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ตำมที่มำตรำ 35(6) แห่งพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 และระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเลขสำรบบอำหำร พ.ศ.  

2562 ต้องมีผลกำรตรวจวิเครำะห์อำหำรจำกส่วนรำชกำรหรือสถำบันที่คณะกรรมกำรก ำหนด ประกอบกับได้มีกำรปรับระบบกำรขออนุญำต ด้ำนอำหำร โดยมุ่งเน้นให้ 
ผู้ประกอบสำมำรถก ำกับดูแลและเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นไปตำมกฎหมำย และเพ่ือเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุนภำคอุตสำหกรรม ให้ด ำเนินกำรได้ถูกต้องตำม
กฎหมำย จึงได้มีกำรรวบรวมและปรับปรุงรำยกำรตรวจวิเครำะห์ส ำหรับผลิตภัณฑ์อำหำรควบคุมเฉพำะ และอำหำรก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน ให้สอดคล้องกับ
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฉบับปัจจุบัน 

กองอำหำร เห็นควรปรับปรุงคู่มือรำยกำรตรวจวิเครำะห์อำหำรควบคุมเฉพำะและอำหำรก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน จ ำนวน 9 ประเภท เพ่ือประกอบกำรขอ
อนุญำต ให้สอดคล้องกับประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฉบับปัจจุบัน โดยยังคงวัตถุประสงค์ให้มีกำรตรวจวิเครำะห์เฉพำะรำยกำรที่จ ำเป็นตำมคู่มือรำยกำรตรวจวิเครำะห์
ฉบับเดิม (ตุลำคม 2562)  เพ่ือเป็นแนวทำงให้ผู้ประกอบกำร พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และผู้เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นเครื่องมือประกอบกำรขออนุญำต  

ผู้จัดท ำหวังว่ำกำรปรับปรุงครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นผลให้กำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำร เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

                   
  กองอำหำร 

                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ตุลำคม  2565 
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ค าแนะน าในการใช้คู่มือและค าจ ากัดความ 

1.  กำรขอขึ้นทะเบียนต ำรับอำหำรหรือขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำรกรณีอำหำรควบคุมเฉพำะ และกำรขอจดทะเบียนอำหำรก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน ได้แก่ เครื่องดื่มใน
ภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท ไอศกรีม  ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร และรอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์
รอยัลเยลลี โดยต้องมรีำยละเอียดกำรตรวจวิเครำะห์ดังนี้ 

1.1 รำยกำรผลกำรตรวจวิเครำะห์ต้องวิเครำะห์อย่ำงน้อยครบทุกรำยกำรตำม “ข้อก ำหนดที่ต้องตรวจวิเครำะห์” ของอำหำรชนิดนั้น ๆ ดังที่ระบุในคู่มือฉบับนี้  และ
อำจให้วิเครำะห์เพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสมจำกข้อก ำหนดที่ต้องตรวจวิเครำะห์กรณมีีเหตุให้สงสัย 

1.2 วิธีวิเครำะห์ใช้วิธี Reference Method ซึ่งส่วนมำกแล้วใช้วิธีของ AOAC (Association of Official Analytical Chemists) ซึ่งมีกำรระบุ alternative methods 
ให้เลือกใช้ด้วย 

1.3 รำยกำรผลกำรตรวจวิเครำะห์ต้องมีลักษณะดังนี้ 

1.3.1 สอดคล้องกับข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฉบับที่เก่ียวข้อง 

1.3.2 มีคุณภำพมำตรฐำนที่เป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฉบับที่เกี่ยวข้อง 

1.4 กรณีท่ีผู้วิเครำะห์รำยงำนผลกำรวิเครำะห์เพ่ิมเติมจำกข้อก ำหนดที่ต้องตรวจวิเครำะห์  กรณีมีเหตุให้สงสัยขอให้ผู้วิเครำะห์ระบุข้อคิดเห็นผลกำรวิเครำะห์ไว้ด้วย  

1.5 กรณีวัตถุกันเสีย หำกจัดอยู่ในข้อก ำหนดที่ต้องตรวจวิเครำะห์ ให้ตรวจและรำยงำนชนิดและปริมำณของวัตถุกันเสียที่แจ้ง ส ำหรับวัตถุกันเสียอ่ืนๆนอกเหนือจำก
ที่แจ้ง ผู้วิเครำะห์สำมำรถวิเครำะห์และรำยงำนเพิ่มเติมได้ กรณีมีเหตุให้สงสัย 
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1.6 กรณีกำรตรวจวิเครำะห์ “จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกิดโรค” ผลิตภัณฑ์อำหำรให้หมำยควำมรวมถึงจุลินทรีย์ที่ท ำให้เกิดโรค ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง 
ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรตรวจวิเครำะห์ของอำหำรด้ำนจุลินทรีย์ที่ท ำให้เกิดโรค  เช่น ทั้ง Salmonella spp., 
Staphylococcus aureus , Bacillus cereus,  Clostridium perfringens , Listeria monocytogenes,  Cronobacter spp.  และ Clostridium botulinum  

1.7 กรณีกำรตรวจวิเครำะห์ “จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกิดโรค” ส ำหรับภำชนะที่ท ำจำกพลำสติกนั้น ให้หมำยถึง Staphylococcus aureus , Clostridium perfringens, 
Bacillus cereus  และ  Salmonella spp.   และในรำยงำนผลวิเครำะห์ ขอให้ระบุชนิดจุลินทรีย์ที่ท ำให้เกิดโรค แต่ละชนิดที่ท ำกำรวิเครำะห์ด้วย 

1.8 กำรตรวจวิเครำะห์ E.coli หำกปรำกฏผลว่ำตรวจพบน้อยกว่ำ 3 MPN ถือว่ำไม่พบ  

2. รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ 

2.1 รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพหรือมำตรฐำน 

2.1.1 ต้องเป็นต้นฉบับที่มีอำยุไม่เกิน 1 ปี คือนับตั้งแต่วันที่ออกรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์จนถึงวันที่ยื่นค ำขอและมำจำกหน่วยงำนเดียวกัน กรณีจ ำเป็นต้องใช้
จำกหลำยหน่วยงำน รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์อำหำรแต่ละหน่วยงำนต้องระบุรุ่นกำรผลิต โดยจะอนุโลมให้ใช้กรณีเป็นรุ่นกำรผลิตเดียวกัน 

2.1.2 รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์อย่ำงน้อยต้องระบุ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชนิดภำชนะบรรจุ ชื่อและท่ีตั้งผู้ผลิต ชื่อและท่ีตั้งผู้น ำเข้ำ รุ่นกำรผลิต 

2.1.3 ต้องมีรำยละเอียดครบตำมข้อก ำหนดที่ต้องตรวจวิเครำะห์อย่ำงน้อยที่ระบุในคู่มือรำยกำรตรวจวิเครำะห์อำหำรควบคุมเฉพำะและอำหำรก ำหนดคุณภำพ
มำตรฐำน 9 ประเภท  

2.1.4 กรณีวิเครำะห์ซ่อม หรือวิเครำะห์เพ่ิม ต้องส่งวิเครำะห์ที่หน่วยงำนเดิมเท่ำนั้น ยกเว้น หน่วยงำนเดิมไม่สำมำรถวิเครำะห์ในรำยกำรดังกล่ำวได้                
โดยต้องมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง  

2.1.5 กรณีรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ระบุรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์อำหำรดังเช่น ชื่ออำหำร ชื่อตรำ  และ/หรือ สถำนที่ผลิตไม่สอดคล้องกับที่แจ้งในค ำขอฯ 
ต้องมีหนังสือชี้แจงเหตุผลประกอบกำรพิจำรณำ  
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2.1.6 กรณีขอใช้รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพหรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ร่วม จะต้องมีสูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีกำรผลิต และสถำนที่ผลิตเดียวกันกับอำหำร
ทีส่่งวิเครำะห์ และหำกรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ต้องยื่นแสดงหนังสือยินยอมให้ใช้ผลกำรตรวจวิเครำะห์ร่วมจำกเจ้ำของสิทธ์ผลกำร
ตรวจวิเครำะห์นั้น พร้อมหนังสือขอใช้รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ร่วมจำกผู้ขอใช้ประกอบกำรพิจำรณำ โดยผู้ลงนำมหนังสือข้ำงต้นอำจเป็นผู้รับอนุญำตผลิต/
น ำเข้ำ หรือกรรมกำรของนิติบุคคลที่มีอ ำนำจผูกพันตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของนิติบุคคล  

2.1.7 กรณีผลิตภัณฑ์เป็น อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งวิเครำะห์จะต้องมีภำชนะบรรจุตรงกับภำชนะบรรจุที่ยื่นขออนุญำต ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มี
สูตรส่วนประกอบและกรรมวิธีกำรผลิตเดียวกัน แต่มีหลำยชนิดภำชนะบรรจุ เช่น กระป๋องโลหะ และขวดแก้วฝำโลหะมียำงรอง ให้วิเครำะห์ผลิตภั ณฑ์อำหำรที่
บรรจุในภำชนะบรรจุที่มีควำมเสี่ยงสูงกว่ำ คือ กระป๋องโลหะ เป็นต้น 

2.1.8 กรณีประสงค์จะใช้รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ฉบับเดิมที่ถูกคืนค ำขอ ให้แจ้งหรือแสดงหลักฐำนว่ำเป็นรำยงำนกำรตรวจผลวิเครำะห์ฉบับเดียวกับที่เคยยื่น 
ค ำขอมำแล้ว  

2.2 รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ภำชนะบรรจุพลำสติกตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำนภำชนะบรรจุพลำสติก ให้มี
รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์  กรณีภำชนะบรรจุพลำสติก/ฝำพลำสติกที่มีสี (ยกเว้นใสไม่มีสีและสีขำว)ที่บรรจุและสัมผัสโดยตรงกับอำหำรที่เป็นของเหลว(ยกเว้น 
น้ ำบริโภค) กึ่งแข็งก่ึงเหลว อันอำจท ำให้เกิดกำรกัดกร่อน เนื่องจำกอำจมีสำรอื่นออกมำปนเปื้อนกับอำหำรโดยต้องวิเครำะห์ตำมสภำพกำรน ำไปใช้บรรจุอำหำรชนิด
นั้นจริง    

3.  คู่มือฉบับนี้ใช้เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำผลกำรตรวจวิเครำะห์ เพ่ือประกอบกำรขอรับเลขสำรบบอำหำรเท่ำนั้น หำกต้องกำรตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียด ให้ศึกษำ
ข้อก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดในประกำศกระทรวงสำธำรณสุขท่ีเกี่ยวข้องแต่ละฉบับ 
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ส่วนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการอาหารให้การยอมรับผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร 

เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหารหรืออนุญาตใช้ฉลากอาหารหรือจดทะเบียนอาหารมีดังนี้ 

1.  หนว่ยงำนของรัฐทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

2.  หน่วยงำนหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมำยหรือได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนของรัฐของประเทศนั้นๆ 

3.  หน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่ได้รับกำรรับรองโดยหน่วยงำนรับรองห้องปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำนสำกล 

กำรใช้ผลวิเครำะห์จำกหน่วยงำนตำม ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 จะต้องมีหลักฐำนกำรได้รับกำรมอบหมำยหรือได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนของรัฐของประเทศนั้นๆ 
(ข้อ 2) หรือ หลักฐำนกำรได้รับกำรรับรองโดยหน่วยงำนรับรองห้องปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำนสำกล (ISO/IEC17025) (ข้อ 3) โดยต้องมีรายการวิเคราะห์คุณภาพหรือ
มาตรฐานและชนิดอาหารที่ได้รับการมอบหมายหรือได้รับการรับรอง ตรงตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับของอาหารชนิดนั้นๆ (อ้ำงอิงจำกค ำสั่ง
คณะกรรมกำรอำหำร ที่ 1/2545 เรื่อง ก ำหนดส่วนรำชกำรหรือสถำบันที่ตรวจวิเคระห์อำหำร เพ่ือกำรข้ึนทะเบียนต ำรับอำหำร ลงวันที่ 21 มีนำคม 2545) 

ศึกษำรำยชื่อหนว่ยงำนวิเครำะห์ได้ที่ “รำยชื่อหนว่ยงำนรำชกำรและหนว่ยงำนที่ได้รับกำรรับรอง ISO 17025 ที่ให้บริกำรตรวจวเิครำะห์อำหำร” เข้ำถึงได้ที่ 
http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/View.aspx?T=Contacts&TF=1&IDdata=13 

 
 
 

 
 
 
 



 

ฉ 

 
บัญชรีายการตรวจวิเคราะห์ 

อาหารกลุ่มที่ 1 : อาหารควบคุมเฉพาะ 
 

    ประเภทอำหำร ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฉบับที่ หน้ำ 

1. นมดัดแปลงส ำหรับทำรกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก 156 (พ.ศ. 2537), (286) พ.ศ. 2547 และ (307) พ.ศ. 2550 1 

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

7 

3. อำหำรเสริมส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก 158 (พ.ศ. 2537) 13 

4. อำหำรส ำหรับผู้ที่ต้องกำรควบคุมน้ ำหนัก 121 (พ.ศ. 2532) และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 15 

5. วัตถุเจือปนอำหำร (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 ำหรับใช้ในกำรผลิตอำหำร 

7. ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดหรือสำรฆ่ำเชื้อที่ใช้ส ำหรับอำหำร 

 

(409) พ.ศ. 2562 

(412) พ.ศ. 2562 

22 

23 

 



 

ช 

 
บัญชีรายการตรวจวิเคราะห์ (ต่อ) 

อาหารกลุ่มที่ 1 : อาหารควบคุมเฉพาะ 
 

    ประเภทอำหำร ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฉบับที่ หน้ำ 

8. เมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อำหำร 
ที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง 

(425) พ.ศ. 2564 และ (437) พ.ศ. 2565 25 

9. ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชง (427) พ.ศ. 2564 และ (438) พ.ศ. 2565 32 

10. ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีสำรสกัดแคนนำบิไดออลเป็นส่วนประกอบ (429) พ.ศ. 2564 และ (439) พ.ศ. 2565 36 
 

 



 

ซ 

 

บัญชีรายการตรวจวิเคราะห์ 

อาหารกลุ่มที่ 2 : อาหารก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
 

    ประเภทอำหำร ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฉบับที่ หน้ำ 

1.  เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท (356) พ.ศ. 2556 และ (402) พ.ศ. 2562 41 

2.  นมโค (350) พ.ศ. 2556 และ (406) พ.ศ. 2562 45 

3.  นมปรุงแต่ง (351) พ.ศ. 2556 และ (407) พ.ศ. 2562 55 

4.  นมเปรี้ยว (353) พ.ศ. 2556 และ (408) พ.ศ. 2562 60 

5.  ผลิตภัณฑ์ของนม (352) พ.ศ. 2556 62 

6.  อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท (355) พ.ศ. 2556 64 

7.  ไอศกรีม (354) พ.ศ. 2556 68 
 



 

ฌ 

 

บัญชีรายการตรวจวิเคราะห์(ต่อ) 

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

 

   ประเภทอำหำร ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฉบับที่ หน้ำ 

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

     71 

2.รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี  (294) พ.ศ. 2548       72 

ข้อก ำหนดที่อำจตรวจวิเครำะห์ตำมควำมเหมำะสม         73 
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อาหารกลุ่มที่ 1 : อาหารควบคุมเฉพาะ 

1. นมดัดแปลงส ำหรับทำรกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก/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 าหรับทารกและเด็กเล็ก 

 
 
 
 

กลิ่น รส มีกลิ่นรสตำมลักษณะเฉพำะของนมนั้น รำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
ควำมช้ืน    (เฉพำะชนิดผงหรือแห้ง) ไม่เกินร้อยละ 5 ของน้ ำหนัก  

ลักษณะ   (เฉพำะชนิดผงหรือแห้ง) 
 

มีลักษณะร่วนเป็นผงหรือแห้ง ไม่เกำะเป็นก้อน และเมื่อได้ผสมตำม
ค ำแนะน ำที่แสดงไว้ในฉลำกแล้ว ต้องมีลักษณะไม่รวมตัวเป็นก้อน   
ไม่ลอยเป็นฝ้ำ และเนื้ออำหำรต้องไม่หยำบ เหมำะสมที่จะน ำไปใช้เลี้ยง
ทำรกหรือเด็กได้ โดยสำมำรถผ่ำนหัวนมชนิดยำงธรรมชำติหรือยำง
สังเครำะห์ ที่ใช้กันตำมปกติ 

 

ตะกั่ว  ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในสภำพพร้อมบริโภค ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 
1. ฮอร์โมนหรือสำรปฏิชีวนะ 
2. ซำลิซลิิกและเกลือของกรด 
3. สำรปนเปื้อนซึ่งก ำหนดในนมหรือน้ ำนมท่ีเป็นวัตถุดิบตำม

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง 
มำตรฐำนอำหำรที่มสีำรปนเปื้อน ได้แก ่
3.1 เมลำมีนและกรดซัยยำนรูิก 
3.2 แอฟลำทอกซิน เอ็ม 1  

4. สำรพิษตกค้ำงซึ่งก ำหนดในนม เป็นวัตถุดิบตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อำหำรที่มี
สำรพิษตกค้ำง และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ลักษณะทั่วไป 
 

ไม่มฮีอร์โมนหรือสำรปฏิชีวนะ 

ไม่มสีำรเป็นพิษจำกจุลินทรีย์หรือสำรเป็นพิษอื่นในปรมิำณที่อำจเปน็
อันตรำยต่อสุขภำพ 
ไม่แต่งกลิ่นรส ทั้งนี้ เว้นแต่นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและ
เด็กเล็ก อำจมีกำรแต่งกลิ่นรสตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

ไม่ใช้น ้ำตำล น ้ำผึ้ง หรือวัตถุที่ให้ควำมหวำนอ่ืนใด ยกเว้น  
(ก) กำรเติมน้ ำตำลแลคโตสหรือกำรเติมคำร์โบไฮเดรตอื่นที่มิใช่

น้ ำตำลที่มีควำมหวำนเทียบเท่ำหรือน้อยกว่ำน้ ำตำลแลคโตส 
     (ข) นมดัดแปลงส ำหรับทำรกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส ำหรับ
ทำรกและเด็กเล็กที่มีควำมประสงค์จะให้ใช้เลี้ยงทำรกหรือเด็กเล็กซึ่งมี
ระบบกำรย่อยอำหำรผิดปกติ หรือมีกำรดูดซึมอำหำรผิดปกติหรือแพ้
สำรอำหำรบำงชนิด ทั้งนี้ตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก อย. 
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1. นมดัดแปลงส ำหรับทำรกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก/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 าหรับทารกและเด็กเล็ก 

 

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

แบคทีเรียทั้งหมด ส ำหรับกรรมวิธีสเตอริไลส์     ไมพ่บ ในนม 0.1 มิลลิลิตร 
ส ำหรับกรรมวิธียูเอชที          ไม่พบ ในนม 0.1 มิลลิลิตร 
ส ำหรับชนิดผงหรือแห้ง           ไม่เกิน 10,000 ในนม  1  กรัม  
กรณีใช้กรรมวิธีอื่น   ตรวจพบตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก อย. 
 

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

และ 
(ฉบับท่ี 307) พ.ศ. 2550 

เร่ือง 
นมดัดแปลงส าหรับทารก 

และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง
ส าหรับทารกและเด็กเล็ก 

 
นมดัดแปลงส าหรับทารก 
(ต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 12 

เดือน) 
 

จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกดิโรค* 
-  Salmonella spp. 

 
ไม่พบใน 25 กรัม 

* กรณีนมดัดแปลงส ำหรับทำรก ชนิดผงหรือแห้ง ตรวจ 
Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Bacillus 
cereus, และ  Cronobacter spp.  
*  กรณีนมดัดแปลงส ำหรับทำรก ชนิดเหลว ตรวจเฉพำะ 
Salmonella spp. และ Staphylococcus aureus 

-  Staphylococcus aureus ไม่พบใน 0.1 กรัม 
-  Bacillus cereus  ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม 
- Cronobacter spp. ไม่พบใน 10 กรัม 

ต้องมีคุณภำพหรือมำตรฐำนเฉพำะดังต่อไปนี้อีกด้วย   ต้องส่งผลวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารอาหารตามที่แสดงทีฉ่ลาก* 
พลังงำน มีพลังงำนไม่น้อยกว่ำ  272 กิโลจลู (65 กิโลแคลอรี) และไม่เกิน 

 293 กิโลจูล (70 กิโลแคลอรี) ในจ ำนวนหรือ ในอัตรำส่วนผสมเพื่อใช้
เลี้ยงทำรกตำมที่ระบุในฉลำกจ ำนวน 100 มิลลิลิตร  

เว้นแต่นมดดัแปลงส ำหรับทำรกทีม่ีควำมประสงค์และ เหมำะสมที่
จะใช้เลี้ยงทำรกท่ีมีน้ ำหนักตัวเมื่อคลอดต่ ำกว่ำ 1,800 กรัม ให้มไีด้
ตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก อย. 
 

