข๎อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

มีลักษณะเหลวเป็นเนื้อเดียวกัน  
 -  ต๎องปราศจากเชื้อโรคอันอาจจะติดตํอคนได๎ เชํน เช้ือท่ีท าให๎เกิด 

วัณโรค เชื้อที่ท าให๎เกิดโรคแท๎งตดิตํอ เป็นต๎น 
-  ไมมํีน้ านมเหลืองเจือปน 
-  ไมํมีสารที่อาจเป็นพิษ สารเป็นพิษจากจุลินทรีย์ และสารปนเปื้อน ใน
ปริมาณที่อาจเป็น อันตรายตํอสุขภาพ เชํน สารตกค๎างจากยาฆาํแมลง 
สารปฏิชีวนะ เป็นต๎น 

ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 
1. - สารปนเปื้อนซ่ึงก าหนดในวัตถุดิบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับท่ี 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปื้อน ได๎แกํ 

แคดเมียม ตะกั่ว ดีบุก  แอฟลาทอกซิน เอ็ม 1 เป็นต๎น 

-สารพิษตกค๎าง ซ่ึงก าหนดในวัตถุดิบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกค๎าง และฉบับท่ี

แก๎ไขเพิ่มเติม 

โปรตีนนม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 2.6 ของน้ าหนัก  
เนื้อนมไมรํวมมันเนยหรือไขมัน 
 
 
 
 

เต็มมันเนยหรือเต็มไขมัน 
-  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 7.7 ของน้ าหนัก  

พรํองมันเนยหรือพรํองไขมัน  
-  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 7.7 ของน้ าหนัก  

ขาดมันเนยหรือขาดไขมัน 
-  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 8 ของน้ าหนัก 

 

มันเนยหรือไขมัน เต็มมันเนยหรือเต็มไขมัน 
-  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 ของน้ าหนัก  

พรํองมันเนยหรือพรํองไขมัน  
-  มากกวําร๎อยละ 0.1 ของน้ าหนัก แตํไมํถึงร๎อยละ 3 ของน้ าหนัก 

ขาดมันเนยหรือขาดไขมัน 
-  ไมเํกินร๎อยละ 0.1 ของน้ าหนัก 

 

อี.โคไล (Escherichia coli) ไมํพบในนมปรุงแตํง 0.1 มิลลิลติร  
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3. นมปรุงแตํง/2                                                                                  

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 351) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมปรุงแตํง 

เฉพาะ 
นมปรุงแตํงชนิดเหลว 

(ตํอ) 

แบคทีเรียทั้งหมด 

 

 

นมปรุงแตํงท่ีผํานกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส ์
-  ตรวจพบแบคทีเรียในนมปรุงแตงํ 1 มิลลลิิตร ได๎ไมเํกิน 10,000 

ณ แหลํงผลิต และไมํเกิน 50,000 ตลอดระยะเวลาเมื่อออกจากแหลํง
ผลิตจนถึงวันหมดอายุการบรโิภคที่ระบุบนฉลาก  
นมปรุงแตํงท่ีผํานกรรมวิธสีเตอริไลส ์และ ยูเอขท ี

-  ไมํพบในนมปรุงแตํง 0.1 มิลลลิติร 

                      

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกิดโรค  
-  Salmonella spp. 
-  Staphylococcus aureus 
-  Bacillus cereus  
-  Listeria monocytogenes  

 
ไมํพบใน 25 มิลลลิิตร  

กรณีผํานกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์  หรือกรรมวิธีอ่ืนท่ีเทียบเทํา 
 
 
 
 

ไมํเกิน 100 ใน 1 มิลลิลติร (CFU/mL)   

ไมํเกิน 100 ใน 1 มิลลิลติร (CFU/mL)   

ไมํพบใน 25 มิลลลิิตร  

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกิดโรค  
-  Salmonella spp. 
-  Staphylococcus aureus 

 
ไมํพบใน 25 มิลลลิิตร  
ไมํพบใน 0.1 มิลลลิิตร  

กรณผีํานกรรมวิธีอื่น เชํน สเตอริไรส์ ยูเอชท ี

โคลิฟอร์มแบคทีเรยี ไมํเกิน 10  ในนมปรุงแตํงท่ีผํานกรรมวิธีพาสเจอรไ์รส์ 1 มิลลิลติร 
(CFU/mL) ณ แหลํงผลิต 

 

ชนิดและปรมิาณสสีังเคราะห์ 
(ถ๎ามีการใช๎) 

-  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร  
-  ปริมาณในผลวิเคราะหส์อดคล๎องกับปริมาณในสูตรสํวนประกอบ 

การค านวณสัดสํวนการใช๎วัตถุเจือปนอาหารที่มีการก าหนดปริมาณ
สูงสุดที่อนุญาตเป็นตัวเลขในกลุํมหน๎าที่เดียวกันรวมกันตั้งแตํสอง
ชนิดขึ้นไป จะต๎องมีผลรวมของสัดสํวนของปริมาณการใช๎วัตถุเจือ
ปนอาหารตํอปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุเจือปนอาหารแตํละ
ชนิด ไมํเกินหนึ่ง 
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3. นมปรุงแตํง/3  

  
 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 351) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมปรุงแตํง 

เฉพาะ 
นมปรุงแตํงชนิดแห๎ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะ มีกลิ่น รส และลักษณะเฉพาะของนมปรุงแตํงน้ัน รายงานผลการตรวจสอบตามข๎อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

  ไมํมีสารที่อาจเป็นพษิ สารเปน็พิษจากจุลนิทรีย์ และสารปนเปือ้น 
ในปริมาณที่อาจเป็น อันตรายตอํสุขภาพ เชํน สารตกค๎างจากยาฆํา
แมลง สารปฏิชีวนะ เปน็ต๎น 

ข้อก าหนดทีอ่าจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 
- สารปนเปื้อนซึ่งก าหนดในวัตถุดิบตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มี
สารปนเปื้อน ได๎แกํ แคดเมียม ตะกั่ว ดีบุก  แอฟลาทอกซิน เอ็ม 1 
เป็นต๎น 

- สารพิษตกค๎าง ซึ่ งก าหนดในวัตถุดิบตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อาหารที่มี
สารพิษตกค๎าง และฉบับท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม 

ความช้ืน ไมํเกินร๎อยละ 5 ของน้ าหนัก  

โปรตีนนม* ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 2.6 ของน้ าหนัก *เมื่ออยูํในสภาพพร๎อมบริโภค ตามวิธีละลายเพื่อบรโิภคทีร่ะบไุว๎
บนฉลาก 

 
เนื้อนมไมรํวมมันเนยหรือไขมัน* 
 
 
 
 

เต็มมันเนยหรือเต็มไขมัน 
-  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 7.7 ของน้ าหนัก  

พรํองมันเนยหรือพรํองไขมัน  
-  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 7.7 ของน้ าหนัก  

ขาดมันเนยหรือขาดไขมัน 
-  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 8 ของน้ าหนัก 

มันเนยหรือไขมัน* เต็มมันเนยหรือเต็มไขมัน 
-  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 ของน้ าหนัก  

พรํองมันเนยหรือพรํองไขมัน  
-  มากกวําร๎อยละ 0.1 ของน้ าหนัก แตํไมํถึงร๎อยละ 3 ของน้ าหนัก 

ขาดมันเนยหรือขาดไขมัน 
-  ไมเํกินร๎อยละ 0.1 ของน้ าหนัก 
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3. นมปรุงแตํง/4              

 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 351) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมปรุงแตํง 

เฉพาะ 
นมปรุงแตํงชนิดแห๎ง 

(ตํอ) 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค 
-  Salmonella spp. 
-  Staphylococcus aureus 
-  Bacillus cereus 

 
ไมํพบใน 25 กรัม  

 

ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g) 

ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g)   
อี.โคไล (Escherichia coli) ไมํพบในนมปรุงแตํง 0.1  กรัม  

แบคทีเรียทั้งหมด ไมํเกิน 100,000 ในนมปรุงแตํง 1 กรัม                      
ชนิดและปรมิาณสสีังเคราะห์ 
(ถ๎ามีการใช๎) 

-  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร  
-  ปริมาณในผลวิเคราะหส์อดคล๎องกับปริมาณในสูตร 

การค านวณสัดสํวนการใช๎วัตถุเจือปนอาหารที่มีการก าหนด
ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตเป็นตัวเลขในกลุํมหน๎าที่เดียวกันรวมกัน
ตั้งแตํสองชนิดขึ้นไป จะต๎องมีผลรวมของสัดสํวนของปริมาณการ
ใช๎วัตถุเจือปนอาหารตํอปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุเจือปน
อาหารแตํละชนิด ไมํเกินหน่ึง 

(ฉบับท่ี 351) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมปรุงแตํง 

เฉพาะ 
นมปรุงแตํงชนิดแห๎งอัดเมด็ 

ลักษณะ มีกลิ่น รส และลักษณะเฉพาะของนมปรุงแตํงน้ัน รายงานผลการตรวจสอบตามข๎อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

 -  ไมํมีสารที่อาจเป็นพิษ สารเป็นพิษจากจุลินทรีย์ และสารปนเปื้อน ใน
ปริมาณที่อาจเป็น อันตรายตํอสุขภาพ เชํน สารตกค๎างจากยาฆาํแมลง 
สารปฏิชีวนะ เป็นต๎น 

ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 
- สารปนเปื้อนซึ่งก าหนดในวัตถุดิบตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มี
สารปนเปื้อน ได๎แกํ แคดเมียม ตะกั่ว ดีบุก แอฟลาทอกซิน เอ็ม 1 
เป็นต๎น 

 - สารพิษตกค๎าง ซึ่งก าหนดในวัตถุดิบตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษ
ตกค๎าง และฉบับท่ีแกไ๎ขเพิ่มเติม 

ความช้ืน ไมํเกินร๎อยละ 5 ของน้ าหนัก  
เนื้อนม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 ของน้ าหนัก  
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3. นมปรุงแตํง/4  

 
 
 
 
 
 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 351) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมปรุงแตํง 

เฉพาะ 
นมปรุงแตํงชนิดแห๎งอัดเมด็ 

(ตํอ) 

โปรตีนนมในเนื้อนมไมํรวมมันเนยหรือ
ไขมัน 

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 34 ของน้ าหนัก  

มันเนยหรือไขมัน 
 
 

ชนิดเต็มมันเนยหรือไขมัน 
- ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 16.5 ของน้ าหนัก 

ชนิดพรํองมันเนยหรือไขมัน 
- มากกวําร๎อยละ 1.5 ของน้ าหนัก แตํไมํถึงร๎อยละ 16.5 ของ

น้ าหนัก 
ชนิดขาดมันเนยหรือไขมัน 

- ไมํเกินร๎อยละ 1.5 ของน้ าหนัก 

 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค 
-  Salmonella spp. 
-  Staphylococcus aureus 
-  Bacillus cereus 

 
ไมํพบใน 25 กรัม  

 

ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g)    

ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g)    
อี.โคไล (Escherichia coli) ไมํพบในนมปรุงแตํง 0.1  กรัม  
แบคทีเรียทั้งหมด ไมํเกิน 100,000 ในนมปรุงแตํง 1  กรัม  

ชนิดและปรมิาณสสีังเคราะห์ 
(ถ๎ามีการใช๎) 

-  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร  
-  ปริมาณในผลวิเคราะหส์อดคล๎องกับปริมาณในสูตร 

การค านวณสัดสํวนการใช๎วัตถุเจือปนอาหารที่มีการก าหนด
ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตเป็นตัวเลขในกลุํมหน๎าที่เดียวกันรวมกัน
ตั้งแตํสองชนิดขึ้นไป จะต๎องมีผลรวมของสัดสํวนของปริมาณการ
ใช๎วัตถุเจือปนอาหารตํอปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุเจือปน
อาหารแตํละชนิด ไมํเกินหน่ึง 
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4. นมเปรี้ยว/1       

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 353) พ.ศ. 2556 
เรื่อง  

นมเปรี้ยว 

ลักษณะ มีกลิ่น รส และลักษณะของนมเปรี้ยวนั้น รายงานผลการตรวจสอบตามข๎อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 

- สารปนเปื้อนซึ่งก าหนดในวัตถุดิบตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง 
มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ได๎แกํ แคดเมียม ตะกั่ว ดีบุก  
แอฟลาทอกซิน เอ็ม 1 เป็นต๎น 

- สารพิษตกค๎าง ซึ่งก าหนดในวัตถุดบิตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อาหารที่
มีสารพิษตกค๎าง และฉบับท่ีแกไ๎ขเพิ่มเติม 

โปรตีน* 
 

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 2.7 ของน ้าหนัก  
(ยกเว๎นนมเปรีย้วคูมสิ) 

*เป็นมาตรฐานของนมเปรี้ยวท่ีมไิด๎ปรุงแตํง  
สํวนกรณีเป็นนมเปรี้ยวปรุงแตํง ให๎เป็นไปตามสัดสํวนของนม
ที่ใช๎เป็นสํวนผสม โดยต๎องมีนมเปน็สํวนผสม ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 50 ของน ้าหนัก 

มันเนย* 
 

โยเกิรต์และนมเปรี้ยวแอซิโดฟิลสั 
  -  น๎อยกวําร๎อยละ 15 ของน้ าหนัก 

นมเปรี้ยวเคเฟอร์, นมเปรี้ยวคูมิส และนมเปรี้ยวท่ีได๎จากการหมักด๎วย
จุลินทรีย์ชนิดที่แตกตํางจากท่ีก าหนดไว ๎

  -  น๎อยกวําร๎อยละ 10 ของน้ าหนัก 
คําความเป็นกรดโดยค านวณเป็นกรดแลกติก* 
 
 

โยเกิรต์, นมเปรี้ยวแอซิโดฟิลสั และนมเปรีย้วเคเฟอร ์
  -  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 0.6 ของน้ าหนัก 

นมเปรี้ยวคมูิส 
  -  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 0.7 ของน้ าหนัก 

นมเปรี้ยวท่ีได๎จากการหมักด๎วยจลุนิทรีย์ชนิดที่แตกตํางจากที่ก าหนดไว๎ 
  -  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 0.3 ของน้ าหนัก 

 จุลินทรีย์ที่ใช๎ในกรรมวิธีการหมักคงเหลือ* 
(กรณีนมเปรี้ยวทีไ่มํผํานการฆําเช้ือหลังการหมัก) 
 

-  คงเหลือในนมเปรี้ยวที่ไมํผํานการฆําเช้ือหลังการหมัก  
แล๎วแตํกรณีดังนี ้
    -  แบคทีเรียไมํน๎อยกวํา 10,000,000 โคโลนี ตํอ 1  กรัม 
    -  ยีสต์ไมํน๎อยกวํา 10,000 โคโลนี ตํอ 1  กรัม 
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4. นมเปรี้ยว/2 

หมายเหตุ :  กรณีนมเปรีย้วแชํแข็ง ตรวจสอบข๎อก าหนดมาตรฐานตามนมเปรี้ยว เมื่อกลับคืนสภาพเดมิแล๎ว 
กรณีนมเปรี้ยวชนิดแห๎งตรวจสอบข๎อก าหนดมาตรฐานตามนมเปรี้ยว เมื่ออยูํในสภาพพร๎อมบริโภคตามวิธีละลายเพื่อบรโิภคทีร่ะบไุว๎บนฉลาก 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 353) พ.ศ. 2556 
เรื่อง  

นมเปรี้ยว 
(ตํอ) 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค 
-  Salmonella spp. 
-  Staphylococcus aureus 

 
ไมํพบใน 25 กรัม (g) 

 
  

ไมํพบใน 0.1 กรัม (g) หรือมลิลลิติร (mL)* * ส าหรับนมเปรี้ยวท่ีผํานกรรมวิธีสเตอริไลส์ และยูเอชที 
ไมํเกิน 10 ใน 1 กรัม (CFU /g) หรือมิลลิลติร ( CFU /mL)**  **ส าหรับนมเปรี้ยวท่ีผํานกรรมวิธพีาสเจอรไ์รส์ 

แบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม์  น๎อยกวํา 3 ตํอนมเปรี้ยว 1  กรัม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น  
เชื้อรา นมเปรี้ยวท่ีไมผํํานการฆําเช้ือหลังการหมัก 

-  ไมํเกิน 100 โคโลนี ตํอ1 กรัม 
 

ยีสต ์ นมเปรี้ยวที่ไมํได๎ใช๎ยีสต์ในการหมักและไมํผํานการฆําเช้ือหลังการหมัก 
-  ไมเํกิน 100 โคโลนี ตํอ1 กรัม 

 

ยีสต์และเช้ือรา นมเปรี้ยวท่ีผํานการฆําเช้ือหลังการหมัก 
-  พบยีสต์และเชื้อราได๎ไมํเกิน 10 โคโลนี ตํอ 1  กรัม 

 

ชนิดและปรมิาณวัตถุให๎ความหวานแทนน้ าตาล สี
สังเคราะห ์(ถ๎ามีการใช๎) 
 

-  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 
-  ปริมาณในผลวิเคราะหส์อดคล๎องกับปริมาณในสูตรสํวนประกอบ 
 