มีสำรโปรตีน สำรคำรโ์บไฮเดรต สำรไขมัน วิตำมิน และแร่ธำตตุ่ำง ๆ ในจ ำนวนที่ให้พลังงำน 418 กิโลจูล 
(100 กิโลแคลอรี) ดังต่อไปนี ้

 

สำรโปรตีนและกรดอะมิโนท้ังหมด สำรโปรตีนที่ ร่ ำงกำยใช้ประโยชน์ ได้หมด (Reference Protein)                        
ไม่น้อยกว่ำ 1.8 กรัมของเคซีน และปริมำณโปรตีนท้ังหมดจะต้องไม่เกิน 
4.0  กรัม กำรเติมกรดอะมิโนที่จ ำเป็นต่อร่ำงกำย (Essential amino 
acid) เพื่อปรับปรุงคุณภำพของโปรตีน อำจท ำได้ในปริมำณเท่ำที่จ ำเป็น
ตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว และต้องเป็นกรดอะมิโนแบบแอล  
(L-form amino acid) ทั้งนี้จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก อย. ก่อน 
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1. นมดัดแปลงส ำหรับทำรกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก/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 าหรับทารกและเด็กเล็ก 

 
นมดัดแปลงส าหรับทารก 
(ต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 12 

เดือน) 
(ต่อ) 

 

มีสำรโปรตีน สำรคำรโ์บไฮเดรต สำรไขมัน วิตำมิน และแร่ธำตตุ่ำง ๆ ในจ ำนวนที่ให้พลังงำน 418 กิโลจูล 
(100 กิโลแคลอรี) ดังต่อไปนี ้

 

สำรคำร์โบไฮเดรตและน้ ำตำลแลคโตส ต้องเป็นน้ ำตำลแลคโตส (Lactose) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของ                     
น้ ำหนัก ของสำรคำรโ์บไฮเดรตทั้งหมด 

สำรไขมันและกรดไลโนลีอิก ไม่น้อยกว่ำ  3.3  กรัม และไม่เกิน  6.0  กรัม และมีกรดไขมันชนิด 
ไลโนลีอิกไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิกรัม ในจ ำนวนสำรไขมันทั้งหมด ถ้ำมี
กรดไขมันชนิดที่มีคำร์บอนในโมเลกุลเกิน 20 อะตอม ให้มีได้ไม่เกินร้อย
ละ 1 ของพลังงำน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี)  

วิตำมินเอ (ค ำนวณเป็นเรตินอล) ไม่น้อยกว่ำ  75 ไมโครกรัม และไม่เกิน 150 ไมโครกรัม   
วิตำมินด ี ไม่น้อยกว่ำ  40 หน่วยสำกล และไม่เกิน 80 หน่วยสำกล 
วิตำมินเค 1 ไม่น้อยกว่ำ  4 ไมโครกรมั  
วิตำมินอี (อัลฟำ-โทโคเฟอรอล) ไม่น้อยกว่ำ 0.7 หน่วยสำกล และต้องมีวิตำมินอีไม่น้อยกว่ำ 0.7  

หน่วยสำกล ต่อกรดไลโนลีอิก 1  กรัม 
วิตำมินบี 1 (ไธอะมีน) ไม่น้อยกว่ำ  40 ไมโครกรัม 
วิตำมินบี 2 (ไรโบฟลำวิน) ไม่น้อยกว่ำ  60 ไมโครกรัม 
ไนอำซิน  (นิโคตินำไมด์หรือกรดนิโคตินิก) ไม่น้อยกว่ำ  250 ไมโครกรัม 

วิตำมินบี 6 ไม่น้อยกว่ำ 35 ไมโครกรมั และไมน่้อยกว่ำ 15 ไมโครกรมั ต่อโปรตนี  
1  กรัม ในกรณีที่มีโปรตีนในสตูรนมดัดแปลงส ำหรับทำรกเกินกว่ำ  
1.8 กรัมต่อ 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี)  

กรดโฟลิก ไม่น้อยกว่ำ  4 ไมโครกรมั  

กรดแพนโทธีนิก ไม่น้อยกว่ำ  300 ไมโครกรัม  

วิตำมินบี 12 (ไซยำโนโคบำลำมิน) ไม่น้อยกว่ำ  0.15 ไมโครกรัม  
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1. นมดัดแปลงส ำหรับทำรกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก/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
เด็กเล็ก 

 
นมดัดแปลงส าหรับทารก 

(ต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 12 เดือน) 
(ต่อ) 

ไบโอติน ไม่น้อยกว่ำ  1.5 ไมโครกรมั   
โคลีน ไม่น้อยกว่ำ  7 มิลลิกรัม 
วิตำมินซี (กรดแอลแอสคอร์บิค) ไม่น้อยกว่ำ  8 มิลลิกรัม 

โซเดียม ไม่น้อยกว่ำ  20 มิลลิกรัม และไม่เกิน  60 มิลลิกรัม 

โพแทสเซียม ไม่น้อยกว่ำ  80 มิลลิกรัม และไม่เกิน  200 มิลลิกรัม  

คลอไรด ์ ไม่น้อยกว่ำ  55 มิลลิกรัม และไม่เกิน  150 มิลลิกรัม 

แคลเซียม ไม่น้อยกว่ำ  50 มิลลิกรัม อัตรำส่วนของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัส                                       
ต้องไม่น้อยกว่ำ 1.2 และ ไม่เกิน 2.0 ฟอสฟอรัส ไม่น้อยกว่ำ  25 มิลลิกรัม  

แมกนีเซียม ไม่น้อยกว่ำ  6 มิลลิกรัม   

เหล็ก ไม่น้อยกว่ำ  0.15 มิลลิกรัม และไม่เกิน  3.0 มิลลิกรมั  

ไอโอดีน ไม่น้อยกว่ำ  5 ไมโครกรมั และไมเ่กิน  75 ไมโครกรัม  

ทองแดง ไม่น้อยกว่ำ  60 ไมโครกรัม  

สังกะส ี ไม่น้อยกว่ำ  0.5 มิลลิกรัม 

แมงกำนีส ไม่น้อยกว่ำ  5 ไมโครกรมั  
 ในกรณีที่นมดัดแปลงส ำหรับทำรกนั้น มีควำมประสงค์จะให้ใช้เลี้ยงทำรก 

ซึ่งมีระบบกำรย่อยอำหำรผิดปกติหรือมีกำรดูดซึมอำหำรผิดปกติ หรือแพ้
สำรอำหำรบำงชนิดได้นั้น ให้มีชนิดและปริมำณของสำรอำหำร ตำมที่
ได้รับควำมเห็นชอบจำก อย. และ ให้แสดงวัตถุประสงค์นั้นไว้ในฉลำกด้วย  
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1. นมดัดแปลงส ำหรับทำรกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก/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
เด็กเล็ก 

 
นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับ

ทารกและเด็กเล็ก 
(อายุต้ังแต่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 

หรือเด็กตั้งแต่ 1 ปีถึง 3 ปี) 
(ต่อ) 

จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกดิโรค* 
-  Salmonella spp. 

ไม่พบใน 25 กรัม * กรณีนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็ก
เล็ก ชนิดผงหรือแห้ง ตรวจ Salmonella spp., 
Staphylococcus aureus, และ Bacillus 
cereus 
* กรณีนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็ก
เล็ก ชนิดเหลว ตรวจเฉพำะ Salmonella spp. 
และ Staphylococcus aureus 

-  Staphylococcus aureus ไม่พบใน 0.1 กรัม 
-  Bacillus cereus  ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม 

ต้องมีคุณภำพหรือ มำตรฐำนเฉพำะดังต่อไปนี้อีกด้วย  
 
*  ต้องส่งผลวิเคราะห์ชนิดและปริมาณ
สารอาหารตามที่แสดงบนฉลาก 

 

พลังงำน ไม่น้อยกว่ำ  251 กิโลจูล (60 กิโลแคลอรี)และไม่เกิน 356 กิโลจูล  
(85 กิโลแคลอรี) ในจ ำนวนหรือ ในอัตรำส่วนผสมเพื่อใช้เลี้ยงทำรกหรือเด็ก
ตำมที่ระบุในฉลำกจ ำนวน  100 มิลลิลิตร 

มีสำรโปรตีน สำรไขมัน วิตำมิน และแร่ธำตุต่ำง ๆ ในจ ำนวนที่ให้พลงังำน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี) ดังต่อไปนี ้

สำรโปรตีนและกรดอะมิโนท้ังหมด สำรโปรตีนที่ร่ำงกำยใช้ประโยชน์ได้หมดไม่น้อยกว่ำ 3.0  กรัม ของเคซีน และ
ปริมำณโปรตีนทั้งหมด จะต้องไม่เกิน 5.5  กรัม กำรเติมกรดอะมิโนที่จ ำเป็น
ต่อร่ำงกำยเพื่อปรับปรุงคุณภำพของโปรตีน อำจท ำได้ในปริมำณเท่ำที่จ ำเป็น
ตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว และต้องเป็นกรดอะมิโนแบบแอล ทั้งนี้จะ ต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำก  อย.  

สำรไขมันและกรดไลโนลีอิก สำรไขมันไม่น้อยกว่ำ 3.0  กรัม และไม่เกิน  6.0  กรัม และมีกรดไขมันชนิดไล
โนลีอิกไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิกรัม ในจ ำนวนสำรไขมันทั้งหมด  ถ้ำมีกรดไขมัน
ชนิดที่มีคำร์บอนในโมเลกุลเกิน 20 อะตอม ให้มีได้ไม่เกินร้อยละ  
1 ของพลังงำน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี) 

วิตำมินเอ (ค ำนวณเป็นเรตินอล) ไม่น้อยกว่ำ  75 ไมโครกรัม และไม่เกิน 225 ไมโครกรัม 

วิตำมินด ี ไม่น้อยกว่ำ  40 หน่วยสำกล และไม่เกิน 120 หน่วยสำกล  
วิตำมินอี (อัลฟำ-โทโคเฟอรอล) ไม่น้อยกว่ำ  0.7 หน่วยสำกล และต้องมีวิตำมินอีไม่น้อยกว่ำ   

0.7 หน่วยสำกลต่อกรดไลโนลีอิก 1  กรัม  
วิตำมินเค 1 ไม่น้อยกว่ำ  4 ไมโครกรัม 
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1. นมดัดแปลงส ำหรับทำรกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก/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
เด็กเล็ก 

 
นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับ

ทารกและเด็กเล็ก 
(อายุต้ังแต่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 

หรือเด็กตั้งแต่ 1 ปีถึง 3 ปี) 
(ต่อ) 

วิตำมินบี 1 (ไธอะมีน) ไม่น้อยกว่ำ  40 ไมโครกรัม  

วิตำมินบี 2 (ไรโบฟลำวิน) ไม่น้อยกว่ำ  60 ไมโครกรัม 

ไนอำซิน(นิโคตินำไมด์หรือกรดนิโคตินิก) ไม่น้อยกว่ำ  250 ไมโครกรัม  

วิตำมินบี 6 ไม่น้อยกว่ำ 45 ไมโครกรมั และไมน่้อยกว่ำ 15 ไมโครกรมั  ต่อโปรตนี 
 1 กรัม ในกรณีที่มีโปรตีนในสตูรนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรก
และเด็กเล็กเกินกว่ำ 3.0 กรัม ต่อ 418 กิโลจูล  (100  กิโลแคลอรี)  

กรดโฟลิก ไม่น้อยกว่ำ 4 ไมโครกรัม  

กรดแพนโทธีนิก ไม่น้อยกว่ำ 300 ไมโครกรัม  
วิตำมินบี 12 (ไซยำโนโคบำลำมิน) ไม่น้อยกว่ำ 0.15 ไมโครกรัม  
ไบโอติน ไม่น้อยกว่ำ 1.5 ไมโครกรัม  
วิตำมินซี (กรดแอลแอสคอร์บิค) ไม่น้อยกว่ำ 8 มิลลิกรัม 
โซเดียม ไม่น้อยกว่ำ 20 มิลลิกรัม และไม่เกิน 85 มิลลิกรัม 
โพแทสเซียม ไม่น้อยกว่ำ 80 มิลลิกรัม 
คลอไรด ์ ไม่น้อยกว่ำ 55 มิลลิกรัม 
แคลเซียม ไม่น้อยกว่ำ 90 มิลลิกรัม อัตรำส่วนของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัส                          

ต้องไม่น้อยกว่ำ 1.0 และไม่เกิน 2.0 ฟอสฟอรัส ไม่น้อยกว่ำ 60 มิลลิกรัม  
แมกนีเซียม ไม่น้อยกว่ำ 6 มิลลิกรัม  
เหล็ก ไม่น้อยกว่ำ 1 มิลลิกรัม และไม่เกนิ 2 มิลลิกรมั 
ไอโอดีน ไม่น้อยกว่ำ 5 ไมโครกรัม 
สังกะส ี ไม่น้อยกว่ำ 0.5 มิลลิกรัม 
 ในกรณีที่นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็กนั้น มีควำม

ประสงค์จะให้ใช้เลี้ยงทำรกหรือเด็กซึ่งมีระบบกำรย่อยอำหำรผิดปกติ หรือ
มีกำรดูดซึมอำหำรผิดปกติ หรือแพ้สำรอำหำรบำงชนิดได้นั้น ให้มีชนิด
และปริมำณของสำรอำหำร ตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก อย . และให้
แสดงวัตถุประสงค์นั้นไว้ในฉลำกด้วย 
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2.อำหำรทำรกและอำหำรสตูรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก/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 

และเด็กเล็ก 

กลิ่น รส มีกลิ่นรสตำมลักษณะเฉพำะของอำหำรทำรก และอำหำรสตูรต่อเนือ่ง
ส ำหรับทำรกและเด็กเล็กนั้น 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
 

ควำมช้ืน (เฉพำะชนิดผงหรือแห้ง) ไม่เกินร้อยละ 5 ของน้ ำหนกั  

ลักษณะ 
(เฉพำะชนิดผงหรือแห้ง) 
 

มีลักษณะร่วนเป็นผงหรือแห้งไม่เกำะเป็นก้อน และเมื่อได้ผสมตำม
ค ำแนะน ำที่แสดงไว้ในฉลำกแล้ว ต้องมีลักษณะไม่รวมตัวเป็นก้อน 
ไม่ลอยเป็นฝ้ำ และเนื้ออำหำรต้องไม่หยำบ เหมำะสมที่จะน ำไปใช้เลี้ยง
ทำรกหรือเด็กได้ โดยสำมำรถผ่ำนหัวนมชนิดยำงธรรมชำติหรือยำง
สังเครำะห์ที่ใช้กันตำมปกติ 

 

ตะกั่ว  ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในสภำพพร้อมบริโภค  

ลักษณะทั่วไป 
 

ไม่มีฮอร์โมนหรือสำรปฏิชีวนะ *  ต้องส่งผลวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารอาหารตามที่แสดง
บนฉลาก 
ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 
1. ฮอร์โมนหรือสำรปฏิชีวนะ 
2. ซำลิซลิิกและเกลือของกรด 
3. สำรปนเปื้อนซึ่งก ำหนดในวัตถดุิบตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับท่ี 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มำตรฐำนอำหำรที่มี
สำรปนเปื้อน ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว ดีบุก ปรอท แอฟลำทอกซิน 
ฟูโมนิซิน บี 1 และบี 2 โอครำทอกซินเอ เมลำมีนและกรดซัยยำนู
ริก เป็นต้น 
4. สำรพิษตกค้ำง ซึ่งก ำหนดในวัตถุดิบตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อำหำรที่มีสำรพิษ
ตกค้ำง และฉบับท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

ไม่มีสำรเป็นพิษจำกจุลินทรีย์หรือสำรเป็นพิษอื่นในปริมำณที่อำจเป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ 
ไม่แต่งกลิ่นรส ทั้งนี้ เว้นแต่นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและ
เด็กเล็ก อำจมีกำรแต่งกลิ่นรสตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ไม่ใช้น ้ำตำล น ้ำผึ้ง หรือวัตถุที่ให้ควำมหวำนอ่ืนใด ยกเว้น 
       (1) กำรเติมน ้ำตำลแลคโตสหรือกำรเติมคำร์โบไฮเดรตอื่นที่มิใช่น ้ำตำล
ที่มีควำมหวำนเทียบเท่ำหรือน้อยกว่ำน ้ำตำลแลคโตส 
      (2) อำหำรส ำหรับทำรกและอำหำรสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและ
เด็กเล็กที่มีควำมประสงค์จะให้ใช้เลี้ยงทำรกหรือเด็กเล็กซึ่งมีระบบกำร
ย่อยอำหำรผิดปกติ หรือมีกำรดูดซึมอำหำรผิดปกติ หรือแพ้สำรอำหำร
บำงชนิดทั้งนี้ตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก อย. 
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2.อำหำรทำรกและอำหำรสตูรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก/2 

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 

และเด็กเล็ก 
(ต่อ) 

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

แบคทีเรียทั้งหมด ส ำหรับกรรมวิธีสเตอริไลส์    
ไม่พบในอำหำร 0.1 มิลลิลติร 
ส ำหรับกรรมวิธี ยู เอช ที      
ไม่พบในอำหำร 0.1 มิลลิลติร 
ส ำหรับชนิดผงหรือแห้ง       
ไม่เกิน 10,000 ในอำหำร1 กรัม 

กรณีใช้กรรมวิธีอ่ืน            
ตรวจพบตำมที่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำก อย. 

 

อาหารทารก 
(ต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 12 

เดือน) 
 

จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกดิโรค* 
-  Salmonella spp. 

อาหารทารก 
ไม่พบใน 25 กรัม 

*กรณีอำหำรทำรก ชนิดผงหรือแห้ง ตรวจ Salmonella spp., 
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus., และ 
Cronobacter spp. 
*กรณีอำหำรทำรก ชนิดเหลว ตรวจเฉพำะ Salmonella spp. 
และ Staphylococcus aureus 

-  Staphylococcus aureus ไม่พบใน 0.1 กรัม 
-  Bacillus cereus  ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม 
-  Cronobacter spp. ไม่พบใน 10 กรัม 

ต้องมีคุณภำพหรือมำตรฐำนเฉพำะดังต่อไปนี้อีกด้วย  

พลังงำน ไม่น้อยกว่ำ  272 กิโลจูล (65 กิโลแคลอรี)และไม่เกิน 293 กิโลจูล 
 (70 กิโลแคลอรี) ในจ ำนวนหรือ ในอัตรำส่วนผสมเพื่อใช้เลี้ยงทำรกหรือ
เด็กตำมที่ระบุในฉลำกจ ำนวน 100 มิลลลิิตร 

 

 

 

 

 



9 

 

2.อำหำรทำรกและอำหำรสตูรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก/3 

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 
และเด็กเล็ก 

 
อาหารทารก 

(ต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 12 เดือน) 
(ต่อ) 

มีสำรโปรตีน สำรไขมัน วิตำมิน และแร่ธำตุต่ำง ๆ ในจ ำนวนท่ีให้พลงังำน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี) ดังต่อไปนี้-    
*  ต้องส่งผลวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารอาหาร
ตามที่แสดงบนฉลาก 
 

สำรโปรตีนและกรดอะมิโนท้ังหมด - มีสำรโปรตีนที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรของสำรโปรตีนเทียบเท่ำ 
เคซีน ในปริมำณไม่น้อยกว่ำ 1.8 กรัม และมีปริมำณสำรโปรตีนทั้งหมด 
ไม่เกิน 4.0 กรัม 
- หำกใช้โปรตีนท่ีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรของสำรโปรตีนไม่เทียบเท่ำ เคซีน 
สำรโปรตีนนั้น ต้องมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรของสำรโปรตีน โดยมีอัตรำส่วน
ขอ งส ำร โป รตี น ที่ จ ะน ำม ำ ใช้ ป ระ โย ชน์ ได้  (Protein Efficiency 
Ratio,PER) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ของเคซีนหรือมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร
ของสำรโปรตีน ซึ่งวัดโดยวิธีกำรอื่นตำมควำมเห็นชอบจำก อย . แต่ทั้งนี้
กำรใช้สำรโปรตีนดังกล่ำว  ต้องปรับคุณภำพของสำรโปรตีนนั้นให้มีคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำรของสำรโปรตีนเทียบเท่ำเคซีนด้วย 
    กำรเติมกรดอะมิโนที่จ ำเป็นต่อร่ำงกำย (Essential amino acid) เพื่อ
ปรับปรุงคุณค่ำทำงโภชนำกำรของสำรโปรตีน ต้องเป็นกรดอะมิโนแบบ 
แอลตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก อย. และเติมในปริมำณเท่ำที่จ ำเป็น
ตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว 