-การค านวณสัดสํวนการใช๎วัตถุเจือปนอาหารที่มีการ
ก าหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตเป็นตัวเลขในกลุํมหน๎าที่
เดียวกันรวมกันตั้งแตํสองชนิดขึ้นไป จะต๎องมีผลรวม
ของสัดสํวนของปริมาณการใช๎วัตถุเจือปนอาหารตํอ
ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุเจือปนอาหารแตํละ
ชนิด ไมํเกินหนึ่ง 
-กรณีตรวจพบวัตถุกันเสียที่ตกค๎างมาจากวัตถุที่ใช๎ปรุง
แตํงกลิ่น รส สี หรือสํวนประกอบอื่นที่มิใชํนมที่เป็น
สํวนผสมอยูํด๎วย ปริมาณที่ตรวจพบจะต๎องไมํเกิน
ปริมาณที่อนุญาตให๎ใช๎ในวัตถุดิบเหลํานั้น แล๎วแตํกรณี 
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5. ผลิตภัณฑ์ของนม/1       

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดทีต้่องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 352) พ.ศ. 2556  
เร่ือง 

ผลิตภัณฑ์ของนม 
 

ลักษณะ  มีกลิ่น รส และลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ของนมนั้น รายงานผลการตรวจสอบตามข๎อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

  ไมํมสีารที่อาจเป็นพิษ สารเป็นพิษจากจุลินทรีย์ และสารปนเปื้อน ใน
ปริมาณที่อาจเป็น อันตรายตํอสุขภาพ เชํน สารตกค๎างจากยาฆาํแมลง 
สารปฏิชีวนะ เป็นต๎น 

ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 
 - สารปนเปื้อนซึ่งก าหนดในวัตถุดิบตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มี
สารปนเปื้อน ได๎แกํ แคดเมียม ตะกั่ว ดีบุก  แอฟลาทอกซิน เอ็ม 1 
เป็นต๎น 
 - สารพิษตกค๎าง ซึ่งก าหนดในวัตถุดิบตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษ
ตกค๎าง และฉบับท่ีแกไ๎ขเพิ่มเติม 

เนื้อนม 
 
 

ผลิตภณัฑ์ของนมชนิดเหลว 
-  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 8 ของน้ าหนัก  
ผลิตภณัฑ์ของนมชนิดแห๎ง 
-  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 65 ของน้ าหนัก 

 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค  
-  Salmonella spp. 
-  Staphylococcus aureus 
-  Bacillus cereus 
-  Listeria monocytogenes 

 
ไมํพบใน 25 มิลลิลิตร (mL) 

กรณีผลิตภัณฑ์นมชนิดเหลวที่ผํานกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์หรือ
กรรมวิธีอื่นที่เทียบเทํา 
 
 
 

ไมํเกิน 100 ใน 1 มิลลิลิตร (CFU/mL)   

ไมํเกิน 100 ใน 1 มิลลิลิตร (CFU/mL)   
ไมํพบใน 25 มิลลลิิตร (mL) 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค  
-  Salmonella spp. 
-  Staphylococcus aureus 
-  Bacillus cereus 

 
ไมํพบใน 25 กรัม (g) 

กรณีผลิตภัณฑ์นมชนิดแห๎ง 

ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g)   

ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g)   
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5. ผลิตภัณฑ์ของนม/2       

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข๎อก าหนดที่ต๎องตรวจวิเคราะห ์ ข๎อก าหนดตามคณุภาพหรือมาตรฐาน หมายเหต ุ

(ฉบับท่ี 352) พ.ศ. 2556  
เร่ือง 

ผลิตภัณฑ์ของนม 
(ต่อ) 

 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค  
-  Salmonella spp. 

     -  Staphylococcus aureus 

 
ไมํพบใน 25 มิลลิลิตร (mL) หรือ กรัม (g) 

กรณีผลิตภัณฑ์ทีผ่ํานกรรมวิธีอื่น เชํน สเตอริไรส์  ยูเอชที 

ไมํพบใน 0.1 กรัม หรือ มิลลิลิตร 

แบคทีเรียทั้งหมด ชนิดเหลวที่ผาํนกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ 
-  ตรวจพบในผลิตภณัฑ์ของนม 1 มิลลลิิตร ไดไ๎มํเกิน 10,000  
ณ แหลํงผลิต และไมํเกิน 50,000 ตลอดระยะเวลาเมื่อออกจากแหลํง
ผลิตจนถึงวันหมดอายุการบรโิภคที่ระบุบนฉลาก  
ชนิดเหลวท่ีผาํนกรรมวิธีสเตอรไิลส์และ ยูเอชที 
-  ไมํพบในผลิตภัณฑ์ของนม 0.1 มิลลลิิตร 
ชนิดแห๎ง 
-  ไมเํกิน 100,000 ในผลิตภณัฑ์ของนม  1  กรัม 

 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยี 
 

ไมํเกิน 10 ในผลติภณัฑ์ของนม ที่ผํานกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ 1 มลิลลิิตร  
(CFU/mL)  ณ แหลํงผลิต 

 

ชนิดและปรมิาณวัตถุให๎ความหวานแทน
น้ าตาล สีสังเคราะห ์(ถ๎ามีการใช๎) 

-  ปริมาณในผลวิเคราะหส์อดคล๎องกับปริมาณในสูตรสํวนประกอบ 
-  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 

การค านวณสัดสํวนการใช๎วัตถุเจือปนอาหารที่มีการก าหนด
ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตเป็นตัวเลขในกลุํมหน๎าที่เดียวกันรวมกัน
ตั้งแตํสองชนิดขึ้นไป จะต๎องมีผลรวมของสัดสํวนของปริมาณการ
ใช๎วัตถุเจือปนอาหารตํอปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุเจือปน
อาหารแตํละชนิด ไมํเกินหน่ึง 
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6. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท/1 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 355) พ.ศ. 2556 
เร่ือง  

อาหารในภาชนะบรรจ ุ
ที่ปิดสนิท 

 

คําความเป็นกรด – ดําง 
คําวอเตอร์แอคติวติี ้(Water activity) 

อาหารตามข๎อ 3 (1) ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า 
-  คําความเป็นกรด – ดําง มากกวํา 4.6 และ 
-  คําวอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity) มากกวํา 0.85 
อาหารตามข๎อ 3 (1) ชนิดที่มีความเป็นกรด หรือ ปรับกรด 
-  คําความเป็นกรด – ดําง ตั้งแตํ 4.6 ลงมา 
-  คําวอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity) มากกวํา 0.85 
อาหารตามข๎อ 3 (2) 
-  คําวอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity) น๎อยกวําหรือเทํากับ 0.85 

อาหารตามข๎อ 3 (2) ไมํต๎องวิเคราะห์คําความเป็นกรด – ดําง 
 
 
 
 
 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค 
      - Salmonella spp. * 
      - Staphylococcus aureus * 

 
- ไมํพบใน 25 กรัม  
- ไมํพบใน 0.1 กรัม ส าหรับอาหารตามข๎อ 3 (1) 
-  ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g) ส าหรับอาหารตามข๎อ 3 (2)   

* 1. กรณีอาหารตามข๎อ 3 (1) ที่มีคําความเป็นกรด-ดําง ตั้งแต ํ4.6 
ลงมา หากวิเคราะห์จลุินทรีย์ทีเ่ตบิโตที่อุณหภูมิ 30oC และ 55oC 
แล๎ว ไมตํ๎องวิเคราะห์ Salmonella spp. และ S. aureus หาก
ตรวจพบเชื้อที่อุณหภูมิดังกลาํวข๎างต๎น ให๎ตรวจ Salmonella 
spp. และ S. aureus เพิ่ม 
* 2. กรณีอาหารตามข๎อ 3 (1) ที่มีคําความเป็นกรด-ดําง มากกวํา 
4.6 หากวิเคราะห์จลุินทรีย์ทีเ่ติบโตที่อุณหภมูิ 35oC และ 55oC 
แล๎ว ไมตํ๎องวิเคราะห์ Salmonella spp. และ S. aureus 
# เฉพาะอาหารตามข๎อ 3 (1) ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า 

      - Clostridium botulinum # - ไมํพบใน 1 กรัม   

ตะกั่ว  - ไมํเกิน 0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส าหรับผัก / ผลไม๎ / แตงกวาดอง 
- ไมํเกิน 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส าหรับแมงโก๎ชัทนีย์ / ผลิตภัณฑ์มะกอก 
- ไมํเกิน 0.05 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส าหรับมะเขือเทศแปรรูป / เนื้อเกาลัด 
และเนื้อเกาลัดบด  

ข้อก าหนดวัตถุดิบท่ีอาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 

1. สารปนเปื้อนซึ่งก าหนดในวัตถดุิบตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มี
สารปนเปื้อน เชํน ปรอท แคดเมียม แอฟลาทอกซิน เป็นต๎น 
2. สารพิษตกค๎าง ซึ่งก าหนดในวัตถุดิบตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษ
ตกค๎าง และฉบับท่ีแกไ๎ขเพิ่มเติม 