สำรไขมันและกรดไลโนลีอิก 
 

สำรไขมันไม่น้อยกว่ำ 3.3  กรัม และไม่เกิน 6.0  กรัม และมีกรดไขมัน
ชนิดไลโนลีอิกไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิกรัม ในจ ำนวนสำรไขมันทั้งหมดถ้ำมี
กรดไขมันชนิดที่มีคำร์บอนในโมเลกุลเกิน  20 อะตอม ให้มีได้ไม่เกิน 
ร้อยละ 1 ของพลังงำน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี) 

 

วิตำมินเอ(ค ำนวณเป็นเรตินอล) ไม่น้อยกว่ำ 75 ไมโครกรมั และไมเ่กิน 150 ไมโครกรมั   

วิตำมินด ี ไม่น้อยกว่ำ  40 หน่วยสำกล และไม่เกิน 80 หน่วยสำกล  

วิตำมินเค 1 ไม่น้อยกว่ำ  4 ไมโครกรมั  

วิตำมินอี (อัลฟำ-โทโคเฟอรอล) ไม่น้อยกว่ำ  0.7 หน่วยสำกล และต้องมีวิตำมินอีไม่น้อยกว่ำ 0.7 หน่วย     
    สำกลต่อกรดไลโนลีอิก 1  กรัม 

 

วิตำมินบี 1 (ไธอะมีน) ไม่น้อยกว่ำ  40 ไมโครกรัม  
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2.อำหำรทำรกและอำหำรสตูรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก/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 
และเด็กเล็ก 

 
อาหารทารก 

(ต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 12 เดือน) 
(ต่อ) 

วิตำมินบี 2 (ไรโบฟลำวิน)  ไม่น้อยกว่ำ  60 ไมโครกรัม  
ไนอำซิน (นิโคตินำไมด์หรือกรดนิโคตินิก) ไม่น้อยกว่ำ  250 ไมโครกรัม  
วิตำมินบี 6 ไม่น้อยกว่ำ  35 ไมโครกรัม และไม่น้อยกว่ำ 15 ไมโครกรัม ต่อโปรตีน  

1  กรัม ในกรณีที่มีโปรตีนในสตูรอำหำรทำรกเกินกว่ำ 1.8 กรัมต่อ  
418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี)  

 

กรดโฟลิก ไม่น้อยกว่ำ  4 ไมโครกรมั  
กรดแพนโทธีนิก ไม่น้อยกว่ำ  300 ไมโครกรัม  
วิตำมินบี 12 (ไซยำโนโคบำลำมิน) ไม่น้อยกว่ำ  0.15 ไมโครกรัม  
ไบโอติน ไม่น้อยกว่ำ  1.5 ไมโครกรมั  

โคลีน ไม่น้อยกว่ำ  7 มิลลิกรัม     
วิตำมินซี (กรดแอลแอสคอร์บิค) ไม่น้อยกว่ำ  8 มิลลิกรัม  
โซเดียม ไม่น้อยกว่ำ  20 มิลลิกรัม และไม่เกิน  60 มิลลิกรัม  
โพแทสเซียม ไม่น้อยกว่ำ  80 มิลลิกรัม และไม่เกิน  200 มิลลิกรัม  
คลอไรด ์ ไม่น้อยกว่ำ  55 มิลลิกรัม และไม่เกิน  150 มิลลิกรัม  
แคลเซียม ไม่น้อยกว่ำ  50 มิลลิกรัม อัตรำส่วนของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัส 
ฟอสฟอรัส ไม่น้อยกว่ำ  25 มิลลิกรัม  ต้องไม้น้อยกว่ำ 1.2 และไม่เกิน 2.0 
แมกนีเซียม ไม่น้อยกว่ำ  6 มิลลิกรัม  
เหล็ก ไม่น้อยกว่ำ  0.15 มิลลิกรัม และไม่เกิน  3.0 มิลลิกรมั 
ไอโอดีน ไม่น้อยกว่ำ  5 ไมโครกรมั และไมเ่กิน  75 ไมโครกรัม 
ทองแดง ไม่น้อยกว่ำ  60 ไมโครกรัม 
สังกะส ี ไม่น้อยกว่ำ  0.5 มิลลิกรัม 
แมงกำนีส ไม่น้อยกว่ำ  5 ไมโครกรมั 
 ในกรณีที่อำหำรทำรกนั้นมีควำมประสงค์จะให้ใช้เลี้ยงทำรกซึ่งมรีะบบกำร

ย่อยอำหำรผิดปกติ หรือมีกำรดูดซึมอำหำรผิดปกติ หรือแพ้สำรอำหำรบำง
ชนิดได้นั้น ให้มีชนิดและปรมิำณของสำรอำหำรตำมทีไ่ด้รับควำมเหน็ชอบ
จำก อย. และให้แสดงวัตถุประสงค์นั้นไว้ในฉลำกด้วย 
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2.อำหำรทำรกและอำหำรสตูรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก/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 
และเด็กเล็ก 

 
อาหารสูตรต่อเนื่องส าหรับทารก 

และเด็กเล็ก 
(อายุต้ังแต่ 6 เดือน 

จนถึง 12 เดือน 
หรือเด็กต้ังแต่ 1 ปีจนถึง 3 ปี) 

 

จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกดิโรค* 
-  Salmonella spp. 

อาหารสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
ไม่พบใน 25 กรัม 

*กรณีอำหำรสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและ
เด็กเล็ก ชนิดผงหรือแห้ง ตรวจ 
Salmonella spp., Staphylococcus 
aureus, และ Bacillus cereus 
*กรณีอำหำรสูตรต่อเนือ่งส ำหรับทำรกและ

เด็กเล็ก ชนิดเหลว ตรวจเฉพำะ 
Salmonella spp. และ 

Staphylococcus aureus 

-  Staphylococcus aureus ไม่พบใน 0.1 กรัม 

-  Bacillus cereus  ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม 

ต้องมีคุณภำพหรือมำตรฐำนเฉพำะดังต่อไปนีด้้วย คือ  
 

*  ต้องส่งผลวิเคราะห์ชนิดและปริมาณ
สารอาหารตามที่แสดงบนฉลาก 

 

พลังงำน มีพลังงำนไม่น้อยกว่ำ  251 กิโลจูล (60 กิโลแคลอรี) และไม่เกิน 356 กิโลจูล (85 กิโล
แคลอรี) ในจ ำนวนหรือในอัตรำส่วนผสมเพื่อใช้เลี้ยงทำรกหรือเด็กตำมที่ระบุในฉลำก 
จ ำนวน 100 มิลลิลิตร 

มีสำรโปรตีน สำรไขมัน วิตำมิน และแร่ธำตุต่ำง ๆ ในจ ำนวนท่ีให้พลงังำน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี) ดังต่อไปนี ้
สำรโปรตีนและกรดอะมิโนท้ังหมด - มีสำรโปรตีนที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรของสำรโปรตีนเทียบเท่ ำ เคซีนในปริมำณ 

ไม่น้อยกว่ำ 3.0 กรัม และมีปริมำณสำรโปรตีนทั้งหมดไม่เกิน 5.5 กรัม  
- หำกใช้สำรโปรตีนที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรของสำรโปรตีนไม่เทียบเท่ำเคซีน สำรโปรตีนนั้น
ต้องมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรของสำรโปรตีนโดยมีอัตรำส่วนของสำรโปรตีนที่จะน ำมำใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ของเคซีน หรือมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรของสำรโปรตีนซึ่ง
วัดโดยวิธีกำรอื่นตำมควำมเห็นชอบจำก อย. แต่ทั้งนี้กำรใช้สำรโปรตีนดังกล่ำวต้องปรับ
คุณภำพของสำรโปรตีนนั้น ให้มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรของสำรโปรตีนเทียบเท่ำเคซีนด้วย 
    กำรเติมกรดอะมิโนที่จ ำเป็นต่อร่ำงกำยเพื่อปรับปรุงคุณค่ำทำงโภชนำกำรของสำรโปรตีน
ต้องเป็นกรดอะมิโนแบบแอลตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก อย. และเติมในปริมำณเท่ำที่
จ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว 

สำรไขมันและกรดไลโนลีอิก สำรไขมันไม่น้อยกว่ำ 3.0 กรัม และไม่ เกิน 6.0 กรัม และมีกรดไขมันชนิดไลโนลีอิก 
ไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิกรัม ในจ ำนวนสำรไขมันท้ังหมดถ้ำมีกรดไขมันชนิดที่มีคำร์บอนใน
โมเลกุลเกิน 20 อะตอม ให้มีได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของพลังงำน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี) 
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2.อำหำรทำรกและอำหำรสตูรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก/6 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 
 วิตำมินเอ(ค ำนวณเป็นเรตินอล) ไม่น้อยกว่ำ  75 ไมโครกรัม และไม่เกิน 225 ไมโครกรัม                              
 วิตำมินดี ไม่น้อยกว่ำ  40 หน่วยสำกล และไม่เกิน 120 หน่วยสำกล  
 วิตำมินอี (อัลฟำ-โทโคเฟอรอล) ไม่น้อยกว่ำ 0.7  หน่วยสำกลและต้องมีวิตำมินอีไม่น้อยกว่ำ 0.7 หน่วยสำกล ต่อกรดไลโนลีอิก 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 
และเด็กเล็ก 

 
อาหารสูตรต่อเนื่องส าหรับทารก 

และเด็กเล็ก 
(อายุต้ังแต่ 6 เดือน 

จนถึง 12 เดือน 
หรือเด็กต้ังแต่ 1 ปีจนถึง 3 ปี) 

(ต่อ) 

วิตำมินเค 1 ไม่น้อยกว่ำ  4 ไมโครกรัม  
วิตำมินบี 1 (ไธอะมีน) ไม่น้อยกว่ำ  40 ไมโครกรัม 
วิตำมินบี 2 (ไรโบฟลำวิน) ไม่น้อยกว่ำ  60 ไมโครกรัม 
ไนอำซิน (นิโคตินำไมด์หรือกรดนิโคตินิก) ไม่น้อยกว่ำ  250 ไมโครกรัม 
วิตำมินบี 6 ไม่น้อยกว่ำ  45 ไมโครกรัม และไม่น้อยกว่ำ 15 ไมโครกรัม ต่อโปรตีน 1  กรัม  ในกรณีที่มีโปรตีนในสูตร

อำหำรสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็กเกินกว่ำ 3.0 กรัม ต่อ 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี) 
กรดโฟลิก ไม่น้อยกว่ำ  4 ไมโครกรัม 
กรดแพนโทธีนิก ไม่น้อยกว่ำ  300 ไมโครกรัม 
วิตำมินบี 12 (ไซยำโนโคบำลำมิน) ไม่น้อยกว่ำ  0.15 ไมโครกรัม 
ไบโอติน ไม่น้อยกว่ำ  1.5 ไมโครกรัม 
วิตำมินซี (กรดแอลแอสคอร์บิค) ไม่น้อยกว่ำ  8 มิลลิกรัม 
โซเดียม ไม่น้อยกว่ำ  20 มิลลิกรัม และไม่เกิน  85 มิลลิกรัม 
โพแทสเซียม ไม่น้อยกว่ำ  80 มิลลิกรัม 
คลอไรด์ ไม่น้อยกว่ำ  55 มิลลิกรัม 
แคลเซียม ไม่น้อยกว่ำ  90 มิลลิกรัม อัตรำส่วนของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัส 

ต้องไม่น้อยกว่ำ 1.0 และไม่เกิน  2.0 ฟอสฟอรัส ไม่น้อยกว่ำ  60 มิลลิกรัม  
แมกนีเซียม ไม่น้อยกว่ำ  6 มิลลิกรัม  
เหล็ก ไม่น้อยกว่ำ  1 มิลลิกรัม และไม่เกิน  2 มิลลิกรัม 

ไอโอดีน ไม่น้อยกว่ำ  5 ไมโครกรัม 
สังกะสี ไม่น้อยกว่ำ  0.5 มิลลิกรัม 
ในกรณีที่อำหำรสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็กนั้น มีควำมประสงค์จะให้ใช้เลี้ยงทำรกหรือเด็กซึ่งมีระบบกำรย่อยอำหำรผิดปกติ หรือมี
กำรดูดซึมอำหำรผิดปกติ หรือแพ้สำรอำหำรบำงชนิด ได้นั้น ให้มีชนิดและปริมำณของสำรอำหำรตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก อย. และให้
แสดงวัตถุประสงค์นั้นไว้ในฉลำกด้วย 
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3. อำหำรเสริมส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก/1 
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 158) พ.ศ. 2537 
เร่ือง 

 อาหารเสริมส าหรับ  
   ทารกและเด็กเล็ก 

กลิ่น รส   ตำมลักษณะเฉพำะของอำหำรเสริมส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก รำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

ลักษณะอำหำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
 

- ชนิดแห้งหรือผง 
  ร่วนเป็นผงหรือแห้ง ไม่เกำะเป็นก้อน และเมื่อได้ผสมตำมค ำแนะน ำที่
แสดงไว้ในฉลำกแล้ว ต้องมลีักษณะนุ่มเหมำะส ำหรับกำรป้อนด้วยช้อน 
- ชนิดเหลว 
  เป็นเนื้อเดียวกันหรือมีชิ้นเล็กๆผสมอยู่ด้วย เหมำะส ำหรับกำรป้อนด้วย
ช้อน  
- อื่นๆ 
  ตำมที่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำก อย. 

 

ควำมช้ืน (เฉพำะชนิดแห้งหรือผง) 
 
 

- ที่ไม่ต้องผ่ำนกำรหุงต้มก่อนรับประทำน 
  ไม่เกินร้อยละ 5 ของน้ ำหนัก  
- ที่ต้องผ่ำนกำรหุงต้มก่อนรับประทำน 
  ไม่เกินร้อยละ 8 ของน้ ำหนัก 

 

 ชนิดและปรมิำณสำรอำหำร* 
 

มีชนิดและปริมำณสำรอำหำร ตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก อย. *  ต้องส่งผลวิเครำะห์ ค่ำพลังงำน โปรตีน คำร์โบไฮเดรต ไขมัน  
ชนิดและปรมิำณสำรอำหำรตำมทีแ่สดงบนฉลำก  รวมถึงวิตำมิน
และแร่ธำตุกรณีมีกำรเตมิ 

โซเดียม มีโซเดียมไดไ้ม่เกิน  200 มิลลิกรัม ในอำหำรเสริม 100  กรัม โดยค ำนวณ
จำกน้ ำหนักอำหำรเสริมส ำหรับทำรกและเด็กเล็กในลักษณะพร้อมทีจ่ะ
บริโภคได ้

 

จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกดิโรค* 
-  Salmonella spp. 

 
ไม่พบใน 25 กรัม หรือมลิลิตร 

*- กรณีอำหำรเสรมิส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก ชนิดผงหรือแห้ง 
ตรวจ Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Bacillus 
cereus, และ Clostridium perfringens 
*- กรณีอำหำรเสรมิส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก ชนิดเหลว ตรวจ
เฉพำะ Salmonella spp. และ Staphylococcus aureus 

-  Staphylococcus aureus ไม่พบใน 0.1 กรัม หรือมลิลติร 

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

อี.โคไล (Escherichia coli) ไม่พบในอำหำรเสริม  0.1  กรัม หรือ  0.1 มิลลิลติร 
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3. อำหำรเสริมส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก/2 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 158) พ.ศ. 2537 
เร่ือง 

อาหารเสริมส าหรับ 
ทารกและเด็กเล็ก 

(ต่อ) 

แบคทีเรียทั้งหมด 
 
 
 
 

- ส ำหรับกรรมวิธีสเตอรไิลส์      
  ไม่พบในอำหำรเสริม 0.1 มลิลลิติร 
- ส ำหรับกรรมวิธี ยู เอช ที                
  ไม่พบในอำหำรเสริม 0.1 มลิลลิติร 
- ส ำหรับชนิดแห้งที่ไม่ต้องผ่ำนกำรหุงต้มก่อนทำน   
  ไม่เกิน 50,000 ในอำหำรเสริม 1  กรัม 
- ที่ต้องผ่ำนกำรหุงต้มก่อนทำน      
  ไม่เกิน 100,000 ในอำหำรเสริม 1  กรัม 
- กรณีใช้กรรมวิธีอ่ืน            
  ตรวจพบตำมทีไ่ด้รับควำมเห็นชอบจำก อย 

 
 
 
 

 ดีออกซีนิวำลีนอล เฉพำะผลิตภณัฑ์ที่มี
ธัญพืชเป็นส่วนประกอบ 

-  ดีออกซีนิวำลีนอล ไมเ่กิน 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส ำหรับอำหำรเสริม
ส ำหรับทำรกและเด็กเล็กท่ีมีธญัพืชเป็นส่วนประกอบ 

 ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 
1. ฮอร์โมนหรือสำรปฏิชีวนะ (คลอแรมเฟนิคอล และสำรกลุ่ม
ซัลโฟนำไมด์) 
2.สำรปนเปื้อนซึ่งก ำหนดในวัตถุดบิตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับท่ี 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มำตรฐำนอำหำรที่มี
สำรปนเปื้อน ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว ดีบุก ปรอท แอฟลำทอกซิน 
ฟูโมนิซิน บี 1 และบี 2 โอครำทอกซินเอ เป็นต้น 
3. สำรพิษตกค้ำง ซึ่งก ำหนดในวัตถุดิบตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อำหำรที่มีสำรพิษ
ตกค้ำง และฉบับที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

ลักษณะอื่นๆ -  ไม่มีฮอรโ์มน หรือสำรปฏิชีวนะ 
- ไม่มีสำรเป็นพิษจำกจลุินทรีย์ หรือสำรเป็นพิษอื่น ในปริมำณที่อำจเป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ 
-  ไม่แต่งกลิ่นรส ท้ังนี้เว้นแต่จะไดร้ับควำม เห็นชอบจำก อย. 
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 4. อำหำรส ำหรบัผู้ที่ต้องกำรควบคุมน้ ำหนัก/1 

 

 

 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 121) พ.ศ. 2532 
เร่ือง 

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

 
 
 
 

ลักษณะทำงกำยภำพ (ส,ีกลิ่น,รส)   มีกลิ่นรสตำมลักษณะเฉพำะของอำหำรนั้น รำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

ควำมช้ืน (เฉพำะชนิดแห้ง)   ไม่เกินร้อยละ 8 ของน้ ำหนัก  
ลักษณะทั่วไป   ไม่มีสำรปฏิชีวนะ 

  ไม่มีฮอร์โมน 
  ไม่มีสำรเป็นพิษจำกจลุินทรยี์หรอืสำรเป็นพิษอื่น ในปริมำณ

ที่อำจเป็นอันตรำยต่สุขภำพ 

 สำรปฏิชีวนะที่กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์มีกำรตรวจ เช่น 
Penicillin, Tetracycline, Macrolide และ Aminoglycoside   

ยีสต์และเช้ือรำ* (1)  น้อยกว่ำ 1 ในอำหำร 1 มิลลิลิตร (กรณีเป็นชนิดเหลวที่
ผ่ำนกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที) 

(2)  น้อยกว่ำ 10 ในอำหำร 1 กรัม (กรณีเป็นชนิดเข้มข้น และ
กึ่งแข็งกึ่งเหลวท่ีผ่ำนกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที) 

(3)  น้อยกว่ำ 100 ในอำหำร 1 กรัม (กรณเีป็นชนิดเหลว /
เข้มข้น/แห้ง และกึ่งแข็งกึ่งเหลวท่ีผ่ำนกรรมวิธีกำรผลติอื่น
นอกเหนือจำกวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที) 

* กำรตรวจวิเครำะห์ยีสต์และเช้ือรำให้ใช้วิธี Bacteriological 
Analytical Manual (BAM) หรือวิธีท่ีมีควำมถูกต้องเทียบเท่ำ 
อำหำรตำมประกำศฯฉบับนี ้
 

  ไม่รวมถึง เครื่องดื่มที่มีกำรใช้วัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ ำตำล 
 

จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกดิโรค 
  Salmonella spp. 

 
ไม่พบใน 25 กรัม  

 

 Staphylococcus aureus ไม่พบใน 100 ใน 1 กรัม  

ชนิดและปริมำณสีสังเครำะห์ วัตถุกันเสีย 
วัตถุให้ควำมหวำน (ถ้ำมีกำรใช้) 

 
  
 

-  ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปน
อำหำร  

-  ปริมำณที่ตรวจพบในผลวิเครำะห์สอดคล้องกับปริมำณที่มี
ในสูตร 
  

กำรค ำนวณสัดส่วนกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรที่มีกำรก ำหนด
ปริมำณสูงสดุที่อนุญำตเป็นตัวเลขในกลุ่มหน้ำท่ีเดยีวกันรวมกัน
ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป จะต้องมีผลรวมของสัดส่วนของปริมำณกำร
ใช้วัตถุเจือปนอำหำรต่อปรมิำณสูงสุดที่อนุญำตของวัตถุเจือปน
อำหำรแตล่ะชนิด ไม่เกินหน่ึง 
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4. อำหำรส ำหรับผู้ทีต่้องกำรควบคุมน้ ำหนัก/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 

 

เมื่ออยู่ในสภำพพร้อมบรโิภค ต้องมีคุณภำพหรือมำตรฐำนดังต่อไปนีด้้วย  
พลังงำน 
 
 
 
 

- ตั้งแต ่200-400 กิโลแคลอรี (836-1672 กิโลจูล) ต่อกำรรับประทำน 
1 มื้อ 
-  มีพลังงำนท่ีได้จำกสำรโปรตีนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 และไม่เกินรอ้ย
ละ 50 ของพลังงำนท้ังหมด 
-  มีพลังงำนท่ีได้จำกสำรไขมันไมเ่กินร้อยละ 30 ของพลังงำนท้ังหมด
และต้องมำจำกกรดไลโนลีอิกในรปูของกลีเซอไรด์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
ของพลังงำนท้ังหมด 

 

โปรตีนเทียบเท่ำเคซีน 
 

-  โปรตีนที่มีอยู่จะต้องมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรเทียบเท่ำเคซีน* 
-  ในกรณีที่จะใช้สำรโปรตีนอ่ืนท่ีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรไม่เทียบเทำ่
กับเคซีน สำรโปรตีนที่ใช้นั้นต้องมีอัตรำส่วนของโปรตีนท่ีจะน ำไปใช้
ประโยชนไ์ด้  (Protein Efficiency Ratio, PER)  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
ของเคซีน และจะต้องปรับคณุภำพของโปรตีนดังกล่ำวให้มคีุณค่ำ
เทียบเท่ำเคซีน 

 - กรณีใช้สำรโปรตีนอื่นที่ไม่ใช่เคซีน เช่น ถั่ว สำมำรถใช้
วิ ธี ก ำ ร ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ ำ พ โป ร ตี น ด้ ว ย วิ ธี  Protein 
Digestibility Corrected Amino Acid Score (PDCAAS) 
อ้ำงอิงตำมหลักกำรค ำนวณของ FAO/WHO (2017) โดย
ค ำนวณบนพื้นฐำนของปริมำณโปรตีน และองค์ประกอบ
ของกรดอะมิโนท่ีเป็นแหล่งโปรตีนทั้งหมดในผลิตภัณฑ์     
  - กรณีไม่มีข้อมูลผลวิเครำะหก์รดอะมิโนในวัตถุดบิทีใ่ช้เป็น
แหล่งของโปรตีนแต่ละแหล่ง แต่มีค่ำ True digestibility 
ของแต่ละแหล่งโปรตีน สำมำรถใช้กำรประเมินคุณภำพ
โปรตีนด้วยวิธี PDCAAS จำกรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์
กรดอะมิโนของผลิตภัณฑ์สุดท้ำย และเลือกใช้ค่ำ True 
digestibility จำกแหล่งของโปรตีนที่ ใช้เป็นวัตถุดิบที่มี
คุณภำพโปรตีนต่ ำที่สุด เพียงแหล่งเดียว  (Worst case 
scenario) ในกำรค ำนวณได้  

ทั้งนี ้ค่ำ PDCAAS ต้องไม่น้อยกว่ำ 100 หรือ 1.0 
(อ้ำงอิงรำยงำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรโภชนำกำรและกำรกล่ำว
อ้ำงทำงโภชนำกำรและสุขภำพครั้งที่ 11-6/2563  วันพฤหัสบดีที่ 16 
กรกฎำคม 2563) 
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4. อำหำรส ำหรับผู้ทีต่้องกำรควบคุมน้ ำหนัก/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 ำเป็น (ถ้ำมี)  กำรเติมกรดอะมิโนท่ีจ ำเป็นต่อร่ำงกำย (Essential amino acid) 
เพื่อปรับปรุงคณุภำพของโปรตีน อำจท ำได้ในปรมิำณเท่ำที่จ ำเป็นตำม
วัตถุประสงค์ดังกล่ำวและต้องเป็นกรดอะมโินแบบแอล ท้ังนี้จะต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำก อย. 

 

 มสีำรคำรโ์บไฮเดรทซึ่งอยู่ในรูปของน้ ำตำลและ/หรือน้ ำตำล
แอลกอฮอล์ (Sugar alcohol) ไมเ่กินร้อยละ 30 ของน้ ำหนัก ยกเว้น
อำหำรส ำหรับผู้ที่ต้องกำรควบคมุน้ ำหนักชนิดเหลว 
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4. อำหำรส ำหรับผู้ทีต่้องกำรควบคุมน้ ำหนัก/4 

 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 121) พ.ศ. 2532 
เร่ือง 

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

 
 

(1) อาหารที่ผู้ที่
ต้องการควบคุมน้ าหนักใช้

กินแทนอาหารที่ใช้กิน
ตามปกติใน  1 มื้อ หรือ 
มากกว่า 1 มื้อ หรือแทน

อาหารทั้งวัน 
(ต่อ) 

มีวิตำมินและเกลือแร่ชนิดต่ำง ๆ ต่อ  1,000 กิโลแคลอรี (4,180 กิโลจูล) ในปริมำณดังต่อไปนี ้    
วิตำมินเอ ไม่น้อยกว่ำ  5,000 หน่วยสำกล หรือเบตำ-แคโรทีน  (-carotine)  ในปริมำณที่

เทียบเท่ำ 
วิตำมินอี (อัลฟำ-โทโคเฟอรอล) ไม่น้อยกว่ำ  30 หน่วยสำกล 
วิตำมินซี (กรดแอลแอสคอร์บิค) ไม่น้อยกว่ำ  60 มิลลิกรัม 
วิตำมินบี 1 (ไธอะมีน) ไม่น้อยกว่ำ  1.5 มิลลิกรัม 
วิตำมินบี 2 (ไรโบฟลำวิน) ไม่น้อยกว่ำ  1.7 มิลลิกรัม 
ไนอะซีน ไม่น้อยกว่ำ  20 มิลลิกรัม 

วิตำมินบี 6 ไม่น้อยกว่ำ  2 มิลลิกรัม 
วิตำมินบี 12 (ไซยำโนโคบำลำมิน) ไม่น้อยกว่ำ  6 ไมโครกรมั 
กรดโฟลิก ไม่น้อยกว่ำ  0.4 มิลลิกรัม 
ไบโอติน ไม่น้อยกว่ำ  0.3 ไมโครกรมั 
กรดแพนโทธีนิก ไม่น้อยกว่ำ  10 มิลลิกรัม 
แคลเซียม ไม่น้อยกว่ำ  1  กรัม 

ฟอสฟอรัส ไม่น้อยกว่ำ  1  กรัม 
เหล็ก ไม่น้อยกว่ำ  18 มิลลิกรัม 

ไอโอดีน ไม่น้อยกว่ำ  150 ไมโครกรัม 

แมกนีเซียม ไม่น้อยกว่ำ  400 มิลลิกรมั 

ทองแดง ไม่น้อยกว่ำ  2 มิลลิกรัม 
สังกะส ี ไม่น้อยกว่ำ  15 มิลลิกรัม 
โพแทสเซียม ไม่น้อยกว่ำ  1.2  กรัม 
แมงกำนีส ไม่น้อยกว่ำ  2 มิลลิกรัม 
โซเดียม ไม่น้อยกว่ำ  1  กรัม 
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4. อำหำรส ำหรับผู้ทีต่้องกำรควบคุมน้ ำหนัก/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 พลังงำน   มีพลังงำนไม่เกินร้อยละ 66 2/3  ของอำหำรนั้น ก่อนถูกลดพลังงำน 
คุณลักษณะอื่นๆ   มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรครบถ้วนตำมลักษณะของอำหำรนั้น 
   มีคุณภำพหรือมำตรฐำนอื่น ตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก อย. 

(ข) อาหารที่ให้พลังงานต่ า พลังงำน      มีพลังงำนไม่เกิน  40 กิโลแคลอรี (167.2 กิโลจูล) ต่อส่วนท่ี
ก ำหนดให้รับประทำน (Specified serving) 

คุณลักษณะอื่นๆ   มีคุณภำพหรือมำตรฐำนอื่น ตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก อย. 

(3) วัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาลที่
ให้รสหวานจัด และวัตถุที่ได้จากการ
ผสมระหว่างวัตถุให้ความหวานแทน

น้ าตาลที่ให้รสหวานจัดกับวัตถุอื่นซ่ึงเมื่อ
รวมรสหวานเข้าด้วยกันแล้วมากกว่า

น้ าตาลทรายในปริมาณเท่ากัน 

วิเครำะหต์ำมทีไ่ด้รบัควำมเห็นชอบ 
จำก อย.* 

  มีคุณภำพหรือมำตรฐำนตำมที่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำก อย. 
 

*  ต้องมีหนังสืออนุมัติคุณภำพหรอืมำตรฐำน
ของผลิตภณัฑ์จำก อย. แนบมำด้วย 

-  เฉพำะผลติภณัฑ์ที่มลีักษณะกำรใช้เป็น 
  tabletop sweetener 
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5. วัตถุเจือปนอำหำร/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 ตำมที่ก ำหนดไว้ใน Codex 
Advisory Specification for the Identity 
and Purity of Food Additives   หรือ 
-   Specification ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ
ยำ เรื่อง วัตถุเจือปนอำหำรชนิดเดี่ยว    
หรือ อย่ำงน้อยควรมีกำรวิเครำะห ์
1.  เอกลักษณ ์
2.  ปริมำณ 
3.  กำกหลังเผำ 
4.  ควำมช้ืน 
5.  โลหะหนัก  

 

วัตถุเจือปนอำหำรต้องมีคุณภำพหรือมำตรฐำน 
ตำมเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังนี ้

(1) ตำมที่ก ำหนดไว้ใน Codex Advisory Specification for the Identity and 
Purity of Food Additives 
(2) ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำโดยควำมเหน็ชอบของ
คณะกรรมกำรอำหำร  
(3) ตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะอนุกรรมกำรเพื่อศึกษำวิเครำะห์ปัญหำและ
วินิจฉัยในเชิงวิชำกำรเกี่ยวกับอำหำร 

ตามประกาศฯ ฉบับที่ 281 ข้อ 5 วัตถุเจือปน
อาหารต้องมี วิธีการตรวจวิ เคราะห์  ตามที่
ก าหนดไว้ใน Codex Advisory Specification 
for the Identity and Purity of Food 
Additive ถ้าแตกต่างต้องเป็นไปตาม ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง
หลัก เกณฑ์ การใช้ วิธีการตรวจวิ เคราะห์ที่
แตกต่างไปจากข้อก าหนดใน Codex  ลงวันที่  
3 พฤศจิกายน 2547 
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5. วัตถุเจือปนอำหำร/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 
อำร์เซนิก 

วัตถุเจือปนอำหำรลักษณะผสมต้องมีคุณภำพหรือมำตรฐำนดังต่อไปนี้ 
-  ตะกั่ว ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรมั 
-  อำร์เซนิก (ค ำนวณเป็น As) ไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

1. เพิ่มเติมตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ เรื่อง กำรก ำหนดคณุภำพหรือ
มำตรฐำนของวัตถุเจือปนอำหำรลกัษณะผสม    
ลงวันท่ี 3 พฤศจิกำยน พ.ศ.2547 
2. ต้องใช้วัตถุเจือปนอำหำรชนิดเดี่ยวท่ีมีคุณภำพ
หรือมำตรฐำนตำมที่ ก ำหนดไว้ใน Codex 
Advisory Specification for the Identity and 
-Purity of Food Additives  หรอื ตำมที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำประกำศ
ก ำหนด  หรือ ตำมทีไ่ดร้ับควำมเหน็ชอบจำก
คณะอนุกรรมกำรเพื่อศึกษำวิเครำะห์ปัญหำและ
วินิจฉัยในเชิงวิชำกำรเกี่ยวกับอำหำร  และ หำกมี
กำรผสมด้วยวตัถุอื่นที่ไม่ใช่วัตถุเจอืปนอำหำรวัตถุ
นั้น ต้องไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  

กรณีมีกำรผสมด้วยวัตถุอื่นที่ไม่ใช่วัตถุเจือปนอำหำรและไม่ใช้น้ ำมันและไขมัน 
ต้องตรวจวิเครำะห์และมีคุณภำพหรือมำตรฐำนด้ำนเชื้อจุลินทรียด์ังต่อไปนี้ด้วย 

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

-  ไม่พบใน  25  กรัม 
-  ไม่พบใน  0.01  กรัม 
-  น้อยกว่ำ 3 ต่อ กรัม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น 
-  น้อยกว่ำ 100 ต่อกรัม 

(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 

ตรวจวิเครำะหค์ุณภำพมำตรฐำนของภำชนะ
บรรจ ุ
 
 

ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย เรื่อง ภำชนะบรรจุ  และ 
ภำชนะบรรจุต้องมีคณุภำพหรือมำตรฐำน* ดังต่อไปนี ้
(1) ไม่มีโลหะหนักหรือสำรเปื้นพิษอื่นออกมำปนเปื้อนกับอำหำรใน
ปริมำณที่อำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
(2) มีกำรเคลือบหรือป้องกันมิให้สิง่พิมพ์ออกมำปนเปื้อนกับอำหำร 
(3) แข็งแรง ไม่เปื่อยยุ่ยและฉีกขำดได้ง่ำย  

*เพ่ิมเติมตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง กำรก ำหนดคณุภำพหรือ
มำตรฐำนของวัตถุเจือปนอำหำรประเภทวัตถุท่ีใช้
รักษำคุณภำพหรือมำตรฐำนของอำหำร ลงวันท่ี 
17 มิถุนำยน พ.ศ. 2548 
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6. เอนไซม์ส ำหรับใช้ในกำรผลิตอำหำร/1 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

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

อาหาร 
 

(เอนไซม์ปรุงแต่ง (enzyme 
preparation)) 

เอนไซม์แอกทิวิตี (Activity) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ของแอกทิวิตีของเอนไซม์ตำมที่แจ้งไว้ใน
เอกสำรประกอบกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ 

1. วิธีกำรตรวจวิเครำะห์ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในบัญ ชีหมำยเลข  5 ของ ประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับท่ี 409) พ.ศ. 2562 
2. รำยละเอียดเพิ่มเติมตำมที่ก ำหนดในประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ว่ำด้วย
เรื่อง เอนไซม์ส ำหรับใช้ในกำรผลิตอำหำร 

จุลินทรียด์ัดแปรพันธุกรรม (กรณทีี่เป็น
เอนไซม์ซึ่งได้จำกจลุินทรยี์ดัดแปรพันธุกรรม) 

ตรวจไม่พบจุลินทรีย์ดดัแปรพันธุกรรม ใน 1 กรัม  
 

โคลิฟอร์ม (Coliforms) ไม่เกิน 30 ต่อกรัมโดยวิธี เอ็ม พี เอ็น  

อี. โคไล (Escherichia coli) ไม่พบ ใน 25 กรัม  

ซัลโมเนลลำ (Salmonella spp) ไม่พบใน 25 กรัม  

ตะกั่ว ไม่เกิน 5 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม  

สำรปฏิชีวนะ (Antibacterial Activity) ตรวจไม่พบ  
สำรพิษจำกเชื้อรำ (ส ำหรบัเอนไซม์ที่จำก แอส
เพอร์จิลลัส ไนเจอร์ (Aspergillus niger) และ 
แอสเพอร์จลิลสั เมลลีอสั (Aspergillus 
melleus)) 

ตรวจไม่พบสำรพิษจำกเช้ือรำในปริมำณที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ รำยกำรที่ต้องวิเครำะห์เพิ่มเติมตำมที่ก ำหนดใน
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
เรื่อง เพิ่มเติมคุณภำพมำตรฐำนของเอนไซม์ที่ใช้
ในกำรผลิตอำหำร ลงวันท่ี  13 กุมภำพันธ์ 2563  
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7. ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดหรือฆ่ำเช้ือท่ีใช้ส ำหรับอำหำร/1 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

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

เชื้อที่ใช้ส าหรับอาหาร 
เฉพาะ 

(ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ ที่
มีสารส าคัญชนิดเดียวไม่ผสมสารอื่น) 

 

วิเครำะหค์ุณภำพมำตรฐำนของสำรส ำคญั  สำรที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดหรือฆ่ำเช้ือที่ใช้ส ำหรับอำหำร 
หรือ สำรที่ใช้เป็นสำรส ำคัญหรือสำรออกฤทธิ์ (active ingredient) 
ในผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว ต้องไม่เป็นอันตรำยหรือก่อให้เกิดอันตรำยต่อ
สุขภำพ และต้องมีคุณภำพหรือมำตรฐำน เง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
(ก ) ต ำม ที่ ก ำห น ด ไว้ ใน  Combined Compendium of Food 
Additive Specifications, FAO JECFA Monographs ฉบับล่ำสุด 
(ข) ตำมที่ก ำหนดไว้ใน Food Chemical Codex Monograph ฉบับ
ล่ำสุด 
(ค) ตำมที่ก ำหนดไว้ใน The Code of Federal Regulations Title 2 
1 ประเทศสหรัฐอเมริกำ ฉบับล่ำสุด 
(ง) ตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ
ยำ พิจำรณำอนุญำตตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรอำหำร ตำม
เงื่อนไขของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยวัตถุเจือปนอำหำร 
 
 
 

รำยละเอียดเพิ่มเติมตำมที่ก ำหนดในประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง 
ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดหรือฆ่ำเช้ือที่ใช้ส ำหรับ
อำหำร 
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7. ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดหรือฆ่ำเช้ือท่ีใช้ส ำหรับอำหำร/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) 

สำรหน ู ไม่เกิน 3 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม  
ตะกั่ว ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ควำมเป็นกรด-ด่ำง 6.0 - 10.5  กรณสีูตรมีสำรลดแรงตึงผิวจำกกรดไขมัน (เมื่อเจือ

จำงด้วยน้ ำกลั่น 30 เท่ำ) 
6.0 - 8.0  
 

กรณสีูตรมีสำรลดแรงตึงผิวอ่ืนท่ีไม่ได้จำกกรด
ไขมัน (เมื่อเจือจำงด้วยน้ ำกลั่น 150 เท่ำ) 

เมทำนอล ไม่เกิน 1 ไมโครลิตรต่อกรมั (ในรูปของเหลว)  
 

ทดสอบโดยเตมิไอโซโพรพลิ แอลกอฮอล์ 
(Isopropyl alcohol) 10 กรัม ลงในตัวอย่ำง 100 
กรัมหรือวิธีอ่ืนท่ีเทียบเท่ำ 

เอนไซม์ (enzymes) หรือสำรทีม่คีุณสมบัติ
ฟอก (bleaching action) 

ไม่มสี่วนประกอบของเอนไซม์ (enzymes) หรือสำรที่มีคณุสมบัติฟอก 
(bleaching action) 

กรณีกรรมวิธีผลติมีกำรใช้เอนไซมห์รือสำรที่มี
คุณสมบัติฟอกเป็นสำรช่วยในกระบวนกำรผลิต 

กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ(biodegradability) 
ของสำรลดแรงตึงผิว  

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ภำยในเวลำ 19 วัน (กรณีสตูรมีสำรลดแรงตึงผิวท่ีเป็นประจลุบ 
(anionic surfactant) 

ควำมเข้มข้นของสำรลดแรงตึงผิวในสภำพ
พร้อมใช้ (กรณีไมส่ำมำรถค ำนวณจำกสูตร
ส่วนประกอบและวิธีเตรียมสำรละลำย) 

ไม่เกินร้อยละ 0.5  กรณสีูตรมีสำรลดแรงตึงผิวจำกกรดไขมัน  
ไม่เกินร้อยละ 0.1  กรณสีูตรมีสำรลดแรงตึงผิวท่ีไมไ่ดจ้ำกกรดไขมัน 
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8. เมล็ดกญัชง น้ ำมันจำกเมล็ดกญัชง โปรตีนจำกเมลด็กัญชง และผลิตภณัฑ์อำหำรทีม่ีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกญัชง/1 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
เร่ือง เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมลด็กัญชง 
โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีส่วนประกอบของเมลด็กัญชง 
น้ ามันจากเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจาก

เมล็ดกัญชง 
เฉพาะ 

(เมล็ดกัญชง) 

ควำมช้ืน ไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ ำหนัก 1. วิธีกำรตรวจวิเครำะห์ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้  
ในบัญ ชีหมำยเลข  1 ของ ประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
2. รำยละเอียดเพิ่มเติมตำมที่ก ำหนดในประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ว่ำด้วย
เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง โปรตีน
จำกเมล็ดกัญ ชง และผลิตภัณ ฑ์ อำหำรที่ มี
ส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ด   
กัญชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง 
3. ข้อก ำหนดที่อำจตรวจวิเครำะห์ตำมควำมเหมำะสม 
   3.1 สำรพิษตกค้ำง ตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับที่  387) พ.ศ. 2561 เรื่อง 
อำหำรที่มีสำรพิษตกค้ำง และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   3.2 สำรปนเปื้ อน  ตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับที่  414) พ.ศ. 2563 เรื่อง 
มำตรฐำนอำหำรที่มีสำรปนเปื้อน ได้แก่  ดีบุก 
ปรอท สำรหนูท้ังหมด แอฟลำทอกซินทั้งหมด 
 