ดีบุก - ไมํเกิน 250 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส าหรับอาหารที่บรรจุในกระป๋องโลหะ  
- ไมํเกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส าหรับเนื้อบดปรุงสุก เชํน คอร์นบีพ /  
ลันชันมีต / ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตัดแตํงที่ผํานความร๎อน เชํน แฮม /  
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บดที่ผํานความร๎อน / สันคอหมูปรุงสุก ที่บรรจุในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิททุกชนิด ยกเว๎น กระป๋องเคลือบดีบุก 

วัตถุกันเสีย 
 

- ชนิดและปริมาณเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง 
วัตถุเจือปนอาหาร 
- ปริมาณในผลวิเคราะห์สอดคล๎องกับปริมาณในสูตร 

เฉพาะอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ไมผํํานกรรมวิธีให๎ความ
ร๎อนท าลายจลุินทรีย์ทั้งหมด หรืออาหารที่ผํานกรรมวิธีให๎ความ
ร๎อนกํอนการบรรจุหรือปิดผนึก 
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6. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิ/2                   
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 355) พ.ศ. 2556 
เร่ือง  

อาหารในภาชนะบรรจ ุ
ที่ปิดสนิท 

อาหารตามข้อ 3(1) ชนิดที่
มีความเป็นกรดต่ า 

จุลินทรีย์ทีส่ามารถเจริญเติบโตได๎ในระหวํางการ
เก็บที่อุณหภูมิปกติ 

  ไมํพบใน 1 กรัม 
 

อุณหภูมิ 35oC และ 55 oC   
ด๎วยวิธีวิเคราะห์ BAM 2001, chapter 21A หรือ  
APHA 2015, chapter 61 & 62 หรือ วิธีอื่นที่เทียบเทํา 

(ฉบับท่ี 355) พ.ศ. 2556 
เร่ือง  

อาหารในภาชนะบรรจ ุ
ที่ปิดสนิท 

อาหารตามข้อ 3(1) ชนิดที่
มีค่าความเป็นกรด-ด่าง

ต้ังแต่ 4.6 ลงมาและอาหาร
ตามข้อ 3(2) 

 

จุลินทรีย์ที่เติบโตที่อุณหภมูิ 30oC หรือ 55oC  อาหารตามข๎อ 3 (1) ชนิดที่มีความเป็นกรด หรือ ปรับสภาพกรด 
-  ไมเํกิน 1,000 ตํออาหาร 1  กรมั 

ด๎วยวิธีวิเคราะห์ BAM 2001, chapter 21A หรือ  
APHA 2015, chapter 61 & 62 หรือวิธีอ่ืนท่ีเทียบเทํา 

จุลินทรีย์ทั้งหมด  
 

อาหารตามข๎อ 3 (2)  
-  ไมเํกิน 10,000 ตํออาหาร 1  กรัม 

ด๎วยวิธีวิเคราะห์ BAM 2001, chapter 3 หรือ  
APHA 2015, chapter 8 หรือ วิธีอื่นที่เทียบเทํา 

ยีสต์และเช้ือรา ไมํเกิน 100 ตํออาหาร 1  กรัม  

แบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม์ * 
 

 ไมํพบ หรือ 
น๎อยกวํา 3 ตํออาหาร 1  กรัม ในกรณีตรวจโดยวิธี เอ็มพีเอ็น 

* กรณีอาหารตามข๎อ 3 (1) ที่มีคําความเป็นกรด-ดําง ตั้งแต ํ4.6 ลง
มา หากวิเคราะห์จลุินทรีย์ที่เติบโตที่อุณหภมูิ 30oC และ 55oC ไมํ
ต๎องวิเคราะห์ แบคทีเรียชนิดโคลฟิอร์ม 

อาหารตามประกาศฯ นี้  
ทุกชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชนิดและปรมิาณของวัตถุให๎ความหวานแทนน้ าตาล  
(ถ๎ามีการใช๎) 
ชนิดและปรมิาณสสีังเคราะห ์
(ถ๎ามีการใช๎) 
  

-  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาํด๎วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร  
-  ปริมาณในผลวิเคราะหส์อดคล๎องกับปริมาณในสูตร 
 

- กรณีที่ไมํสามารถตรวจสอบชนิดและปริมาณของวัตถุให๎ความหวาน
แทนน้ าตาล ครอบคลุมตามสูตรที่แจ๎งไว๎ได๎ ให๎แจ๎งในรายงาน  

- การค านวณสัดสํวนการใช๎วัตถุเจือปนอาหารที่มีการก าหนดปริมาณ
สูงสุดที่อนุญาตเป็นตัวเลขในกลุํมหน๎าที่เดียวกันรวมกันตั้งแตํสองชนิด
ขึ้นไป จะต๎องมีผลรวมของสัดสํวนของปริมาณการใช๎วัตถุเจือปนอาหาร
ตํอปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุเจือปนอาหารแตํละชนิด ไมํเกิน
หนึ่ง 

เอกลักษณ,์ ปริมาณโปรตีน, ชนิดและปริมาณกรดอะ
มิโน 

 กรณีมีการใสรํังนก 

ปริมาณโปรตีน, ชนิดและปรมิาณกรดอะมิโน  อาหารประเภทซุปสัตวส์กัด 

สารส าคัญของโสม  กรณีมีการใสํโสม และแสดงภาพหรือข๎อความเกี่ยวกับโสมบนฉลาก 
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6. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิ/3 
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

อาหารตามประกาศฯ นี้ 
ทุกชนิด 
(ต่อ) 

น้ าหนักเนื้ออาหาร (drained weight) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ต๎องมีน้ าหนักเนื้ออาหาร (drained weight) ตามที่ก าหนดไว ๎

ในบัญชีน้ าหนักเนื้ออาหารนี ้
เว๎นแตํอาหารประเภทท่ีไมํอาจแยกเนื้ออาหารได ๎

 

   
  

ประเภทอาหาร  ชนิด 
น้ าหนักเนื้ออาหาร          

เป็นร้อยละของน้ าหนักสุทธ ิ

# อาหารประเภทหรือชนิดตามที่ก าหนดไว๎ในบัญชี 
แตํมีลักษณะพิเศษที่มิอาจก าหนดเนื้ออาหารให๎เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว๎ในบัญชีได๎ หรืออาหารประเภทอื่น 
ที่มิได๎ก าหนดไว๎ในบัญชี ให๎มีน้ าหนักเนื้ออาหารตามที่
ได๎รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

ผลไม ๎
 

1)  ช้ินหรือแวํน ไมํน๎อยกวํา 60 
2)  ทั้งผล ไมํน๎อยกวํา 40 

พืชผัก  1)  ช้ิน ไมํน๎อยกวํา 60 
2)  เมลด็ ไมํน๎อยกวํา 50 
3)  ฝักหรือหัว ไมํน๎อยกวํา 40 
4)  ดองเค็มหรือหวาน เชํน  ซีเซกฉําย  
ก๏งฉําย ตั้งฉําย 

ไมํน๎อยกวํา 65 
 

5)  เต๎าหู๎ยี ้ ไมํน๎อยกวํา 60 
6)  เต๎าเจี้ยว ไมํน๎อยกวํา 50 

เนื้อสัตว ์ 1) บรรจุในน้ าเกลือ ซอส น้ ามัน หรือ 
สิ่งอื่นที่ไมํใชํเครื่องปรุง 

ไมํน๎อยกวํา  60 

2) เนื้อหอยในน้ าเกลือ ซอส น้ ามนั  
หรือ สิ่งอื่น ท่ีไมํใชํเครื่องปรุง 

ไมํน๎อยกวํา  50 
 

3) ไส๎กรอกในน้ าเกลือ ไมํน๎อยกวํา  50 
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6. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิ/4                  
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

อาหารตามประกาศฯนี้  
ทุกชนิด  
(ต่อ) 

น้ าหนักเนื้ออาหาร (drained weight) 
(ต่อ) 

อาหารปรุงส าเรจ็ที่ท าให๎สุกแล๎ว  

ชนิด 
น้ าหนักเนื้ออาหาร 

เป็นร้อยละของน้ าหนักสุทธ ิ

 
 
* แกงเผ็ด หมายถึง แกงทีป่รุงด๎วยเครื่องเผ็ด
ร๎อน (เชํน เครื่องเทศ) กะทิ มีรสเผ็ด 

1)  แกงเผ็ดตาํง ๆ* ไมํน๎อยกวํา  50 
2)  พะแนงตําง ๆ ไมํน๎อยกวํา  65 
3)  แกงกะหรี่หรือมัสมั่น ไมํน๎อยกวํา  60 
4)  ผัดเผ็ดอยาํงแห๎ง เชํน ผัดพริกขิงหรือผัดเผ็ดปลาหรือกุ๎ง ไมํน๎อยกวํา  90 
5)  กุ๎งเค็มหรือหวาน ไมํน๎อยกวํา  80 
6)  หมูหวาน ไมํน๎อยกวํา  75 
7)  ไกํหรือหมูพะโล/๎ไกํหรือหมูหรอืขาหมูต๎มเค็ม ไมํน๎อยกวํา  55 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

 

7. ไอศกรีม/1                   
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 354) พ.ศ. 2556 
เร่ือง ไอศกรีม 

 

ลักษณะอาหาร* ไมํมีกลิ่นหืน * ส าหรับไอศกรีมชนิดแห๎งหรือผง มีลักษณะไมเํกาะกันเป็นก๎อน ผิดไป
จากลักษณะที่ท าขึ้น  

ไมํมีสารเป็นพิษจากจุลินทรีย์ในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพ  
ชนิดและปรมิาณวัตถุให๎ความหวานแทน
น้ าตาล ปรมิาณสี (ถ๎ามีการใช๎) 

-  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 
-  ปริมาณในผลวิเคราะหส์อดคล๎องกับปริมาณในสูตรสํวนประกอบ 

การค านวณสัดสํวนการใช๎วัตถุเจือปนอาหารที่มีการก าหนดปริมาณ
สูงสุดที่อนุญาตเป็นตัวเลขในกลุํมหน๎าที่เดียวกันรวมกันตั้งแตํสองชนิด
ขึ้นไป จะต๎องมีผลรวมของสัดสํวนของปริมาณการใช๎วัตถุเจือปนอาหาร
ตํอปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุเจือปนอาหารแตํละชนิด ไมํเกินหนึ่ง 

• ไอศกรีมนม 
• ไอศกรีมนมชนิดเหลว 
• ไอศกรีมนมชนิดแห้ง 

หรือผง 
• ไอศกรีมนมผสม 
• ไอศกรีมนมผสม 

ชนิดเหลว 
• ไอศกรีมนมผสมชนิดแห้ง

หรือผง 

มันเนย* ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 ของน้ าหนกั * ไมํนับรวมน้ าหนักของวัตถุท่ีเป็นอาหาร อ่ืนผสมอยู(ํกรณีเป็น
ไอศกรีมผสม) ธาตุน้ านมไมํรวมมันเนย* ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 7.5 ของน้ าหนัก 

ความช้ืน* ไมํเกินร๎อยละ 5 ของน้ าหนกั * ส าหรับไอศกรีมนม และไอศกรมีนมผสมชนิดแห๎งหรือผง 
แบคทีเรียทั้งหมด* ไมํเกิน  600,000 ในอาหาร 1 กรัม  * ส าหรับไอศกรีมนม และไอศกรมีนมผสมชนิดแห๎งหรือผง  

ไมํเกิน 100,000 ในอาหาร 1 กรัม  
จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค   
 ไอศกรีมนมและไอศกรีมนมผสม   

- Salmonella spp. ไมํพบใน 25 กรัม   
-  Staphylococcus aureus ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/ g)    
-  Bacillus cereus ไมํเกิน 500 ใน 1 กรัม (CFU/g)    
-  Listeria monocytogenes ไมํพบใน 25 กรัม   

 ไอศกรีมนมและไอศกรีมนมผสมชนิด
เหลวที่ผํานกรรมวิธีการฆาํเชื้อโดยวิธีการ
พาสเจอรไ์รส์หรือกรรมวิธีอ่ืนท่ีเทยีบเทํา 
และชนิดผงหรือแห๎ง 

  

- Salmonella spp. ไมํพบใน 25 กรัม   
-  Staphylococcus aureus ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/ g)    

-  Bacillus cereus ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g)    
-  Listeria monocytogenes ไมํพบใน 25 กรัม   
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7. ไอศกรีม/2                    
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข๎อก าหนดที่ต๎องตรวจวิเคราะห ์ ข๎อก าหนดตามคณุภาพหรือมาตรฐาน หมายเหต ุ

(ฉบับท่ี 354) พ.ศ. 2556 
เร่ือง ไอศกรีม 

• ไอศกรีมนม 
• ไอศกรีมนมชนิดเหลว 
• ไอศกรีมนมชนิดแห้ง 

หรือผง 
• ไอศกรีมนมผสม 
• ไอศกรีมนมผสม 

ชนิดเหลว 
• ไอศกรีมนมผสมชนิดแห้ง

หรือผง (ตํอ) 

 ไอศกรีมนมและไอศกรีมนมผสม
นอกเหนือจากชนิดเหลวท่ีผํานกรรมวิธี
การฆําเชื้อโดยวิธีการพาสเจอร์ไรส์หรือ
กรรมวิธีอ่ืนท่ีเทียบเทํา และชนิดผง 
หรือแห๎ง 

  

- Salmonella spp. ไมํพบใน 25 กรัม   
-  Staphylococcus aureus ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/ g)    

อี.โคไล ไมํพบในอาหาร  0.01  กรัม  

(ฉบับท่ี 354) พ.ศ. 2556 
เร่ือง ไอศกรีม 

• ไอศกรีมดัดแปลง 
• ไอศกรีมดัดแปลง 

ชนิดเหลว 
• ไอศกรีมดัดแปลง 

ชนิดแห้งหรือผง 
• ไอศกรีมดัดแปลงผสม 
• ไอศกรีมดัดแปลงผสม 

ชนิดเหลว 
• ไอศกรีมดัดแปลงผสม

ชนิดแห้งหรือผง 
 

ไขมันท้ังหมด* ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 ของน้ าหนัก *  ไมํนับรวมน้ าหนักของวัตถุท่ีเป็นอาหารอื่นผสมอยูํ 
(กรณีเป็นไอศกรีมผสม) 

ความช้ืน* ไมํเกินร๎อยละ 5 ของน้ าหนัก * ส าหรับไอศกรีมดัดแปลง และไอศกรีมดดัแปลงผสมชนิดแห๎งหรือผง 
แบคทีเรียทั้งหมด* ไมํเกิน 600,000 ในอาหาร  1  กรัม * ส าหรับไอศกรีมดัดแปลง และไอศกรีมดดัแปลงผสมชนิดแห๎งหรือผง

ไมํเกิน 100,000 ในอาหาร 1 กรัม 
จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค   
 ไอศกรีมไอศกรมีดัดแปลง และ 
ไอศกรีมดัดแปลงผสม 

  

- Salmonella spp. ไมํพบใน 25 กรัม   
-  Staphylococcus aureus ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/ g)    
-  Bacillus cereus ไมํเกิน 500 ใน 1 กรัม (CFU/g)    
-  Listeria monocytogenes ไมํพบใน 25 กรัม   
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7. ไอศกรีม/3                    
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข๎อก าหนดที่ต๎องตรวจวิเคราะห ์ ข๎อก าหนดตามคณุภาพหรือมาตรฐาน หมายเหต ุ

(ฉบับท่ี 354) พ.ศ. 2556 
เร่ือง ไอศกรีม 

• ไอศกรีมดัดแปลง 
• ไอศกรีมดัดแปลง 

ชนิดเหลว 
• ไอศกรีมดัดแปลง 

ชนิดแห้งหรือผง 
• ไอศกรีมดัดแปลงผสม 
• ไอศกรีมดัดแปลงผสม 

ชนิดเหลว 
• ไอศกรีมดัดแปลงผสม

ชนิดแห้งหรือผง 
(ต่อ) 

 

 ไอศกรีมดัดแปลง และไอศกรีม
ดัดแปลงผสมชนิดเหลวที่ผํานกรรมวิธีการ
ฆําเช้ือโดยวิธีการพาสเจอร์ไรส์หรือกรรมวิธี
อื่นที่เทียบเทํา และชนิดผงหรือแห๎ง 

  

- Salmonella spp. ไมํพบใน 25 กรัม (g)  
-  Staphylococcus aureus ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/ g)    
-  Bacillus cereus ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g)    
-  Listeria monocytogenes ไมํพบใน 25 กรัม (g)  

 ไอศกรีมดัดแปลง และไอศกรมี
ดัดแปลงผสมนอกเหนือจากชนิดเหลวที่
ผํานกรรมวิธีการฆําเช้ือโดยวิธีการพาส
เจอร์ไรส์หรือกรรมวิธีอื่นที่เทียบเทาํ และ
ชนิดผงหรือแห๎ง 

  

- Salmonella spp. ไมํพบใน 25 กรัม (g)  
-  Staphylococcus aureus ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/ g)    

อี.โคไล ไมํพบในอาหาร  0.01  กรัม  
(ฉบับท่ี 354) พ.ศ. 2556 

เร่ือง ไอศกรีม 
ไอศกรีมหวานเยกน 

แบคทีเรียทั้งหมด ไมํเกิน 600,000 ในอาหาร  1  กรัม  
จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค 

- Salmonella spp. 
 