แคดเมียม ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรมัต่อเมล็ดกญัชง 1 กิโลกรัมน้ ำหนักแห้ง 
ตะกั่ว ไมเกิน 10 มิลลิกรัมต่อเมล็ดกญัชง 1 กิโลกรัมน้ ำหนักแห้ง 
สำรเตตรำไฮโดรแคนำบินอลทั้งหมด (total 
Tetrahydrocannabinols, total THC) 

ไม่เกิน 5 มิลลิกรมัต่อเมล็ดกญัชง 1 กิโลกรัมน้ ำหนักแห้ง 
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8. เมล็ดกญัชง น้ ำมันจำกเมล็ดกญัชง โปรตีนจำกเมลด็กัญชง และผลิตภณัฑ์อำหำรทีม่ีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกญัชง/2 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
เร่ือง เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมลด็กัญชง 
โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีส่วนประกอบของเมลด็กัญชง 
น้ ามันจากเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจาก

เมล็ดกัญชง 
เฉพาะ 

(น้ ามนัจากเมล็ดกัญชง)  

ลักษณะ -สี เป็นไปตำมลักษณะเฉพำะของน้ ำมันจำกเมล็ดกญัชง 
กลิ่นและรส ตำมคณุลักษณะฉพำะของน้ ำมันจำกเมล็ดกญัชง โดยไม่มี
สิ่งแปลกปลอมและไมม่ีกลิ่นหืน 

1. วิธีกำรตรวจวิเครำะห์ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในบัญ ชีหมำยเลข 1 ของ ประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
2. รำยละเอียดเพิ่มเติมตำมที่ก ำหนดในประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ว่ำด้วย
เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง โปรตีน
จำกเมล็ด  กัญชง และผลิตภัณ ฑ์ อำหำรที่ มี
ส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกัญ
ชง หรือโปรตีนจำกเมล็ด  กัญชง 
3. ข้อก ำหนดที่อำจตรวจวิเครำะห์ตำมควำม
เหมำะสม สำรปนเปื้อน ตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับที่  414) พ.ศ. 2563 เรื่อง 
มำตรฐำนอำหำรที่มีสำรปนเปื้อน ได้แก่ แคดเมียม 
ตะกั่ว ดีบุก ปรอท สำรหนูท้ังหมด แอฟลำทอกซิน
ทั้งหมด 
 
 
 

ค่ำสะพอนิฟิเคช่ัน (Saponification value) 184-205 มิลลิกรัมโพแทนเซียมไฮดรอกไซด์ต่อน้ ำมัน 1 กรมั 
ค่ำไอโอดีน (Iodine value) แบบวิจส์ (Wijs) 153-167 
สำรที่สะพอนิฟำยไมไ่ด้ (Unsaponifiable matter) ไม่เกิน 15 กรัมต่อน้ ำมัน 1 กิโลกรมั 
ค่ำของกรด (Acid value) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรมัโพแทสเซียมไฮดรอกไซดต์่อน้ ำมัน 1 กรัม 
ค่ำเพอร์ออกไซด์ (Peroxide value) ไม่เกิน 15 มิลลิสมมูลย์ ต่อน้ ำมัน 1 กิโลกรัม 
น้ ำและสิ่งที่ระเหยได้ (water and volatile 
matter) 

ไม่เกินร้อยละ 0.2 ของน้ ำหนัก ท่ีอุณหภูมิ 105 องศำเซลเซียส 

ปริมำณสบู่ (Soap content) ไม่เกินร้อยละ 0.005 ของน้ ำหนัก 
สิ่งอื่นที่ไม่ละลำย (Insoluble impurities) ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของน้ ำหนัก 
 ไม่พบน้ ำมันแร่ (Mineral oil) 
เหล็ก ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรมัต่อน้ ำมัน 1 กิโลกรมั 
ทองแดง ไม่เกิน 0.4 มิลลิกรมัต่อน้ ำมัน 1 กิโลกรมั 
สำรเตตรำไฮโดรแคนำบินอลทั้งหมด (total 
Tetrahydrocannabinols, total THC) 

ไม่เกิน 1 มิลลิกรมัต่อน้ ำมัน 1 กิโลกรัม 
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8. เมล็ดกญัชง น้ ำมันจำกเมล็ดกญัชง โปรตีนจำกเมลด็กัญชง และผลิตภณัฑ์อำหำรทีม่ีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกญัชง/3 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
เร่ือง เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมลด็กัญชง 
โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีส่วนประกอบของเมลด็กัญชง 
น้ ามันจากเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจาก

เมล็ดกัญชง 
เฉพาะ 

(ส าหรับโปรตีนจากเมล็ดกัญชง) 

ลักษณะ -สี เป็นไปตำมลักษณะเฉพำะของโปรตีนจำกเมลด็กัญชง 
-กลิ่นและรส ตำมคณุลักษณะฉพำะของโปรตีนจำกเมลด็กัญชงนั้นๆ
โดยไม่มสีิ่งแปลกปลอม 

1. วิธีกำรตรวจวิเครำะห์ใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไว ้
ในบัญชีหมำยเลข 1 ของ ประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
2. รำยละเอียดเพิ่มเติมตำมที่ก ำหนดในประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ยำ ว่ำด้วย
เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง โปรตีน
จำกเมล็ดกัญ ชง และผลิตภัณ ฑ์ อำหำรที่ มี
ส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกัญ
ชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง 
3. ข้อก ำหนดที่ อำจตรวจวิ เครำะห์ตำมควำม
เหมำะสม สำรปนเปื้อน ตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุ ข (ฉบั บที่  414) พ .ศ. 2563 เรื่ อง 
มำตรฐำนอำหำรที่มีสำรปนเปื้อน ได้แก่  ตะกั่ว 
ดีบุก ปรอท สำรหนูท้ังหมด แอฟลำทอกซินทั้งหมด 
 

ควำมช้ืน ไม่เกินร้อยละ 10 

ปริมำณโปรตีน  
1) โปรตีนจำกเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจำก
กำกเมลด็กัญชง 
2) โปรตีนเข้มข้นจำกเมล็ดกัญชง 
3) โปรตีนสกดัจำกเมล็ดกญัชง 

 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 
 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 65  
มำกกว่ำร้อยละ 90  

สำรเตตรำไฮโดรแคนำบินอลทั้งหมด (total 
Tetrahydrocannabinols, total THC) 
 

ไม่เกิน 2 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม ส ำหรับโปรตีนท่ีได้จำกเมล็ดกญัชง หรือ
กำกของเมล็ดกัญชง (Hemp protein meal) 
ไม่เกิน 0.15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส ำหรับโปรตีนเข้มข้นจำกเมลด็กญั
ชง (Hemp protein concentrate) และโปรตีนสกัดจำกเมลด็กัญชง 
(Hemp protein isolate) 

 ไม่มีจลุินทรีย์ก่อโรค 
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8. เมล็ดกญัชง น้ ำมันจำกเมล็ดกญัชง โปรตีนจำกเมลด็กัญชง และผลิตภณัฑ์อำหำรทีม่ีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกญัชง/4 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
เร่ือง เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมลด็กัญชง 
โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีส่วนประกอบของเมลด็กัญชง 
น้ ามันจากเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจาก

เมล็ดกัญชง 
เฉพาะ 

(ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
ส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ามันจาก
เมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง) 

สำรเตตรำไฮโดรแคนำบินอลทั้งหมด (total 
Tetrahydrocannabinols, total THC) 

- ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่ออำหำร 1 กิโลกรัม ส าหรับผลิตภัณฑ์เสรมิ
อาหาร จากน้ ามันจากเมล็ดกัญชง 
- ไม่เกิน 2.0 มิลลิกรัมต่ออำหำร 1 กิโลกรัม ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร จากโปรตีนจากเมล็ดกัญชง หรือจากกากเมล็ดกัญชง  
- ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่ออำหำร 1 กิโลกรัม ส าหรับน้ ามนัจากเมลด็
กัญชง ส าหรับบริโภคโดยตรง  
- ไม่เกิน 0.15 มิลลิกรัมต่ออำหำร 1 กิโลกรัม อาหารอื่นๆ 
นอกเหนือจากข้างต้น ที่ระบุไว้ในบัญชีหมายเลข 2 ท้ายประกาศฯ  
 

1. วิธีกำรตรวจวิเครำะห์ใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไว ้
ในบัญชีหมำยเลข 1 ของ ประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
2. รำยละเอียดเพิ่มเติมตำมที่ก ำหนดในประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ยำ ว่ำด้วย
เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง โปรตีน
จำกเมล็ดกัญ ชง และผลิตภัณ ฑ์ อำหำรที่ มี
ส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ด 
กัญชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง 

ชนิดและปรมิำณสี วัตถุกันเสีย วัตถุให้ควำม
หวำนแทนน้ ำตำล (ถ้ำมีกำรใช้) 

- ตำมหมวดอำหำรที่อนุญำตให้ใช้ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข  
ว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร 
-ปริมำณในผลวิเครำะห์สอดคล้องกับปริมำณในสูตร 

กำรค ำนวณสัดส่วนกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรที่มี
กำรก ำหนดปริมำณสูงสุดที่อนุญำตเป็นตัวเลขใน
กลุ่มหน้ำที่เดียวกันรวมกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป
จะต้องมีผลรวมของสัดส่วนของปริมำณกำรใช้วัตถุ
เจือปนอำหำรต่อปริมำณสูงสุดที่อนุญำตของวัตถุ
เจือปนอำหำรแต่ละชนิด ไม่เกินหน่ึง 

กรดไขมันกลุ่มโอเมก้ำ 6 ได้แก่ กรดไลโนเลอิก 
และกรดไขมันกลุ่มโอเมก้ำ 3 ได้แก่  
กรดแอลฟ่ำ-ไลโนเลนิก  

-ส ำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรที่มีเมล็ดกัญชงหรือน้ ำมันจำกเมล็ด 
กัญชงเป็นส่วนประกอบ  

 ต้องวิเครำะห์ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรและเมล็ด
กัญชงหรือน้ ำมันจำกเมล็ดกัญชงที่ใช้เป็นวัตถุดิบ  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลส ำหรับกำรแสดงฉลำกอำหำร
ตำมประกำศฯ ฉบับท่ี 425 ข้อ 19 (9) 
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8. เมล็ดกญัชง น้ ำมันจำกเมล็ดกญัชง โปรตีนจำกเมลด็กัญชง และผลิตภณัฑ์อำหำรทีม่ีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกญัชง/5 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
เร่ือง เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมลด็กัญชง 
โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีส่วนประกอบของเมลด็กัญชง 
น้ ามันจากเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจาก

เมล็ดกัญชง 
เฉพาะ 

(ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
ส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ามันจาก
เมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง) 

(ต่อ) 

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

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
ตรวจไม่พบ ในอำหำร 0.1 กรัม 
ตรวจไม่พบ ในอำหำร 0.1 กรัม 
ตรวจไม่พบ ในอำหำร 25 กรัม 
ตรวจพบน้อยกว่ำ 3 ในอำหำร 1 กรัม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น  

1. วิธีกำรตรวจวิเครำะห์ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในบัญ ชีหมำยเลข  1 ของประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
2. ข้อก ำหนดปริมำณปนเปื้อนสูงสุดในอำหำรแต่
ละชนิด  ให้ เป็นไปตำมที่ ก ำหนดไว้  ในบัญ ชี
หมำยเลข 2 ของ ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
(ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
3. รำยละเอียดเพิ่มเติมตำมที่ก ำหนดในประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ว่ำด้วย
เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง โปรตีน
จำกเมล็ดกัญ ชง และผลิตภัณ ฑ์ อำหำรที่ มี
ส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกัญ
ชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง 
4.ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
วิตำมินหรือแร่ธำตุ ต้องมีปริมำณวิตำมินหรือแร่
ธำตุไม่น้อยกว่ำร้อยละ15และไม่เกินปริมำณสูงสุด
ที่ก ำหนดในบัญชีสำรอำหำรที่แนะน ำให้บริโภค
ประจ ำวันส ำหรับคนไทยอำยุ ตั้งแต่หกปี ขึ้นไป 
(Thai RDI)  ทั้ งนี้  วิ ต ำมิ น ห รื อ แ ร่ ธ ำ ตุ ที่ ยั ง 
ไม่ ได้ ก ำหนด ไว้  ให้ เป็ น ไปตำมที่ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำประกำศก ำหนด  
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรอำหำร 
* ข้อก ำหนดจุลินทรีย์ที่ท ำให้เกดิโรค ให้พิจำรณำ
เพิ่มเตมิตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย 
อำหำรด้ำนจลุินทรีย์ที่ท ำใหเ้กิดโรค 

แคดเมียม (Cadmium) ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรมั ต่ออำหำร 1 กิโลกรัม 
 ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

ตะกั่ว (Lead) ไม่เกิน 1 มิลลิกรมั ต่ออำหำร 1 กิโลกรมั  
ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ปรอทท้ังหมด (Mercury) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรมั ต่ออำหำร 1 กิโลกรัม 
 ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

สำรหนูท้ังหมด (Total arsenic) ไม่เกิน 2 มิลลิกรมั ต่ออำหำร 1 กโิลกรมั  
ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

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

ผลิตภัณฑ์ธัญชาติส าหรับอาหารเช้า 
ตรวจไม่พบ ต่ออำหำร 25 กรัม 
ไม่เกิน 10 ในอำหำร 1 กรัม  
ไม่เกิน 100 ในอำหำร 1 กรัม ยกเว้น อำหำรที่มีเครื่องเทศหรือธัญพชื
หรือถ่ัวเป็นส่วนประกอบ ไมเ่กิน 1,000 ใน 1 กรัม 
ไม่เกิน 100 ในอำหำร 1 กรัม ยกเว้น อำหำรที่มีเครื่องเทศหรือธัญพชื
หรือถ่ัวเป็นส่วนประกอบ ไมเ่กิน 1,000 ใน 1 กรัม 
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8. เมล็ดกญัชง น้ ำมันจำกเมล็ดกญัชง โปรตีนจำกเมลด็กัญชง และผลิตภณัฑ์อำหำรทีม่ีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกญัชง/6 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
เร่ือง เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมลด็กัญชง 
โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีส่วนประกอบของเมลด็กัญชง 
น้ ามันจากเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจาก

เมล็ดกัญชง 
เฉพาะ 

(ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
ส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ามันจาก
เมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง) 

(ต่อ) 

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

ผลิตภัณฑ์ขนมอบ (ทั้งชนิดหวานและไม่หวาน) ที่มีปริมาณน้ าอิสระ
ในอาหาร (aw) ≥ 0.85 
ตรวจไม่พบ ในอำหำร 25 กรัม 
ไม่เกิน 10 ในอำหำร 1 กรัม  
ไม่เกิน 100 ในอำหำร 1 กรัม 
ไม่เกิน 100 ในอำหำร 1 กรัม 

 

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

ผลิตภัณฑ์ขนมอบ (ทั้งชนิดหวานและไม่หวาน) ที่มีปริมาณน้ าอิสระ
ในอาหาร (aw) < 0.85 และขนมขบเคี้ยว 
ตรวจไม่พบ ต่ออำหำร 25 กรัม 
ไม่เกิน 10 ในอำหำร 1 กรัม  
ไม่เกิน 100 ในอำหำร 1 กรัม ยกเว้น อำหำรที่มีเครื่องเทศหรือธัญพืช
หรือถ่ัวเป็นส่วนประกอบ ไม่เกิน 1,000 ใน 1 กรัม 
ไม่เกิน 100 ในอำหำร 1 กรัม ยกเว้น อำหำรที่มีเครื่องเทศหรือธัญพืช
หรือถ่ัวเป็นส่วนประกอบ ไม่เกิน 1,000 ใน 1 กรัม 

 

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

เค ร่ืองด่ืมจากธัญชาติ (พ ร้อมบริโภคชนิดเหลวที่มี  pH≥4.3 
เฉพาะที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์หรือ
กรรมวิธีอื่นที่เทียบเท่า)  
ตรวจไม่พบ ในอำหำร 25 มิลลิลิตร 
ไม่เกิน 100 ในอำหำร 1 มิลลิลิตร  
ไม่เกิน 100 ในอำหำร 1 มิลลิลิตร 
ไม่เกิน 100 ในอำหำร 1 มิลลิลิตร 
ตรวจไม่พบ ในอำหำร 25 มิลลิลิตร 
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8. เมล็ดกญัชง น้ ำมันจำกเมล็ดกญัชง โปรตีนจำกเมลด็กัญชง และผลิตภณัฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกญัชง/7 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 
เร่ือง เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมลด็กัญชง 
โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีส่วนประกอบของเมลด็กัญชง 
น้ ามันจากเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจาก

เมล็ดกัญชง 
เฉพาะ 

(ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
ส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ามันจาก
เมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง) 

(ต่อ) 

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

เคร่ืองด่ืมจากธัญชาติ (ชนิดเข้มข้นหรือชนิดแห้ง)  
ตรวจไม่พบ ในอำหำร 25 กรัม 
ไม่เกิน 100 ในอำหำร 1 กรัม  
ไม่เกิน 100 ในอำหำร 1 กรัม 
ไม่เกิน 100 ในอำหำร 1 กรัม 
ตรวจไม่พบ ในอำหำร 25 กรัม 

 

จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกดิโรค* 
 
- Salmonella spp. 
- Staphylococcus aureus 

ผลิตภัณฑ์อิมลัชนัประเภทน้ าในน้ ามัน รวมถึงสลัดและผลิตภัณฑ์
ทาแซนวิช (ที่เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)  
ตรวจไม่พบ ในอำหำร 25 กรัม 
ไม่เกิน 100 ในอำหำร 1 กรัม  

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

ผลิตภัณฑ์อิมลัชนัประเภทน้ าในน้ ามัน รวมถึงสลัดและผลิตภัณฑ์
ทาแซนวิช (ที่เป็นอาหารพร้อมบริโภค)  
ตรวจไม่พบ ในอำหำร 25 กรัม 
ไม่เกิน 100 ในอำหำร 1 กรัม  
ไม่เกิน 100 ในอำหำร 1 กรัม 
ไม่เกิน 100 ในอำหำร 1 กรัม 
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9.ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มสี่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชง/1 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 427) พ.ศ. 2564 
เร่ือง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบ

ของส่วนของกัญชาหรือกัญชง 
เฉพาะ (1) 

(ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่จ าหนา่ย
โดยตรงต่อผู้บริโภค หรือผู้แบ่งบรรจุ 
หรือผู้ปรุงหรือผู้จ าหน่ายอาหาร ดังนี้ 
(ก) ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อย
โปรตีนของถั่วเหลือง 
(ข) ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิ 
(ค) น้ าปลาผสมชนิดเหลวและแห้ง 
(ง) น้ าเกลือปรุงอาหาร) 

 

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

-สำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล ไม่เกินร้อยละ 0.0032 โดยน้ ำหนัก 
 
-สำรแคนนำบิไดออล ไม่เกินร้อยละ 0.0028 โดยน้ ำหนัก  
 
ทั้งนี้ เมื่อค ำนวณเป็นปริมำณที่แนะน ำให้บริโภคต่อครั้ง ต้องไม่ท ำให้  
มีสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล เกิน 1.6 มิลลิกรัมต่อ 50 กรัม และ
สำรแคนนำบิไดออล ไม่เกิน 1.41 มิลลิกรัมต่อ 50 กรัม 
 

1.วิธีกำรตรวจวิเครำะห์สำรเตตรำไฮโดรแคนนำ- 
บิ น อ ล  (Tetrahydrocannabinols, THC) ให้ ใ ช้
หลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจยืนยันที่ห้องปฎิบัติกำร
ตรวจวิ เครำะห์ ด้ วย เครื่ อ งมื อที่ ใช้ หลั กกำร 
โครมำโตกรำฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (High 
Performance Liquid Chromatography, HPLC) 
หรือสูงกว่ำ 

 -สำรพิษตกค้ำง ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 
2561 เรื่อง อำหำรที่มีสำรพิษตกค้ำง และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 

 -สำรปนเปื้อน ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ.
2563 เรื่อง มำตรฐำนอำหำรที่มีสำรปนเปื้อน ได้แก่ แคดเมียม  ดีบุก 
ตะกั่ว ปรอท สำรหนูท้ังหมด และแอฟลำทอกซินท้ังหมด 

 

 -จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกิดโรค ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 
416) พ.ศ. 2563 เรื่อง ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรตรวจวิเครำะห์ของอำหำรด้ำนจุลินทรีย์ที่ท ำ
ให้เกิดโรค 
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9.ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มสี่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชง/2 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 427) พ.ศ. 2564 
เร่ือง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบ

ของส่วนของกัญชาหรือกัญชง 
เฉพาะ (1) 

(ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่จ าหนา่ย
โดยตรงต่อผู้บริโภค หรือผู้แบ่งบรรจุ 
หรือผู้ปรุงหรือผู้จ าหน่ายอาหาร ดังนี้ 
(ก) ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อย
โปรตีนของถั่วเหลือง 
(ข) ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิ 
(ค) น้ าปลาผสมชนิดเหลวและแห้ง 
(ง) น้ าเกลือปรุงอาหาร) 

(ต่อ) 
 

คุณภำพหรือมำตรฐำนส ำหรับอำหำรชนิดนั้น 
ให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขที่
เกี่ยวข้อง 

คุณภำพหรือมำตรฐำนส ำหรับอำหำรชนิดนั้น ให้เป็นไปตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขท่ีเกี่ยวข้อง 

ให้น ำส่งรำยงำนผลวิเครำะห์ตำมที่ก ำหนดในคู่มือ
ส ำหรับประชำชน เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ
ของส่วนของกัญชำหรือกัญชง 

 ชนิดและปริมำณสี วัตถุกันเสีย วัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ ำตำล              
(ถ้ำมีกำรใช้) 
-ตำมหมวดอำหำรที่อนุญำตให้ใช้ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข  
ว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร 
-ปริมำณในผลวิเครำะห์สอดคล้องกับปริมำณในสูตร 

กำรค ำนวณสัดส่วนกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรที่มี
กำรก ำหนดปริมำณสูงสุดที่อนุญำตเป็นตัวเลขใน
กลุ่มหน้ำที่เดียวกันรวมกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป
จะต้องมีผลรวมของสัดส่วนของปริมำณกำรใช้วัตถุ
เจือปนอำหำรต่อปริมำณสูงสุดที่อนุญำตของวัตถุ
เจือปนอำหำรแต่ละชนิด ไม่เกินหน่ึง 

(ฉบับท่ี 427) พ.ศ. 2564 
เร่ือง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบ

ของส่วนของกัญชาหรือกัญชง 
เฉพาะ (2) 

(ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารนอกเหนือ       
จากที่ก าหนดไว้ใน (1) ที่จ าหน่าย

โดยตรงต่อผู้บริโภค หรือผู้แบ่งบรรจุ 
หรือผู้ปรุงหรือผู้จ าหน่ายอาหาร) 

 
 

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

-สำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล ไม่เกิน 1.6 มิลลิกรัมต่อหน่วยบรรจุ  
 
-สำรแคนนำบิไดออล ไม่เกิน 1.41 มิลลิกรัมต่อหน่วยบรรจุ 
  

1.วิธีกำรตรวจวิเครำะห์สำรเตตรำไฮโดรแคนนำ- 
บินอล (Tetrahydrocannabinols, THC) ให้ใช้
หลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจยืนยันที่ห้องปฎิบัติกำร
ตรวจวิเครำะหด์้วยเครื่องมือท่ีใช้หลักกำรโครมำ
โตกรำฟีแบบของเหลวสมรรถนะสงู (High 
Performance Liquid Chromatography, 
HPLC) หรือสูงกว่ำ 

 -สำรพิษตกค้ำง ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 
2561 เรื่อง อำหำรที่มีสำรพิษตกค้ำง และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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9.ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มสี่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชง/3 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 427) พ.ศ. 2564 
เร่ือง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบ

ของส่วนของกัญชาหรือกัญชง 
เฉพาะ (2) 

(ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารนอกเหนือ       
จากที่ก าหนดไว้ใน (1) ที่จ าหน่าย

โดยตรงต่อผู้บริโภค หรือผู้แบ่งบรรจุ 
หรือผู้ปรุงหรือผู้จ าหน่ายอาหาร) 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

 
 

-สำรปนเปื้อน ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 414) พ.ศ.
2563 เรื่อง มำตรฐำนอำหำรที่มสีำรปนเปื้อน ได้แก่ แคดเมียม  ดีบกุ 
ตะกั่ว ปรอท สำรหนูท้ังหมด และแอฟลำทอกซินท้ังหมด 

 

 -จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกิดโรค ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 
416) พ.ศ. 2563 เรื่อง ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรตรวจวิเครำะห์ของอำหำรด้ำนจลุินทรีย์ทีท่ ำ
ให้เกิดโรค 

 

คุณภำพหรือมำตรฐำนส ำหรับอำหำรชนิดนั้น 
ให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขท่ี
เกี่ยวข้อง 

คุณภำพหรือมำตรฐำนส ำหรับอำหำรชนิดนั้น ให้เป็นไปตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง 

ให้น ำส่งรำยงำนผลวิเครำะห์ตำมที่ก ำหนดในคู่มือ
ส ำหรับประชำชน เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ
ของส่วนของกัญชำหรือกัญชง 

 ชนิดและปริมำณสี วัตถุกันเสีย วัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ ำตำล              
(ถ้ำมีกำรใช้) 
-ตำมหมวดอำหำรที่อนุญำตให้ใช้ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข  
ว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร 
-ปริมำณในผลวิเครำะห์สอดคล้องกับปริมำณในสูตร 

กำรค ำนวณสัดส่วนกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรที่มีกำร
ก ำหนดปริมำณสูงสุดที่อนุญำตเป็นตัวเลขในกลุ่ม
หน้ำที่เดียวกันรวมกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปจะต้องมี
ผลรวมของสัดส่วนของปริมำณกำรใช้วัตถุเจือปน
อำหำรต่อปริมำณสูงสุดที่อนุญำตของวัตถุเจือปน
อำหำรแต่ละชนิด ไม่เกินหน่ึง 

(ฉบับท่ี 427) พ.ศ. 2564 
เร่ือง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบ

ของส่วนของกัญชาหรือกัญชง 
เฉพาะ (3) 

(ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มิใช่จ าหน่าย
โดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้แบ่งบรรจุหรือ

ผู้ปรุงหรือผู้จ าหน่ายอาหาร) 
 

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

-สำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ ำหนัก  
 
ทั้งนี้เมื่อน ำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อำหำรตำม (1) และ (2) ต้องมี
ปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอลและสำรแคนนำบิไดออล  ไม่เกิน
ที่ก ำหนดไว้แล้วแต่กรณี 

 

1.วิธีกำรตรวจวิเครำะห์สำรเตตรำไฮโดรแคนนำ- 
บินอล (Tetrahydrocannabinols, THC) ให้ใช้
หลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจยืนยันที่ห้องปฎิบัติกำร
ตรวจวิเครำะหด์้วยเครื่องมือท่ีใช้หลักกำรโครมำ
โตกรำฟีแบบของเหลวสมรรถนะสงู (High 
Performance Liquid Chromatography, 
HPLC) หรือสูงกว่ำ 
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9.ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มสี่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชง/4 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 427) พ.ศ. 2564 
เร่ือง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบ

ของส่วนของกัญชาหรือกัญชง 
เฉพาะ (3) 

(ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มิใช่จ าหน่าย
โดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้แบ่งบรรจุหรือ

ผู้ปรุงหรือผู้จ าหน่ายอาหาร) 
(ต่อ) 

 -สำรพิษตกค้ำง ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 
2561 เรื่อง อำหำรที่มีสำรพิษตกคำ้ง และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 -สำรปนเปื้อน ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 414) พ.ศ.
2563 เรื่อง มำตรฐำนอำหำรที่มสีำรปนเปื้อน ได้แก่ แคดเมียม  ดีบกุ 
ตะกั่ว ปรอท สำรหนูท้ังหมด และแอฟลำทอกซินท้ังหมด 

 

 -จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกิดโรค ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 
416) พ.ศ. 2563 เรื่อง ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรตรวจวิเครำะห์ของอำหำรด้ำนจลุินทรีย์ทีท่ ำ
ให้เกิดโรค 

 

คุณภำพหรือมำตรฐำนส ำหรับอำหำรชนิดนั้น 
ให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขท่ี
เกี่ยวข้อง 

คุณภำพหรือมำตรฐำนส ำหรับอำหำรชนิดนั้น ให้เป็นไปตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง 

ให้น ำส่งรำยงำนผลวิเครำะห์ตำมที่ก ำหนดในคู่มือ
ส ำหรับประชำชน เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ
ของส่วนของกัญชำหรือกัญชง 

 ชนิดและปรมิำณสี วัตถุกันเสีย วัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ ำตำล              
(ถ้ำมีกำรใช้) 
-ตำมหมวดอำหำรที่อนุญำตให้ใช้ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข  
ว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร 
-ปริมำณในผลวิเครำะห์สอดคล้องกับปริมำณในสูตร 

กำรค ำนวณสัดส่วนกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรที่มีกำร
ก ำหนดปริมำณสูงสุดที่อนุญำตเป็นตัวเลขในกลุ่ม
หน้ำที่เดียวกันรวมกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปจะต้องมี
ผลรวมของสัดส่วนของปริมำณกำรใช้วัตถุเจือปน
อำหำรต่อปริมำณสูงสุดที่อนุญำตของวัตถุเจือปน
อำหำรแต่ละชนิด ไม่เกินหน่ึง 
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10.ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มสีำรสกัดแคนนำบิไดออลเป็นส่วนประกอบ/1 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวเิคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

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

เฉพำะ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

(Food supplements) 
 

สำรเตตรำไฮโดรแคนำบินอลทั้งหมด(Total 
Tetrahydrocannabinols, Total THC) 

- ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรือ มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 

1.วิธีกำรวิเครำะห์ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดกไว้ในบัญชี
ท้ำยประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 429) 
พ.ศ. 2564 
2.ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
วิตำมินหรือแร่ธำตุ ต้องมีปริมำณวิตำมินหรือแร่ธำตุ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ15และไม่เกินปริมำณสูงสุดที่
ก ำหนดในบัญ ชีสำรอำหำรที่แนะน ำให้บริโภค
ประจ ำวันส ำหรับคนไทยอำยุ ตั้งแต่หกปี ขึ้นไป 
(Thai RDI)  ทั้งนี้ วิตำมินหรือแร่ธำตุที่ยัง 
ไม่ ได้ ก ำห น ด ไว้  ให้ เป็ น ไป ต ำม ที่ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำประกำศก ำหนด  
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรอำหำร 
3.ข้ อก ำหนดที่ อำจตรวจวิ เค รำะห์ ตำมควำม
เหมำะสม 
3.1สำรปนเปื้อน ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
(ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มำตรฐำนอำหำรที่มี
สำรปนเปื้อน ได้แก่  ตะกั่ว ดีบุก ปรอท สำรหนู
ทั้งหมด แอฟลำทอกซินท้ังหมด 
3 .2ส ำรพิ ษ ต กค้ ำ ง ต ำม ป ระก ำศ กระท รวง
สำธำรณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อำหำรที่
มีสำรพิษตกค้ำง และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

สำรแคนนำบไิดออล (Cannabidiol, CBD) - - ไม่เกิน 55 มิลลิกรัมต่อวัน 
จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกดิโรค 
-  Staphylococcus aureus 
- Clostridium spp. 
-  Salmonella spp. 
- แบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) 

 
ตรวจไม่พบ ในอำหำร 0.1 กรัม 
ตรวจไม่พบ ในอำหำร 0.1 กรัม 
ตรวจไม่พบ ในอำหำร 25 กรัม 

- ตรวจพบน้อยกว่ำ 3 ในอำหำร 1 กรัม โดยวิธีเอ็มพี
เอ็น 

แคดเมียม (Cadmium) ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรมั ต่ออำหำร 1 กิโลกรัม 
ตะกั่ว (Lead) ไม่เกิน 1 มิลลิกรมั ต่ออำหำร 1 กิโลกรมั 
ปรอทท้ังหมด (Mercury) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรมั ต่ออำหำร 1 กิโลกรัม 
สำรหนูท้ังหมด (Total arsenic) ไม่เกิน 2 มิลลิกรมั ต่ออำหำร 1 กโิลกรมั 
ชนิดและปรมิำณสี วัตถุกันเสีย วัตถุให้ควำมหวำน
แทนน้ ำตำล (ถ้ำมีกำรใช้) 

-ตำมหมวดอำหำรที่อนุญำตให้ใช้ในประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข  
ว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร 
-ปริมำณในผลวิเครำะห์สอดคล้องกับปริมำณในสูตร 
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10.ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มสีำรสกัดแคนนำบิไดออลเป็นส่วนประกอบ/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 
 

สำรเตตรำไฮโดรแคนำบินอลทั้งหมด (Total 
Tetrahydrocannabinols, Total THC) 

- ไม่เกิน 0.15 มิลลิกรัมต่อลิตร 
วิธีกำรวิเครำะห์ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในบัญชี
ท้ำยประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 429) 
พ.ศ. 2564 

 
สำรแคนนำบไิดออล (Cannabidiol, CBD) 

- ไม่เกิน 75 มิลลิกรัมต่อลิตร 

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

 
ตรวจไม่พบ ในอำหำร 25 มิลลิลิตร (mL) 
ไม่เกิน 100 ในอำหำร 1 มิลลลิิตร (CFU/mL) 
ไม่เกิน 100 ในอำหำร 1 มิลลลิิตร (CFU/mL) 
ไม่เกิน 100 ในอำหำร 1 มิลลลิิตร (CFU/mL) 
ตรวจไม่พบ ในอำหำร 25 มิลลิลิตร (mL) 

 
 
 
 
 
* ต ร ว จ  Listeria monocytogenes เ ฉ พ ำ ะ
เครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบ 

ลักษณะทำงกำยภำพ (สี กลิ่น รส) มีกลิ่นและรสตำมลักษณะเฉพำะของเครื่องดื่มนั้น  

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง   

ชนิดและปรมิำณสี วัตถุกันเสีย วัตถุให้ควำม
หวำนแทนน้ ำตำล (ถ้ำมีกำรใช้) 

-ตำมหมวดอำหำรที่อนุญำตให้ใช้ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข  
ว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร 
-ปริมำณในผลวิเครำะห์สอดคล้องกับปริมำณในสูตร 

กำรค ำนวณสัดส่วนกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรที่มี
กำรก ำหนดปริมำณสูงสุดที่อนุญำตเป็นตัวเลขใน
กลุ่มหน้ำที่เดียวกันรวมกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป
จะต้องมีผลรวมของสัดส่วนของปริมำณกำรใช้วัตถุ
เจือปนอำหำรต่อปริมำณสูงสุดที่อนุญำตของวัตถุ
เจือปนอำหำรแต่ละชนิด ไม่เกินหน่ึง 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยี (MPN Coliforms) น้อยกว่ำ 2.2 ต่อเครื่องดื่ม 100 มิลลลิิตร โดยวิธี MPN  

อี.โคไล (Escherichia coli) ไม่พบ กำรตรวจวิเครำะห์อี .โคไล (Escherichia coli) 
หำกปรกฎผลว่ำ มีน้อยกว่ำ 3 MPN ถือว่ำไม่พบ 
(โดยเป็นกำรวิ เครำะห์ต่อจำกกำรวิ เครำะห์ 
โคลิฟอร์ม) 
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10.ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มสีำรสกัดแคนนำบิไดออลเป็นส่วนประกอบ/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) 

ยีสต์และเช้ือรำ (1) น้อยกว่ำ 1 ในเครื่องดื่ม 1 มิลลิลิตร ส ำหรับเครื่องดื่มตำมข้อ 3(2) 
และข้อ 3(3) ที่ผ่ำนกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที 

(2) น้อยกว่ำ 100 ในเครื่องดื่ม 1 มิลลิลิตร ส ำหรับเครื่องดื่มตำมข้อ  
3(2) และข้อ 3(3) ที่ผ่ำนกรรมวิธีอื่นนอกเหนือจำกวิธีสเตอริไลส์ 
หรือ ยู เอช ที 

กำรตรวจวิ เครำะห์ยีสต์และเช้ือรำ ให้ ใช้วิธี 
Bacteriogical Analytical Manual (BAM) หรือ
วิธีที่มีควำมถูกต้องเทียบเท่ำ 

ดีบุก ไม่เกิน 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส ำหรับเครื่องดื่มกระป๋อง ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิ เคราะห์ตามความ
เหมาะสม 
1.สำรปนเปื้อน ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
(ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มำตรฐำนอำหำรที่
มีสำรปนเปื้อน ได้แก่  ตะกั่ว ดีบุก ปรอท สำรหนู
ทั้งหมด แอฟลำทอกซินท้ังหมด 
2 .ส ำรพิ ษ ตกค้ ำ ง ต ำม ป ระก ำศกระท รวง
สำธำรณสุข (ฉบับที่  387) พ.ศ. 2561 เรื่อง 
อำหำรที่มีสำรพิษตกค้ำง และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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10.ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มสีำรสกัดแคนนำบิไดออลเป็นส่วนประกอบ/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) 
 

สำรเตตรำไฮโดรแคนำบินอลทั้งหมด (Total 
Tetrahydrocannabinols, Total THC) 

- ไม่เกิน 0.15 มิลลิกรัมต่อลิตร 
วิธีกำรวิเครำะห์ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดกไว้ในบัญชี
ท้ำยประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 429) 
พ.ศ. 2564 
 

สำรแคนนำบไิดออล (Cannabidiol, CBD) 
- ไม่เกิน 75 มิลลิกรัมต่อลิตร 

จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกิดโรค 
- Salmonella spp. 
- Staphylococcus aureus 

 
ตรวจไม่พบ ในอำหำร 25 กรัม (g) หรือ มิลลลิิตร (mL) 
ตรวจไม่พบ ในอำหำร 0.1 กรัม (g) หรือ มิลลลิิตร (mL) ยกเว้น
ผลิตภณัฑ์ตำมหมำยเหตุ (4) ไม่เกิน 100 ในอำหำร 1 มิลลลิิตร 
(CFU/mL) หรือในอำหำร 1 กรัม (CFU/g) 

หมำยเหตุ (4) ส ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกรรมวิธีกำร
ผลิตที่มิ ใช่กรรมวิธีที่ ใช้ท ำลำยหรือยับยั้ งกำร
ขยำยพันธุ์ของจุลินทรีย์ด้วยควำมร้อนภำยหลัง
หรือก่อนกำรบรรจุหรือปิดผนึก ซึ่งเก็บรักษำไว้ใน
ภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นที่ 
คงรูปที่สำมำรถป้องกันมิให้อำกำศภำยนอกเข้ำไป
ในภำชนะบรรจุได้ และสำมำรถเก็บรักษำไว้ได้ใน
อุณหภูมิปกติ 

ลักษณะทำงกำยภำพ (สี กลิ่น รส) มีกลิ่นและรสตำมลักษณะเฉพำะของเครื่องดื่มนั้น  

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง   

ชนิดและปรมิำณสี วัตถุกันเสีย วัตถุให้ควำม
หวำนแทนน้ ำตำล (ถ้ำมีกำรใช้) 

-ตำมหมวดอำหำรที่อนุญำตให้ใช้ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข  
ว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร 
-ปริมำณในผลวิเครำะห์สอดคล้องกับปริมำณในสูตร 

กำรค ำนวณสัดส่วนกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรที่มี
กำรก ำหนดปริมำณสูงสุดที่อนุญำตเป็นตัวเลขใน
กลุ่มหน้ำที่เดียวกันรวมกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป
จะต้องมีผลรวมของสัดส่วนของปริมำณกำรใช้วัตถุ
เจือปนอำหำรต่อปริมำณสูงสุดที่อนุญำตของวัตถุ
เจือปนอำหำรแต่ละชนิด ไม่เกินหน่ึง 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยี (MPN Coliforms) น้อยกว่ำ 2.2 ต่อเครื่องดื่ม 100 มิลลลิิตร โดยวิธี MPN  

อี.โคไล (Escherichia coli) ไม่พบ กำรตรวจวิเครำะห์อี .โคไล (Escherichia coli) 
หำกปรกฎผลว่ำ มีน้อยกว่ำ 3 MPN ถือว่ำไม่พบ 
(โดยเป็นกำรวิ เครำะห์ต่ อจำกกำรวิ เครำะห์ 
โคลิฟอร์ม) 
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10.ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มสีำรสกัดแคนนำบิไดออลเป็นส่วนประกอบ/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) 

ยีสต์และเช้ือรำ (3) น้อยกว่ำ 1 ในเครื่องดื่ม 1 มิลลิลิตร ส ำหรับเครื่องดื่มตำมข้อ 3(2) 
และข้อ 3(3) ที่ผ่ำนกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที 

(4) น้อยกว่ำ 100 ในเครื่องดื่ม 1 มิลลิลิตร ส ำหรับเครื่องดื่มตำมข้อ  
3(2) และข้อ 3(3) ที่ผ่ำนกรรมวิธีอื่นนอกเหนือจำกวิธีสเตอริไลส์ 
หรือ ยู เอช ที 

กำรตรวจวิ เครำะห์ ยีสต์และเช้ือรำ ให้ ใช้วิธี 
Bacteriogical Analytical Manual (BAM) หรือ
วิธีที่มีควำมถูกต้องเทียบเท่ำ 

ดีบุก ไม่เกิน 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส ำหรับเครื่องดื่มกระป๋อง ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิ เคราะห์ตามความ
เหมาะสม 
1.สำรปนเปื้อน ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
(ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มำตรฐำนอำหำรที่
มีสำรปนเปื้อน ได้แก่  ตะกั่ว ดีบุก ปรอท สำรหนู
ทั้งหมด แอฟลำทอกซินท้ังหมด 
2 .ส ำรพิ ษ ตกค้ ำ ง ต ำม ป ระก ำศกระท รวง
สำธำรณสุข (ฉบับที่  387) พ.ศ. 2561 เรื่อง 
อำหำรที่มีสำรพิษตกค้ำง และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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อาหารกลุ่มที่ 2 : อาหารก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
1. เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปดิสนิท/1  

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 356) พ.ศ. 2556 
และ  

(ฉบับท่ี 402) พ.ศ. 2562 
เร่ือง 

 เคร่ืองด่ืมในภาชนะ 
  บรรจุที่ปิดสนิท 

ลักษณะทำงกำยภำพ (สี กลิ่น รส) -  มีกลิ่นและรสตำมลักษณะเฉพำะของเครื่องดื่มนั้น รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ตำมข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
ควำมช้ืน (เฉพำะชนิดแห้ง) 
 

- ไม่เกินร้อยละ 6 ของน้ ำหนัก ยกเว้น เครื่อ งดื่ มชนิดแห้ งที่ ผลิ ตจำกพื ชหรือผั ก  ให้ ได้ รับ 
ควำมเห็นชอบจำก อย. 