ไมํพบใน 25 กรัม (g) 

 

-  Staphylococcus aureus ไมํเกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/ g)    
อี.โคไล ไมํพบในอาหาร  0.01  กรัม  
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กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
1. ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร/1                   

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 293) พ.ศ. 2548 
(ฉบับท่ี 309) พ.ศ. 2550 
(ฉบับท่ี 405) พ.ศ. 2562 
และ  (ฉบับท่ี 411) พ.ศ. 

2562 
เร่ือง 

 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค 
-  Staphylococcus aureus 
-  Clostridium spp. 
-  Salmonella spp. 

 
-  ไมํพบตํออาหาร 0.1  กรัม 
-  ไมํพบตํออาหาร 0.1  กรัม 
-  ไมํพบตํออาหาร 25  กรัม 

 
 
 
 
 
 
 

อี.โคไล (Escherichia coli) -  น๎อยกวํา 3 ตํออาหาร 1  กรัม    โดยวิธีเอ็มพีเอ็น 

แคดเมียม - ไมํเกิน 0.3 มิลลิกรัม ตํออาหาร 1  กิโลกรัม 
ตะกั่ว -  ไมเํกิน 1 มิลลิกรัม ตํออาหาร 1  กิโลกรัม 
ปรอท - ไมํเกิน 0.5 มิลลิกรัม ตํออาหาร 1  กิโลกรัม 
สารหนูท้ังหมด (Total arsenic) -  ไมเํกิน 2 มิลลิกรัม ตํออาหาร 1  กิโลกรัม 
 
 

กรณผีลติภณัฑ์เสริมอาหารที่มีวตัถุประสงค์เพื่อให๎วิตามิน แรํธาตุ 
   - ปริมาณวิตามิน แรํธาตไุมํน๎อยกวําร๎อยละ 15 และไมเํกินปริมาณ
สูงสุดที่ก าหนดในบัญชี Thai RDI            
 
 

*  กรณีที่มีการกล่าวอ้างสารอาหารบนฉลากหรือเอกสารก ากับ
อาหาร ต้องวิเคราะห์สารอาหาร 
* ชนิดและปริมาณสูงสุด ของกรดอะมิโน วิตามินและแร่ธาตุ 
ให้พิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน 
    1.  ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ข้อ
ก าหนดการใช้ส่วนประกอบที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชนิดกรดอะมิโน 
   2.  ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ข้อ
ก าหนดการใช้ส่วนประกอบที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชนิดวิตามินและแร่ธาตุ 
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2. รอยัลเยลล/ี1                   
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 294) พ.ศ.2548 
เร่ือง 

รอยัลเยลลีและ 
ผลิตภัณฑ์รอยัลเยลล ี

 

มีคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศฯ เรื่อง ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร  
และต๎องมีคณุภาพหรือมาตรฐาน ดังตํอไปนี้ด๎วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จลุินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค 
-  Staphylococcus aureus 
-  Clostridium spp. 
-  Salmonella spp. 

 
-  ไมํพบตํออาหาร 0.1  กรัม 
-  ไมํพบตํออาหาร 0.1  กรัม 
-  ไมํพบตํออาหาร 25  กรัม 

อี.โคไล (Escherichia coli) -  น๎อยกวํา 3 ตํออาหาร 1  กรัม   โดยวิธีเอ็มพีเอ็น 

ตะกั่ว -  ไมเํกิน 1 มิลลิกรัม ตํออาหาร 1  กิโลกรัม 
สารหนูท้ังหมด (Total arsenic) -  ไมเํกิน 2 มิลลิกรัม ตํออาหาร 1  กิโลกรัม 

แคดเมียม - ไมํเกิน 0.3 มิลลิกรัม ตํออาหาร 1  กิโลกรัม 

ปรอท - ไมํเกิน 0.5 มิลลิกรัม ตํออาหาร 1  กิโลกรัม 

10-ไฮดรอกซ-ี2-ดีซีโนอิคแอซิด  
 
 

รอยัลเยลล ี
-  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 1.5 โดยน้ าหนัก  
รอยัลเยลลีที่น าไประเหยน้ าจนแหง๎ 
-  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3.5 โดยน้ าหนัก  
ผลิตภณัฑ์ที่มีรอยลัเยลลีเป็นสํวนผสม 
-  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 0.16 โดยน้ าหนัก 

โปรตีน 
 
 
 

รอยัลเยลล ี
-  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 11 โดยน้ าหนัก  
รอยัลเยลลีที่น าไประเหยน้ าออกจนแห๎ง 
-  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 30 โดยน้ าหนัก 

ความช้ืน รอยัลเยลลีที่น าไประเหยน้ าออกจนแห๎ง 
-  มีความชื้นไมํเกินร๎อยละ 5 โดยน้ าหนัก 
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ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 

วัตถุดิบหรือสาร ข้อก าหนดทีอ่าจตรวจวิเคราะห ์ หมายเหตุ 
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิ มีแอลกอฮอล์อันเกิดขึ้นจากธรรมชาติของสํวน ประกอบและแอลกอฮอล์ที่

ใช๎ในกรรมวิธีการผลิต รวมกันได๎ไมํเกินร๎อยละ 0.5 ของน้ าหนัก 

*   แอลกอฮอล์ที่ใช๎ในกรรมวิธีการผลิตต๎องไมํใช๎
เมทิลแอลกอฮอล ์

มีวํานหางจระเข๎เป็นสํวนประกอบ Antraquinone Derivatives(Aloin) ไมํเกิน 15 มิลลิกรัมตํอวัน 
มีรังนกเป็นสํวนประกอบ   เอกลักษณ,์ ปริมาณโปรตีน, ชนิดและปรมิาณกรดอะมิโน  
มีโสมเป็นสํวนประกอบหรือแสดงภาพโสมหรือข๎อความเกี่ยวกับโสมบนฉลากอาหาร วิเคราะหห์าสารส าคัญของโสม  
สาหรํายสไปรลูินาเป็นสํวนประกอบหลักเพียงอยํางเดยีว ปริมาณโปรตีน,ชนิดและปรมิาณกรดอะมโิน  
 

คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก 
ภาชนะพลาสติก/1 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 295) พ.ศ.2548 
 เร่ือง 

 ก าหนดคณุภาพหรือมาตรฐาน
ของภาชนะบรรจุที่ท าจาก

พลาสติก 
 
 
 
 

ส าหรับภาชนะบรรจุให๎วิเคราะห์เฉพาะ
กรณีที่จ าเป็นหรือกรณีที่สงสัย เชํน เมื่อ
น าอาหารมาขึ้นทะเบียนแล๎ว สงสัยวํามี
ก า ร กั ด ก รํ อ น ข อ ง ภ า ช น ะ บ ร ร จุ  
ทั้งนี้โดยเฉพาะอยํางยิ่งพลาสติกที่มีสี  
ที่สัมผัสโดยตรงกับอาหาร ซึ่ งบรรจุ
อาหารที่กัดกรํอน (เป็นของเหลว/กึ่งแข็ง
กึ่งเหลว) 1 

-  สะอาด 
-  ไมมํีสารอื่นออกมาปนเปื้อนกับอาหารในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพ 
-  ไมํมีจุลินทรีย์ที่ท าให๎เกิดโรค 
-  ไมํมีสีออกมาปนเปื้อนกับอาหารและต๎องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญช ี 
หมายเลข 1 ท๎ายประกาศดังนี ้

จุลินทรีย์ที่ท าให๎เกดิโรค 
     - Salmonella spp. 
     - Clostridium perfringens 
     - Staphylococcus aureus 
    -  Bacillus cereus 

ชนิดพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์ 
 

 

 
คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 

หนํวยเป็น มิลลิกรมัตํอ 1  กิโลกรมั 
 

-  ตะกั่ว 100  

-  สารประกอบไดบิวทิลทิน 50  
-  เครซิลฟอสเฟต 1,000  
-  ไวนิลคลอไรดโ์มโนเมอร ์ 1  
-  แคดเมียม 100  
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ภาชนะพลาสติก/2  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

พอลิไวนิลคลอไรด์ (ต่อ) 
 

 
 

คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย  ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรัมตํอ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร ของสารละลาย 

 

-  โลหะหนัก (ค านวณเป็นตะกั่ว) 1  

-  โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช๎ท าปฏิกิริยา 10  
-  สารตกค๎างท่ีระเหยได๎ในน้ า  
(กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ดําง เกิน 5) 

30  

-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในกรดอะซติิก 4%  
 (กรณีอาหารทีม่ีความเป็นกรด-ดําง ไมํเกิน 5) 

30  

-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในแอลกอฮอล์ 20%    
(กรณีอาหารที่มีแอลกอฮอล)์ 

30  
 

-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในนอร์มัลเฮปเทน  
(กรณีไขมัน น้ ามัน และอาหารที่มไีขมัน) 

150  

พอลิเอทิลีน/พอลิพรอพิลีน 
 

 
 

คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรมัตํอ 1 กิโลกรมั 

 
 

-  ตะกั่ว 100  
-  แคดเมียม 100  
คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 

หนํวยเป็น มิลลิกรัมตํอ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร ของสารละลาย 
 

-  โลหะหนัก (ค านวณเป็นตะกั่ว) 1  
-  โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช๎ท าปฏิกิริยา 10  
-  สารตกค๎างที่ระเหยได๎ในน้ า 
 (กรณีอาหารทีม่ีความเป็นกรด-ดําง เกิน 5) 

30  

-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในกรดอะซติิก 4% 
 (กรณีอาหารทีม่ีความเป็นกรด-ดําง ไมํเกิน 5) 

30  

-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในแอลกอฮอล์ 20%  
(กรณีอาหารที่มีแอลกอฮอล)์ 

30  

-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในนอร์มัลเฮปเทน 
 (กรณีไขมัน น้ ามัน และอาหารทีม่ีไขมัน) 
*  กรณีใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 oC 

150 
 

*30 
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ภาชนะพลาสติก/3 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

พอลิสไตรีน  คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรมัตํอ 1  กิโลกรมั 

 

-  ตะกั่ว 100  

-  สารระเหยได๎ คือโทลูอีน,เอทิลเบนซิน,ไอโซโปรปลิ
เบนซิน,นอร์มัลโปรปิลเบนซิน และ สไตรีน 
*  กรณีใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 oC โดย
ปริมาณสไตรีนและเอทิลเบนซิน อย่างละไม่เกิน
1,000 

5,000 
 
 

*2,000 

 
 
 

 

-  แคดเมียม 100  
คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย 
 

ปริมาณสูงสุดท่ีให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรัมตํอ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร ของสารละลาย 

 

-  โลหะหนัก (ค านวณเป็นตะกั่ว) 1  

-  โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช๎ท าปฏิกิริยา 10  
-  สารตกค๎างที่ระเหยได๎ในน้ า 
 (กรณีอาหารทีม่ีความเป็นกรด-ดําง เกิน 5) 

30  

-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในกรดอะซติิก 4%  
(กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ดําง ไมํเกิน 5) 

30 
 

 

 
-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในแอลกอฮอล์ 20%  
(กรณีอาหารที่มีแอลกอฮอล)์ 

30 
 

 

-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในนอร์มัลเฮปเทน 
(กรณีไขมัน น้ ามัน และอาหารที่มไีขมัน) 
 

240  
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ภาชนะพลาสติก/4  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

พอลิไวนิลิดีนคลอไรด์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรมัตํอ 1  กิโลกรมั 

 

-  ตะกั่ว 100  
-  แบเรียม 100  
-  ไวนิลดิีนคลอไรด ์ 6  
-  แคดเมียม 100  

คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย 
 

ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรัมตํอ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร ของสารละลาย 

 

-  โลหะหนัก (ค านวณเป็นตะกั่ว) 1  
-  โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช๎ท าปฏิกิริยา 10  
-  สารตกค๎างท่ีระเหยได๎ในน้ า  
(กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ดําง เกิน 5) 

30  

-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในกรดอะซติิก 4% 
 (กรณีอาหารทีม่ีความเป็นกรด-ดําง ไมํเกิน 5) 

30  

-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในแอลกอฮอล์ 20% 
 (กรณีอาหารทีม่ีแอลกอฮอล)์ 

30  

-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในนอร์มัลเฮปเทน 
 (กรณีไขมัน น้ ามัน และอาหารทีม่ีไขมัน) 

30  
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ภาชนะพลาสติก/5  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

พอลิเอทิลีนเทแรฟทาเลต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก 
 

ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรมัตํอ 1  กิโลกรมั 

 

 

-  ตะกั่ว 100  

-  แคดเมียม 100  

คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย 
 

ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรัมตํอ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร ของสารละลาย 

 

-  โลหะหนัก (ค านวณเป็นตะกั่ว) 1  

-  โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช๎ท าปฏิกิริยา 10  
-  สารตกค๎างท่ีระเหยได๎ในน้ า 
 (กรณีอาหารทีม่ีความเป็นกรด-ดําง เกิน 5) 

30  

-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในกรดอะซติิก 4%  
(กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ดําง ไมํเกิน 5) 

30 
 

 

 
-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในแอลกอฮอล์ 20% 
 (กรณีอาหารทีม่ีแอลกอฮอล)์ 

30 
 

 

 
-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในนอร์มัลเฮปเทน  
(กรณีไขมัน น้ ามัน และอาหารที่มไีขมัน) 

30 
 

 

 
-*  พลวง ตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม *0.05  

-*  เจอร์เมเนียม ตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม *0.1  
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ภาชนะพลาสติก/6 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

พอลิคาร์บอเนต 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก 
 

ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรมัตํอ 1  กิโลกรมั 

 

-   ตะกั่ว 100  

-   บิสฟีนอลเอ (รวมทั้งฟีนอลและพี-ที-บิวทิลฟีนอล) 500  

-  ไดฟีนิลคาร์บอเนต 500  

-  แอมีนส์ (ไทรเอทิลาลีนและไทรบิวทิลามีน) 1  

-  แคดเมียม 100  
คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย 
 

ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรัมตํอ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร ของสารละลาย 

 

-  โลหะหนัก (ค านวณเป็นตะกั่ว) 1  
-  โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช๎ท าปฏิกิริยา 10  
-  สารตกค๎างท่ีระเหยได๎ในน้ า (กรณีอาหารทีม่ีความ
เป็นกรด-ดําง เกิน 5) 

30  

-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในกรดอะซติิก 4% 
 (กรณีอาหารทีม่ีความเป็นกรด-ดําง ไมํเกิน 5) 

30 
 

 

 
-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในแอลกอฮอล์ 20% 
 (กรณีอาหารทีม่ีแอลกอฮอล)์ 

30  

-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในนอร์มัลเฮปเทน 
 (กรณีไขมัน น้ ามัน และอาหารทีม่ีไขมัน) 

30 
 

 

 
-  บิสฟีนอลเอ (ฟีนอลและพ-ีที-บวิทิลฟีนอล) ทีส่กัด
ด๎วยน้ า  
(กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ดําง เกิน 5) 

2.5 
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ภาชนะพลาสติก/7  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

พอลิคาร์บอเนต 
(ต่อ) 

 

 คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย (ตํอ) 
 

ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรัมตํอ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร ของสารละลาย 

 

-  บิสฟีนอลเอ (ฟีนอลและพ-ีที-บวิทิลฟีนอล) ที่สกัด
ด๎วยกรดอะซิติก 4%  
(กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ดําง ไมํเกิน 5) 

2.5 
 

 

-  บิสฟีนอลเอ (ฟีนอลและพ-ีที-บวิทิลฟีนอล) ที่สกัด
ด๎วยแอลกอฮอล์ 20% 
 (กรณีอาหารทีม่ีแอลกอฮอล)์ 

2.5 
 

 

 

-  บิสฟีนอลเอ (ฟีนอลและพ-ีที-บวิทิลฟีนอล) ที่สกัด
ด๎วยนอร์มลัเฮปเทน  
(กรณีไขมัน น้ ามัน และอาหารที่มไีขมัน) 

2.5  

ไนลอน(พีเอ),พอลิไวนิล
แอลกอฮอล ์

พอลิเมทิลเมทาคริเลต 
,และพอลิเมทิลเพนทนี 

 

 คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก 
 

ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรมัตํอ 1  กิโลกรมั 

 

-  ตะกั่ว 100  

-  แคดเมียม 100  

คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย 
 

ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรัมตํอ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร ของสารละลาย 

 

 

-  โลหะหนัก (ค านวณเป็นตะกั่ว) 1  

-  โพแทสเซยีมเปอร์แมงกาเนตที่ใช๎ท าปฏิกิริยา 10  

-  สารตกค๎างท่ีระเหยได๎ในน้ า 
 (กรณีอาหารทีม่ีความเป็นกรด-ดําง เกิน 5) 

30  
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ภาชนะพลาสติก/8  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