ค่ำควำมเป็นกรด – ด่ำง  
(กรณีเป็นเครื่องดื่มชนิดเหลว) 

  

ชนิดและปรมิำณสี วัตถุกันเสีย วัตถุให้
ควำมหวำนแทนน้ ำตำล  (ถ้ำมีกำรใช้) 

-  ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร 
 - ปริมำณในผลวิเครำะหส์อดคล้องกับปริมำณในสูตร 

กำรค ำนวณสัดส่วนกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรที่มีกำรก ำหนด
ปริมำณสูงสุดที่อนุญำตเป็นตัวเลขในกลุ่มหน้ำที่เดียวกันรวมกัน
ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป จะต้องมีผลรวมของสัดส่วนของปริมำณกำร
ใช้วัตถุเจือปนอำหำรต่อปริมำณสูงสุดที่อนุญำตของวัตถุเจือปน
อำหำรแต่ละชนิด ไม่เกินหน่ึง 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยี   (MPN Coliforms) น้อยกว่ำ 2.2 ต่อเครื่องดื่ม 100 มิลลลิิตร โดยวิธี  MPN  

อี.โคไล (Escherichia coli) ไม่พบ กำรตรวจวิเครำะห์ อี.โคไล หำกปรำกฏผลว่ำ มีน้อยกว่ำ 3 MPN  
ถือว่ำไม่พบ   (โดยเป็นกำรวิ เครำะห์ต่อจำกกำรวิ เครำะห์ 
โคลิฟอร์ม) 

ยีสต์และเช้ือรำ (1)  น้อยกว่ำ 1 ในเครื่องดื่ม 1 มิลลิลิตร ส ำหรับเครื่องดื่มตำมข้อ 3 (1) 

(2)  น้อยกว่ำ 1 ในเครื่องดื่ม 1 มิลลิลิตร ส ำหรับเครื่องดื่มตำมข้อ 3 (2) 
และข้อ 3 (3) ท่ีผ่ำนกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที  
(3)  น้อยกว่ำ 100  ในเครื่องดื่ม 1 มิลลิลิตร ส ำหรับเครื่องดื่มตำมข้อ 3 (2) 
และข้อ 3 (3) ท่ีผ่ำนกรรมวิธีอื่นนอกเหนือจำกวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที 
(4)  น้อยกว่ำ 10 ในเครื่องดื่ม 1 กรัม ส ำหรับเครื่องดื่มตำมข้อ 3 (4) ที่ผ่ำน
กรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที  
(5)  น้อยกว่ำ 100 ในเครื่องดื่ม 1 กรัม ส ำหรับเครื่องดื่มตำมข้อ 3 (4) ที่
ผ่ำนกรรมวิธีอื่นนอกเหนือจำกวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที  
(6)  น้อยกว่ำ 100 ในเครื่องดื่ม 1 กรัม ส ำหรับเครื่องดื่มตำมข้อ 3 (5) 

* กำรตรวจวิเครำะห์ยีสต์และเชื้อรำให้ใช้วิธี Bacteriological 
Analytical Manual (BAM) หรือวิธีท่ีมีควำมถูกต้องเทียบเท่ำ 
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1. เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปดิสนิท/2  

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 356) พ.ศ.2556 
และ 

(ฉบับท่ี 402) พ.ศ. 2562 
เร่ือง 

เคร่ืองด่ืมในภาชนะ 
บรรจุที่ปิดสนิท  

(ต่อ) 

ดีบุก    ไม่เกิน 150 มิลลิกรมั/กโิลกรัม ส ำหรับเครื่องดืม่กระป๋อง ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 

ตะกั่ว    ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/กโิลกรัม ส ำหรับเครื่องดืม่มะเขือเทศแปรรปู 
  ไม่เกิน 0.03 มิลลิกรัม/กโิลกรัม ส ำหรับเครื่องดืม่น้ ำผลไม้ทุกชนิด 

ยกเว้น น้ ำผลไมจ้ำกเบอรร์ี่และผลไม้ผลเล็ก 
  ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/กโิลกรัม ส ำหรับเครื่องดืม่น้ ำผลไม้จำกเบอร์รี่

และผลไม้ผลเล็ก ยกเว้น น้ ำองุ่น 
  ไม่เกิน 0.04 มิลลิกรัม/กโิลกรัม ส ำหรับเครื่องดืม่น้ ำองุ่น 

1. สำรปนเปื้อนซึ่งก ำหนดในวัตถุดิบตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มำตรฐำนอำหำรที่มี
สำรปนเปื้อน ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว (นอกเหนือจำกเครื่องดื่ม
มะเขือเทศและผลไม้ตำมที่ระบไุว้) ดีบุก ปรอท แอฟลำทอกซิน 
เป็นต้น 
2. สำรพิษตกค้ำง ซึ่งก ำหนดในวัตถุดิบตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อำหำรที่มีสำรพิษ
ตกค้ำง และฉบับท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

พำทูลิน ส ำหรบัน้ ำแอปเปิล -  พำทูลิน ต้องไม่เกิน 50 มิลลิกรมั/กิโลกรัม ส ำหรับน้ ำแอปเปลิ
ลักษณะพร้อมดืม่ 

 

(ฉบับท่ี 356) พ.ศ.2556 
และ 

(ฉบับท่ี 402) พ.ศ. 2562 
เร่ือง 

เคร่ืองด่ืมในภาชนะ 
บรรจุที่ปิดสนิท  

(ต่อ) 
เคร่ืองด่ืมชนิดเหลว (PH >  
4.3 เฉพาะที่ผ่านกรรมวิธี
ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดย

วิธีพาสเจอร์ไรส์หรือ
กรรมวิธีอื่นที่เทียบเท่า 

  - เครื่องดื่มว่ำนหำงจระเข้  ให้ตรวจเฉพำะ Salmonella spp., 
Staphylococcus aureus  และ  Bacillus cereus 
 
 
 
 
*อ้ำงอิงประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 416) พ.ศ. 2563 
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 เรื่อง ก ำหนด
คุณภำพหรือมำตรฐำน หลักเกณฑเ์งื่อนไข และวิธีกำรในกำรตรวจ
วิเครำะห์ของอำหำรด้ำนจลุินทรียท์ี่ท ำให้เกิดโรค 

จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกดิโรค 
-  Salmonella spp. 

 
ไม่พบใน 25 มิลลลิิตร (mL) 

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

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

-  Clostridium perfringens 
 

ไม่เกิน 100 ใน 1 มิลลิลติร (CFU/mL) 
เว้นแต่เครื่องดื่มรังนก ไม่เกิน 1,000 ใน 1 มิลลิลติร (CFU/mL) 

-  Listeria monocytogenes* ไม่พบใน 25 มิลลลิิตร (mL) * ตรวจ Listeria monocytogene  เฉพาะกรณีเคร่ืองด่ืมที่มี
นมเป็นส่วนประกอบ 
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1. เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปดิสนิท/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 ำให้เกดิโรค 
-  Salmonella spp 

 
ไม่พบใน 25 กรัม (g) 

 
 
 

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

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

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

-  Listeria monocytogenes* ไม่พบใน 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 ำให้เกดิโรค 
-  Salmonella spp 
-  Staphylococcus aureus 

 
 
ไม่พบใน 25 กรัม (g) หรือ มิลลลิติร (mL)   
ไม่พบใน 0.1 กรัม (g) หรือ มิลลลิติร (mL) ยกเว้นผลติภณัฑ์ตำมหมำย
เหตุ (4) ไม่เกิน 100 ใน 1 มิลลิลิตร (CFU/mL) หรือใน 1 กรัม (CFU/g 

 
 
หมำยเหตุ (4) ส ำหรับผลติภณัฑ์ที่ผ่ำนกรรมวิธีกำรผลิตที่มิใช่กรรมวิธี
ที่ใช้ท ำลำยหรือยับยั้งกำรขยำยพันธุ์ของจุลินทรีย์ด้วยควำมร้อน 
ภำยหลังหรือก่อนกำร บรรจุหรือปิดผนึก ซึ่งเก็บรักษำไว้ในภำชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทที่เป็นโลหะหรือวัตถุอ่ืนที่คงรูป ที่สำมำรถป้องกันมิให้
อำกำศภำยนอกเข้ำไปในภำชนะบรรจุได้ และสำมำรถเก็บรักษำไว้ได้ใน
อุณหภูมิปกติ 
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1. เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปดิสนิท/4  

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 356) พ.ศ.2556 
และ  

(ฉบับท่ี 402) พ.ศ. 2562 
เร่ือง 

 เคร่ืองด่ืมในภาชนะ 
  บรรจุที่ปิดสนิท 

 (ต่อ) 

กำเฟอีนและสำรอำหำร  
(ตำมที่แสดงบนฉลำก) 

-  ปริมาณกาเฟอีนไม่เกิน  50 มิลลิกรัม ต่อ 1 หน่วยบรรจุ* *   เฉพำะเครื่องดื่มที่ผสมกำเฟอนี 

กำเฟอีน 
 
 

-  ปริมำณกำเฟอีนตำมธรรมชำติจำกวัตถุแต่งกลิ่นรสไม่เกิน   
15 มิลลิกรัม ต่อเครื่องดืม่ 100 มิลลลิิตร 
 

*   อนุญำตให้เติมเฉพำะเครื่องดืม่ที่มีหรือท ำจำกส่วนผสมที่ไม่ใช่
ผลไม้ พืช หรือผัก ไม่ว่ำจะมีก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์หรือ
ออกซิเจนผสมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตำมที่ใช้วัตถุแต่งกลิ่นรสทีม่ ี
กำเฟอีนเป็นส่วนประกอบตำมธรรมชำติ เช่น Colanut extract, 
Guarana extract 

คณุลักษณะอื่น -  ไม่มีสำรเป็นพิษจำกจลุินทรียห์รอืสำรเป็นพิษอื่นในปรมิำณที่อำจเป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ 

ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 
-  สำรพิษจำกจุลินทรีย ์

เคร่ืองด่ืมที่มีหรือท าจาก
ผลไม้  พืชหรือผัก ไม่ว่าจะ
มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
หรือออกซิเจนผสมอยู่ด้วย

หรือไม่ก็ตาม 

ลักษณะ นอกจำกต้องมีคุณภำพหรือมำตรฐำนข้ำงต้นแล้ว  
ต้องมีคุณภำพหรือมำตรฐำนเฉพำะ ดังต่อไปนี้อีกด้วย 
-  มีคุณภำพหรือมำตรฐำนตำมประเภทหรือชนิดของผลไม้ พืชหรือผกั
นั้นๆ ท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก อย. 
-  ชนิดเข้มข้นหรือชนิดแห้ง เมื่อเจือจำงหรือละลำยแล้วต้องมีคณุภำพ
หรือมำตรฐำน ตำมประเภทหรือชนิดของผลไม้ พืชหรือผักนั้นๆ ท่ีไดร้ับ
ควำมเห็นชอบจำก อย. 
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2. นมโค/1                     
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมโค 

เฉพำะ 
น้ ำนมโคที่ผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเช้ือ 
       ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพร่องมันเนย 
        ชนิดขำดมันเนย 
นมคืนรูป 
       ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพร่องมันเนย 
        ชนิดขำดมันเนย 

 

กลิ่น มีกลิ่นตำมลักษณะเฉพำะของนมชนิดนั้น รำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
 ลักษณะ 

 
-  มีลักษณะเหลวเป็นเนื้อเดยีวกัน  
- ไม่มีน้ ำนมเหลืองปน 
-  ต้องปรำศจำกเชื้อโรคอันอำจจะติดต่อคนได้ เช่น เช้ือท่ีท ำให้เกิด 
วัณโรค เชื้อที่ท ำให้เกิดโรคแท้งตดิต่อ เป็นต้น 

 
 

-  ไม่มีสำรที่อำจเป็นพิษ สำรเป็นพิษจำกจุลินทรีย์ และสำรปนเปื้อน ใน
ปริมำณที่อำจเป็น อันตรำยต่อสุขภำพ เช่น สำรตกค้ำงจำกยำฆำ่แมลง 
สำรปฏิชีวนะ เป็นต้น 

- สำรปฏิชีวนะ ได้แก่ เพนนิซลิลิน, เตตรำ้ซัยคลิน, อ๊อกซีเตตร้ำ
ซัยคลิน, คลอแรมเฟนิกัลป ์
- สำรพิษตกค้ำงจำกยำฆ่ำแมลง ได้แก่ chlorinated compounds  
ทั้งนี้ในกำรตรวจวิเครำะหเ์พื่อขออนุญำตตำมประกำศฯ (ฉบับท่ี 
350) กรมวิทยำศำตร์กำรแพทย์ ตรวจสำรเคมีป้องกันก ำจดั
ศัตรูพืชกลุ่มออร์กำโนคลอรีน ได้แก่ alpha BHC, 
lindane,heptachlor and heptachlor epoxide, aldrin and 
dieldrin, endrin, chlordane, endosulfan, DDT, methoxychlor 
และ tetradifon   
(เนื่องจำก aldrin and dieldrin,chlordane, DDT, endrin และ
heptachlor เป็นสำรพิษตกคำ้งสงูสุดที่ปนเปื้อนจำกสำเหตุที่ 
ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ 5 ชนิด ตำมประกำศกระทรวงฯ (เลขท่ี 387) 
พ.ศ. 2560 เรื่อง อำหำรที่มีสำรพษิตกค้ำง ) 

แอฟลำทอกซิน เอ็ม 1*   ไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัม/กโิลกรัม  *ส ำหรับน้ ำนมโคและนมคืนรูปชนดิเต็มมันเนย 

 โปรตีนนม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2.8 ของน้ ำหนัก  
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2. นมโค/2                     
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมโค 

เฉพำะ 
น้ ำนมโคที่ผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเช้ือ 
       ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพร่องมันเนย 
        ชนิดขำดมันเนย 
นมคืนรูป 
       ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพร่องมันเนย 
        ชนิดขำดมันเนย 

(ต่อ) 

เนื้อนมไมร่วมมันเนย 
 

ชนิดเต็มมันเนย 
- ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 8.25 ของน้ ำหนัก  

ชนิดพร่องมันเนย 
- ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 8.5 ของน้ ำหนัก  

ชนิดขำดมันเนย 
- ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 8.8 ของน้ ำหนัก 

 

มันเนย 
 
 
 
 

ชนิดเต็มมันเนย 
- ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 3.2 ของน้ ำหนัก  

ชนิดพร่องมันเนย 
- มำกกว่ำ ร้อยละ 0.1 ของน้ ำหนัก แต่ไม่ถึงร้อยละ 3.2 ของน้ ำหนัก  

ชนิดขำดมันเนย 
- ไม่เกินร้อยละ 0.1 ของน้ ำหนัก 

 

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

กรณผี่ำนกรรมวิธีพำสเจอรไ์รส์  หรือกรรมวิธีอ่ืนท่ีเทียบเท่ำ 
ไม่พบใน 25 มิลลลิิตร  

 
 
 
 

 

ไม่เกิน 100 ใน 1 มิลลิลติร (CFU/mL)  

ไม่เกิน 100 ใน 1 มิลลิลติร (CFU/mL)   
ไม่พบใน 25 มิลลลิิตร  
กรณผี่ำนกรรมวิธีอื่น เช่น สเตอริไรส์ ยูเอชท ี
ไม่พบใน 25 มิลลลิิตร  
ไม่พบใน 0.1 มิลลลิิตร  
ไม่พบ ในน้ ำนมโคทีผ่่ำนกรรมวิธีฆำ่เชื้อ 0.1 มิลลิลติร 
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2. นมโค/3 
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมโค 

เฉพำะ 
น้ ำนมโคที่ผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเช้ือ 
       ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพร่องมันเนย 
        ชนิดขำดมันเนย 
นมคืนรูป 
       ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพร่องมันเนย 
        ชนิดขำดมันเนย 

(ต่อ) 

แบคทีเรียทั้งหมด 
 

น้ ำนมโคที่ผ่ำนกรรมวิธีพำสเจอร์ไรส ์
- ตรวจพบแบคทีเรียในน้ ำนมโค 1 มิลลลิิตร ไดไ้ม่เกิน 10,000  

ณ แหล่งผลิตและไม่เกิน 50,000 ตลอดระยะเวลำเมื่อออกจำกแหลง่
ผลิตจนถึงวันหมดอำยุบริโภค ที่ระบุบนฉลำก 
น้ ำนมโคที่ผ่ำนกรรมวิธีสเตอรไิลสแ์ละกรรมวิธี ยู เอช ที 

- ไม่พบแบคทีเรียในน้ ำนมโค 0.1 มิลลลิิตร 

 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยี 
 

ไม่เกิน  10 ในน้ ำนมโคสดหรือน้ ำนมโคที่ผ่ำนกรรมวิธีพำสเจอร์ไรส์  
1 มิลลลิิตร  (CFU/mL) ณ แหล่งผลิต 
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2. นมโค/4                     
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมโค 

เฉพำะ 
นมผง 
      ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพร่องมันเนย 
      ชนิดขำดมันเนย 
นมผงแปลงไขมัน 
      ชนิดเต็มไขมัน 

ชนิดพร่องไขมัน 

กลิ่น  มีกลิ่นตำมลักษณะเฉพำะของนมผงชนิดนั้น รำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

ลักษณะ มีลักษณะเป็นผงไมเ่กำะเป็นก้อน 
 ไม่มสีำรที่อำจเป็นพิษ สำรเป็นพิษจำกจุลินทรยี์ และสำรปนเปื้อน ใน

ปริมำณที่อำจเป็น อันตรำยต่อสุขภำพ เช่น สำรตกค้ำงจำกยำฆำ่แมลง 
สำรปฏิชีวนะ เป็นต้น 

 

ควำมช้ืน ไม่เกินร้อยละ 5 ของน้ ำหนัก  
โปรตีนนมในเนื้อนมไม่รวมมันเนยหรือ
ไขมัน 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 34 ของน้ ำหนัก  

มันเนย หรือไขมัน 
 
 
 

ชนิดเต็มมันเนยหรือไขมัน 
- ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26 ของน้ ำหนัก  

ชนิดพร่องมันเนยหรือไขมัน 
- มำกกว่ำร้อยละ 1.5 ของน้ ำหนัก แต่ไม่ถึงร้อยละ 26 ของน้ ำหนัก  

ชนิดขำดมันเนยหรือไขมัน 
- ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของน้ ำหนัก 

 

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

 
ไม่พบใน 25 กรัม (g) 

 

ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g) 

ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g)   
อี.โคไล (Escherichia coli) ไม่พบในนมผง 0.1  กรัม 

แบคทีเรียทั้งหมด ไม่เกิน 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 

เฉพำะ 
นมข้นไม่หวำน 
       ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพร่องมันเนย 
        ชนิดขำดมันเนย 
นมข้นหวำน 
        ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพร่องมันเนย 
        ชนิดขำดมันเนย 
นมข้นคืนรูปไม่หวำน 
       ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพร่องมันเนย 
        ชนิดขำดมันเนย 
นมข้นคืนรูปหวำน 
        ชนิดเต็มมันเนย 
        ชนิดพร่องมันเนย 
        ชนิดขำดมันเนย 

กลิ่น  มีกลิ่นตำมลักษณะเฉพำะของนมข้นชนิดนั้น รำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