ไนลอน(พีเอ),พอลิไวนิล
แอลกอฮอล ์

พอลิเมทิลเมทาคริเลต 
,และพอลิเมทิลเพนทนี 

(ต่อ) 

 คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย  (ตํอ) 
 

ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรัมตํอ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร ของสารละลาย 

 

-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในกรดอะซติิก 4% 
 (กรณีอาหารทีม่ีความเป็นกรด-ดําง ไมํเกิน 5) 

30 

-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในแอลกอฮอล์ 20% 
 (กรณีอาหารทีม่ีแอลกอฮอล)์ 

30  

-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในนอร์มัลเฮปเทน  
(กรณีไขมัน น้ ามัน และอาหารที่มไีขมัน)   
*  เฉพาะชนิดพอลิเมทิลเพนทีน 

30 
 

*120 

 
 

 
-  แคโพรแลกแทม(เฉพาะชนิดไนลอน(พีเอ)) 15  
-  เมทาคริเลต(เฉพาะชนิดพอลิเมทิลเมทาคริเลต) 30  

เมลามีน* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก 
 

ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรมัตํอ 1  กิโลกรมั 

 

 
-  ตะกั่ว 100  

-  แคดเมียม 100  
คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย 
 

ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรัมตํอ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร ของสารละลาย 

 

-  ฟีนอล ไมํพบ  

-  ฟอร์แมลดีไฮด ์ ไมํพบ  

-  โลหะหนัก (ค านวณเป็นตะกั่ว) 1  
-  โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช๎ท าปฏิกิริยา 10  
-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในกรดอะซติิก 4% 
 (กรณีอาหารทีม่ีความเป็นกรด-ดําง ไมํเกิน 5) 

30  

* กรณีใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 oC ให้วิเคราะห์
ที่อุณหภูมิ 95 oC เวลา 30 นาท ี
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ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติกซึ่งใช๎บรรจุนมหรือผลติภณัฑ์นม ได๎แกํ นมเปรี้ยว นมดัดแปลงส าหรับทารก นมปรุงแตํงและครมี แตํไมํรวม ผลติภณัฑ์ที่มลีักษณะเป็นผงหรอืแห๎ง 

ซึ่งด๎านท่ีสัมผัสกับอาหารต๎องเป็นพลาสติกชนิดดังตํอไปนี ้
ภาชนะพลาสติก/9  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

พอลิเอทิลีน หรือ เอทิลีน1 - 
แอลคีนโคพอลิเมอร์ไรซด์เรซิน 

 

 
 

 

คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก 
 

ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรมัตํอ 1 กิโลกรมั 

 

 
-  โลหะหนัก (ค านวณเป็นตะกั่ว) 20  

-  สารหน ู 2  
-  สารที่สกัดด๎วยนอร์มลัเฮกเซน 26,000  
-  สารที่ละลายได๎ในไซลีน 113,000  
คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย 
 

ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรัมตํอ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร ของสารละลาย 

 

-  โลหะหนัก (ค านวณเป็นตะกั่ว) 1  

-  โพแทสเซยีมเปอร์แมงกาเนตที่ใช๎ท าปฏิกิริยา 5  
-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในกรดอะซติิก 4%  
(กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ดําง ไมํเกิน 5) 

15  

-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในนอร์มัลเฮปเทน 
 (กรณีไขมัน น้ ามัน และอาหารทีม่ีไขมัน) 
*  ส าหรับนมและผลิตภัณฑน์มชนิดที่เป็นครีม 

*75  
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ภาชนะพลาสติก/10 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

พอลิพรอพิลีน  คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก 
 

ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรมัตํอ 1 กิโลกรมั 

 

 
-  โลหะหนัก (ค านวณเป็นตะกั่ว) 20  

-  สารหน ู 2  
-  สารที่สกัดด๎วยนอร์มลัเฮกเซน 55,000  
-  สารที่ละลายได๎ในไซลีน 300,000  
คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย 
 

ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรัมตํอ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร ของสารละลาย 

 

-  โลหะหนัก (ค านวณเป็นตะกั่ว) 1  

-  โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช๎ท าปฏิกิริยา 5  
-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในกรดอะซติิก 4%  
(กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ดําง ไมํเกิน 5) 

15  

พอลิสไตรีน  คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก 
 

ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรมัตํอ 1 กิโลกรมั 

 

 
-  โลหะหนัก (ค านวณเป็นตะกั่ว) 20  
-  สารระเหยได๎ คือโทลูอีน,เอทิลเบนซิน,ไอโซโปรปลิ
เบนซิน,นอร์มัลโปรปิลเบนซิน และ สไตรีน 

1,500  

-  สารหน ู 2  

คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย 
 

ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรัมตํอ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร ของสารละลาย 

 

 

-  โลหะหนัก (ค านวณเป็นตะกั่ว) 1  

-  โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช๎ท าปฏิกิริยา 5  
-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในกรดอะซติิก 4%  
(กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ดําง ไมํเกิน 5) 

15  

 



79 

 

 
ภาชนะพลาสติก/11  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

พอลิเอทิลีนเทแรฟทาเลต  คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก 
 
 

ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้หนํวยเป็น มิลลิกรัมตํอ 1 
กิโลกรมั 

 

 

-  ตะกั่ว 100  

-  แคดเมียม 100  
คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย 
 

ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ 
หนํวยเป็น มิลลิกรัมตํอ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร ของสารละลาย 

 
 

 

-  โลหะหนัก (ค านวณเป็นตะกั่ว) 1  

-  โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช๎ท าปฏิกิริยา 5  
-  สารตกค๎างจากสารที่ระเหยได๎ในกรดอะซติิก 4% 
 (กรณีอาหารทีม่ีความเป็นกรด-ดําง ไมํเกิน 5) 

15  

-*   พลวง ตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม *0.025  
-*   เจอร์เมเนียม ตรวจวิเคราะห์ตามความ
เหมาะสม 

*0.05  
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เอกสารอ้างอิง 
 

กองอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา.(รวบรวม)  
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พร๎อมกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข.   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 121 (พ.ศ.2532) เรื่อง อาหารส าหรับผู๎ที่ต๎องการควบคุมน้ าหนัก   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารส าหรับผู๎ที่ต๎องการควบคุมน้ าหนัก (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2554 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 156 (พ.ศ.2537), (ฉบับที่ 286) พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่ 307) พ.ศ. 2550 เรื่อง นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตํอเนื่องส าหรับทารก

และเด็กเล็ก 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่157 (พ.ศ.2537), (ฉบับที่ 171) พ.ศ.2539, (ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่ 308) พ.ศ. 2550 เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตํอเนื่องส าหรับ

ทารกและเด็กเล็ก 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 158 (พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ (281) พ.ศ.2547, (ฉบับที่ 363) พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 2), (ฉบับที่ 372) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3), (ฉบับที่ 381) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) และ เลขที่ 418   

พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 409) พ.ศ.2562 เรื่อง เอนไซม์ส าหรับใช๎ในการผลิตอาหาร 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 412) พ.ศ.2562 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือสารฆําเชื้อที่ใช๎ส าหรับอาหาร 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 425) พ.ศ. 2564 เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสํวนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ามันจาก

เมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสํวนประกอบของสํวนของกัญชาหรือกัญชง 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 429) พ.ศ. 2564 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นสํวนประกอบ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที ่309) พ.ศ.2550 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 294) พ.ศ.2548 เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 303) พ.ศ.2550 เรื่อง อาหารที่มียาสัตว์ตกค๎าง 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ.2556 เรื่อง นมโค 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 351) พ.ศ.2556 เรื่อง นมปรุงแตํง 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 352) พ.ศ.2556 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 353) พ.ศ.2556 เรื่อง นมเปรี้ยว 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 354) พ.ศ.2556 เรื่อง ไอศกรีม 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ.2556 เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 356) พ.ศ.2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที ่387 พ.ศ.2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค๎าง  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 409) พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง เอนไซมส์ าหรับใช๎ในการผลิตอาหาร 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 412) พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆําเชื้อที่ใช๎ส าหรับอาหาร 

    ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน 
   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการ  
           ตรวจวิเคราะห์ ของอาหารด๎านจุลินทรีย์ที่ท าให๎เกิดโรค 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง การก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม 
เรื่อง การก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุท่ีใช๎รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร 
เรื่อง หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตใช๎ฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและคุณภาพหรือมาตรฐานด๎านจุลินทรีย์ที่ท าให๎เกิดโรค 

ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คูํมือ รายการตรวจวิเคราะห์ อาหารควบคุมเฉพาะและอาหารก าหนดคุณภาพมาตรฐาน 9 ประเภท เพ่ือประกอบการขออนุญาต, 
กรุงเทพมหานคร 2562 

 

 
 