ลักษณะ มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เป็นก้อน 
 ไม่มสีำรที่อำจเป็นพิษ สำรเป็นพิษจำกจุลินทรยี์ และสำรปนเปื้อน ใน

ปริมำณที่อำจเป็น อันตรำยต่อสุขภำพ เช่น สำรตกค้ำงจำกยำฆำ่แมลง สำร
ปฏิชีวนะ เป็นต้น 

 

แอฟลำทอกซิน เอ็ม 1*   ไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม  
 

*ส ำหรับนมข้นไม่หวำนชนิดเต็มมนัเนยและนมข้นคืนรูปไม่
หวำนชนิดเต็มมันเนยทีไ่ม่มีกำรเตมิแต่งส่วนผสมอื่น   

โปรตีนนมในเนื้อนมไม่รวมมันเนย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 34 ของน้ ำหนัก  
เนื้อนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นมข้นไม่หวำนชนิดเต็มมันเนย  และนมข้นคืนรูปไม่หวำนชนิดเต็มมันเนย 
  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของน้ ำหนัก 
- นมข้นหวำนชนิดเต็มมันเนย  และนมข้นคืนรูปหวำนชนิดเตม็มันเนย 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 28 ของน้ ำหนัก  
- นมข้นไม่หวำนชนิดพร่องมันเนย  และนมข้นคืนรูปไม่หวำน ชนิดพร่องมันเนย 
  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของน้ ำหนัก  
- นมข้นหวำนชนิดพร่องมันเนย  และนมข้นคืนรูปหวำนชนิดพร่องมันเนย 
  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 24 ของน้ ำหนัก  
- นมข้นไม่หวำนชนิดขำดมันเนย และนมข้นคืนรูปไม่หวำนชนิดขำดมันเนย 
  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของน้ ำหนัก  
- นมข้นหวำนชนิดขำดมันเนย  และนมข้นคืนรูปหวำนชนิดขำดมันเนย 
  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 24 ของน้ ำหนัก 
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2. นมโค/6                     
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมโค 

เฉพำะ 
นมข้นไม่หวำน 
       ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพร่องมันเนย 
        ชนิดขำดมันเนย 
นมข้นหวำน 
        ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพร่องมันเนย 
        ชนิดขำดมันเนย 
นมข้นคืนรูปไม่หวำน 
       ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพร่องมันเนย 
        ชนิดขำดมันเนย 
นมข้นคืนรูปหวำน 
        ชนิดเต็มมันเนย 
        ชนิดพร่องมันเนย 
        ชนิดขำดมันเนย 

(ต่อ) 

มันเนย 
 

- นมข้นไม่หวำนชนิดเต็มมันเนย และนมข้นคืนรูปไม่หวำนชนิดเต็มมันเนย 
  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 7.5 ของน้ ำหนัก  
- นมข้นหวำนชนิดเต็มมันเนย และนมข้นคืนรูปหวำนชนิดเตม็มันเนย 
  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 8 ของน้ ำหนัก 
- นมข้นไม่หวำนชนิดพร่องมันเนย และนมข้นคืนรูปไม่หวำนชนิดพร่องมันเนย 
  มำกกว่ำร้อยละ 1 ของน้ ำหนัก แต่ไม่ถึงร้อยละ 7.5 ของน้ ำหนัก 
- นมข้นหวำนชนิดพร่องมันเนย และนมข้นคืนรูปหวำนชนิดพร่องมนัเนย 
  มำกกว่ำร้อยละ 1 ของน้ ำหนัก แต่ไม่ถึงร้อยละ 8  ของน้ ำหนัก  
- นมข้นไม่หวำนชนิดขำดมันเนย และนมข้นคืนรูปไม่หวำนชนิดขำดมันเนย 
  ไม่เกินร้อยละ 1 ของน้ ำหนัก  
- นมข้นหวำนชนิดขำดมันเนย และนมข้นคืนรูปหวำนชนิดขำดมันเนย  
  ไม่เกินร้อยละ 1 ของน้ ำหนัก 

 
 
 
 
 
 
 

วิตำมินเอ ไม่น้อยกว่ำ 330 ไมโครกรัมเรตินอล  ต่อนมข้นหวำน 100 กรัม  

จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกดิโรค  
-  Salmonella spp. 
-  Staphylococcus aureus 

 
ไม่พบใน 25 กรัม  

 
 
*กรณีผ่ำนกรรมวิธีพำสเจอร์ไรส์หรือกรรมวิธีอ่ืนท่ีเทียบเท่ำ 
** กรณีผ่ำนกรรมวิธีสเตอริไลส์และยูเอชที 

- ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU /g) หรือ 1 มิลลิลติร (CFU /mL)*   
- ไม่พบใน 0.1 กรัม หรือ มิลลิลิตร** 

ยีสต์และเช้ือรำ ตรวจพบรวมกันไดไ้มเ่กิน 10 ในนมข้นหวำน  1  กรัม  
แบคทีเรียทั้งหมด -  ไม่เกิน 10,000 ในนมข้นหวำน  1  กรัม  

-  ไม่พบ ในนมข้นไม่หวำน  0.1  มิลลลิิตร 
 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยี ไม่พบ ในนมข้นหวำน  0.1  กรัม  
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2. นมโค/7                     
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมโค 

เฉพำะ 
นมแปลงไขมัน 
       ชนิดเต็มไขมัน 

ชนิดพร่องไขมัน 
 

กลิ่น  มีกลิ่นตำมลักษณะเฉพำะของนมชนิดนั้น รำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

ลักษณะ 
 

-  มีลักษณะเหลวเป็นเนื้อเดยีวกัน 
-  ไม่มีน้ ำนมเหลืองเจือปน 

ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 
     -  สำรปนเปื้อนซึ่งก ำหนดในวัตถุดิบตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
(ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มำตรฐำนอำหำรที่มีสำรปนเปื้อน เช่น  
แอฟลำทอกซิน เอ็ม 1 เป็นต้น 
      -  สำรพิษตกค้ำง ซึ่งก ำหนดในวัตถุดิบตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อำหำรที่มีสำรพิษตกคำ้ง และ
ฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
 

-  ต้องปรำศจำกเชื้อโรคอันอำจจะติดต่อคนได้ เช่น เช้ือท่ีท ำให้เกิด
วัณโรค เชื้อที่ท ำให้เกิดโรคแท้งตดิต่อ เป็นต้น 
-  ไม่มีสำรที่อำจเป็นพิษ สำรเป็นพิษจำกจุลินทรีย์ และสำรปนเปื้อน 
ในปริมำณที่อำจเป็น อันตรำยต่อสุขภำพ เช่น สำรตกค้ำงจำกยำฆ่ำ
แมลง สำรปฏิชีวนะ เป็นต้น 

โปรตีนนม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2.8 ของน้ ำหนัก  
เนื้อนมไมร่วมไขมัน - ชนิดเต็มไขมัน 

  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 8.25 ของน้ ำหนัก  
- ชนิดพร่องไขมัน 
  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 8.5 ของน้ ำหนัก 

 

ไขมันท้ังหมด 
 

- ชนิดเต็มไขมัน 
  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3.2 ของน้ ำหนัก  
- ชนิดพร่องไขมัน 
  มำกกว่ำร้อยละ 0.1 ของน้ ำหนัก แต่ไม่ถึงร้อยละ 3.2 ของน้ ำหนัก 
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2. นมโค/8                     
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมโค 

เฉพำะ 
นมแปลงไขมัน 
       ชนิดเต็มไขมัน 

ชนิดพร่องไขมัน 
(ต่อ) 

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

 
ไม่พบใน 25 มิลลลิิตร (mL) 

กรณผี่ำนกรรมวิธีพำสเจอรไ์รส์ หรือเทียบเท่ำ 
 

ไม่เกิน 100 ใน 1 มิลลิลติร (CFU/mL)   

ไม่พบใน 25 มิลลลิิตร (mL)  
จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกิดโรค  
-  Salmonella spp. 
-  Staphylococcus aureus 

 
ไม่พบใน 25 มิลลลิิตร (mL) 

กรณผี่ำนกรรมวิธีอื่น เช่น สเตอริไรส์ ยูเอชท ี

 
ไม่พบใน 0.1 มิลลลิิตร (mL) 

อี.โคไล (Escherichia coli) ไม่พบในน้ ำนมโคทีผ่่ำนกรรมวิธีฆำ่เชื้อ 0.1 มิลลิลิตร  
แบคทีเรียทั้งหมด 
 
 
 

- นมแปลงไขมันท่ีผำ่นกรรมวิธีพำสเจอรไ์รส ์
   ตรวจพบในน้ ำนม 1 มิลลลิิตร ได้ไมเ่กิน 10,000 ณ แหล่งผลิต และ
ไม่เกิน 50,000 ตลอดระยะเวลำเมื่อออกจำกแหล่งผลิตจนถึงวัน
หมดอำยุกำรบริโภคที่ระบุ บนฉลำก 
- นมแปลงไขมันท่ีผำ่นกรรมวิธีสเตอริไลส์และกรรมวิธี ยเูอชที 
   ไม่พบในน้ ำนม 0.1 มิลลลิิตร 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยี 
 

ไม่เกิน 10  ในน้ ำนมโคที่ผ่ำนกรรมวิธีพำสเจอรไ์รส์ 1 มิลลิลติร     
 ณ แหล่งผลิต 
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2. นมโค/9                     
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมโค 

เฉพำะ 
นมข้นแปลงไขมันไม่หวำน 

        ชนิดเต็มไขมัน 
ชนิดพร่องไขมัน 

นมข้นแปลงไขมันหวำน 
        ชนิดเต็มไขมัน 

ชนิดพร่องไขมัน 

กลิ่น  มีกลิ่นตำมลักษณะเฉพำะของนมข้นชนิดนั้น รำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

ลักษณะ มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นก้อน 
 

ข้อก าหนดท่ีอาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม         
-  สำรปนเปื้อนซึ่งก ำหนดในวัตถุดิบตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มำตรฐำนอำหำรที่มี
สำรปนเปื้อน เช่น แอฟลำทอกซิน เอ็ม 1 เป็นต้น 
-  สำรพิษตกค้ำง ซึ่งก ำหนดในวัตถุดิบตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อำหำรที่มีสำรพิษ
ตกค้ำง และฉบับท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

 ไม่มสีำรที่อำจเป็นพิษ สำรเป็นพิษจำกจุลินทรยี์ และสำรปนเปื้อน ใน
ปริมำณที่อำจเป็น อันตรำยต่อสุขภำพ เช่น สำรตกค้ำงจำกยำฆำ่แมลง 
สำรปฏิชีวนะ เป็นต้น 

โปรตีนนมในเนื้อนมไม่รวมมันเนย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 34 ของน้ ำหนัก  
เนื้อนมไมร่วมไขมัน 
 
 

- นมข้นแปลงไขมันไม่หวำนชนิดเต็มไขมัน  
 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 17.5 ของน้ ำหนัก 

- นมข้นแปลงไขมันหวำนชนิดเต็มไขมัน 
    ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของน้ ำหนัก 

 

เนื้อนม 
 
 

- นมข้นแปลงไขมันไม่หวำนชนิดพร่องไขมัน 
   ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของน้ ำหนัก 
- นมข้นแปลงไขมันหวำนชนิดพรอ่งไขมัน 
   ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 24 ของน้ ำหนัก 
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2. นมโค/10                     
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมโค 

เฉพำะ 
นมข้นแปลงไขมันไม่หวำน 

        ชนิดเต็มไขมัน 
ชนิดพร่องไขมัน 

นมข้นแปลงไขมันหวำน 
        ชนิดเต็มไขมัน 

ชนิดพร่องไขมัน 
(ต่อ) 

ไขมันท้ังหมด 
 
 
 
 

นมข้นแปลงไขมันไม่หวำนชนิดเตม็ไขมัน  
-  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 6 ของน้ ำหนัก 

นมข้นแปลงไขมันหวำนชนิดเตม็ไขมัน 
-  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 7 ของน้ ำหนัก 

นมข้นแปลงไขมันไม่หวำนชนิดพรอ่งไขมัน 
-  มำกกว่ำร้อยละ 1 ของน้ ำหนัก แต่ไม่ถึงร้อยละ 6  ของน้ ำหนัก 

นมข้นแปลงไขมันหวำนชนิดพร่องไขมัน 
-  มำกกว่ำร้อยละ 1 ของน้ ำหนักแต่ไม่ถึงร้อยละ 7 ของน้ ำหนัก 

 
 

วิตำมินเอ ไม่น้อยกว่ำ 330 ไมโครกรัมเรตินอล  ต่อนมข้นแปลงไขมันหวำน 100 กรัม  

จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกดิโรค  
-  Salmonella spp. 
-  Staphylococcus aureus 

 
ไม่พบใน 25 กรัม  

 
 
*กรณีผ่ำนกรรมวิธีพำสเจอร์ไรส์หรือกรรมวิธีอ่ืนท่ีเทียบเท่ำ 
** กรณีผ่ำนกรรมวิธีสเตอริไลส์และยูเอชที 

ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU /g) หรือ 1 มิลลลิิตร (CFU /mL)* 
 ไม่พบใน 0.1 กรัม หรือ มิลลิลติร**   

ยีสต์และเช้ือรำ ไม่เกิน 10 ในนมข้นแปลงไขมันหวำน  1  กรัม  

แบคทีเรียทั้งหมด -  ไม่เกิน 10,000 ในนมข้นแปลงไขมันหวำน  1  กรัม 
-  ไม่พบในนมข้นแปลงไขมันไม่หวำน  0.1  มิลลิลิตร 

 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยี ไม่พบ ในนมข้นแปลงไขมันหวำน  0.1  กรัม  
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3. นมปรุงแต่ง/1        
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 351) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมปรุงแต่ง 

เฉพำะ 
นมปรุงแต่งชนิดเหลว 

 
 

ลักษณะ  มีกลิ่น รส และลักษณะเฉพำะของนมปรุงแต่งน้ัน รำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

มีลักษณะเหลวเป็นเนื้อเดียวกัน  
 -  ต้องปรำศจำกเชื้อโรคอันอำจจะติดต่อคนได้ เช่น เช้ือท่ีท ำให้เกิด 

วัณโรค เชื้อที่ท ำให้เกิดโรคแท้งตดิต่อ เป็นต้น 
-  ไม่มีน้ ำนมเหลืองเจือปน 
-  ไม่มีสำรที่อำจเป็นพิษ สำรเป็นพิษจำกจุลินทรีย์ และสำรปนเปื้อน ใน
ปริมำณที่อำจเป็น อันตรำยต่อสุขภำพ เช่น สำรตกค้ำงจำกยำฆำ่แมลง 
สำรปฏิชีวนะ เป็นต้น 

ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 
1. - สำรปนเปื้อนซ่ึงก ำหนดในวัตถุดิบตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 

(ฉบับท่ี 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มำตรฐำนอำหำรที่มีสำรปนเปื้อน ได้แก่ 

แคดเมียม ตะกั่ว ดีบุก  แอฟลำทอกซิน เอ็ม 1 เป็นต้น 

-สำรพิษตกค้ำง ซ่ึงก ำหนดในวัตถุดิบตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 

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

แก้ไขเพิ่มเติม 

โปรตีนนม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2.6 ของน้ ำหนัก  
เนื้อนมไมร่วมมันเนยหรือไขมัน 
 
 
 
 

เต็มมันเนยหรือเต็มไขมัน 
-  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 7.7 ของน้ ำหนัก  

พร่องมันเนยหรือพร่องไขมัน  
-  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 7.7 ของน้ ำหนัก  

ขำดมันเนยหรือขำดไขมัน 
-  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 8 ของน้ ำหนัก 

 

มันเนยหรือไขมัน เต็มมันเนยหรือเต็มไขมัน 
-  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ของน้ ำหนัก  

พร่องมันเนยหรือพร่องไขมัน  
-  มำกกว่ำร้อยละ 0.1 ของน้ ำหนัก แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของน้ ำหนัก 

ขำดมันเนยหรือขำดไขมัน 
-  ไม่เกินร้อยละ 0.1 ของน้ ำหนัก 

 

อี.โคไล (Escherichia coli) ไม่พบในนมปรุงแต่ง 0.1 มิลลิลติร  
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3. นมปรุงแต่ง/2                                                                                  

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 351) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมปรุงแต่ง 

เฉพำะ 
นมปรุงแต่งชนิดเหลว 

(ต่อ) 

แบคทีเรียทั้งหมด 

 

 

นมปรุงแต่งท่ีผ่ำนกรรมวิธีพำสเจอร์ไรส ์
-  ตรวจพบแบคทีเรียในนมปรุงแตง่ 1 มิลลิลิตร ได้ไมเ่กิน 10,000 

ณ แหล่งผลิต และไม่เกิน 50,000 ตลอดระยะเวลำเมื่อออกจำกแหล่ง
ผลิตจนถึงวันหมดอำยุกำรบรโิภคที่ระบุบนฉลำก  
นมปรุงแต่งท่ีผ่ำนกรรมวิธสีเตอริไลส์ และ ยูเอขที 

-  ไม่พบในนมปรุงแต่ง 0.1 มิลลลิติร 

                      

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

 
ไม่พบใน 25 มิลลลิิตร  

กรณีผ่ำนกรรมวิธีพำสเจอร์ไรส์  หรือกรรมวิธีอ่ืนท่ีเทียบเท่ำ 
 
 
 

 

ไม่เกิน 100 ใน 1 มิลลิลติร (CFU/mL)   

ไม่เกิน 100 ใน 1 มิลลิลติร (CFU/mL)   

ไม่พบใน 25 มิลลลิิตร  

จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกิดโรค  
-  Salmonella spp. 
-  Staphylococcus aureus 

 
ไม่พบใน 25 มิลลลิิตร  
ไม่พบใน 0.1 มิลลลิิตร  

กรณผี่ำนกรรมวิธีอื่น เช่น สเตอริไรส์ ยูเอชท ี

โคลิฟอร์มแบคทีเรยี ไม่เกิน 10  ในนมปรุงแต่งท่ีผ่ำนกรรมวิธีพำสเจอรไ์รส์ 1 มิลลิลติร 
(CFU/mL) ณ แหล่งผลิต 

 

ชนิดและปรมิำณสสีังเครำะห์ 
(ถ้ำมีกำรใช้) 

-  ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร  
-  ปริมำณในผลวิเครำะหส์อดคล้องกับปริมำณในสูตรส่วนประกอบ 

กำรค ำนวณสัดส่วนกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรที่มีกำรก ำหนดปริมำณ
สูงสุดที่อนุญำตเป็นตัวเลขในกลุ่มหน้ำที่เดียวกันรวมกันตั้งแต่สอง
ชนิดขึ้นไป จะต้องมีผลรวมของสัดส่วนของปริมำณกำรใช้วัตถุเจือ
ปนอำหำรต่อปริมำณสูงสุดที่อนุญำตของวัตถุเจือปนอำหำรแต่ละ
ชนิด ไม่เกินหนึ่ง 
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3. นมปรุงแต่ง/3  

  
 
 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 351) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมปรุงแต่ง 

เฉพำะ 
นมปรุงแต่งชนิดแห้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะ มีกลิ่น รส และลักษณะเฉพำะของนมปรุงแต่งน้ัน รำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

  ไม่มีสำรที่อำจเป็นพษิ สำรเปน็พิษจำกจุลนิทรีย์ และสำรปนเปือ้น 
ในปริมำณที่อำจเป็น อันตรำยตอ่สุขภำพ เช่น สำรตกค้ำงจำกยำฆ่ำ
แมลง สำรปฏิชีวนะ เปน็ต้น 

ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 
- สำรปนเปื้อนซึ่งก ำหนดในวัตถุดิบตำมประกำศกระทรวง

สำธำรณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มำตรฐำนอำหำรที่มี
สำรปนเปื้อน ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว ดีบุก  แอฟลำทอกซิน เอ็ม 1 
เป็นต้น 

- สำรพิษตกค้ำง ซึ่ งก ำหนดในวัตถุดิบตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อำหำรที่มี
สำรพิษตกค้ำง และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ควำมช้ืน ไม่เกินร้อยละ 5 ของน้ ำหนัก  

โปรตีนนม* ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2.6 ของน้ ำหนัก *เมื่ออยู่ในสภำพพร้อมบริโภค ตำมวิธีละลำยเพื่อบรโิภคทีร่ะบไุว้
บนฉลำก 

 
เนื้อนมไมร่วมมันเนยหรือไขมัน* 
 
 
 
 

เต็มมันเนยหรือเต็มไขมัน 
-  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 7.7 ของน้ ำหนัก  

พร่องมันเนยหรือพร่องไขมัน  
-  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 7.7 ของน้ ำหนัก  

ขำดมันเนยหรือขำดไขมัน 
-  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 8 ของน้ ำหนัก 

มันเนยหรือไขมัน* เต็มมันเนยหรือเต็มไขมัน 
-  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ของน้ ำหนัก  

พร่องมันเนยหรือพร่องไขมัน  
-  มำกกว่ำร้อยละ 0.1 ของน้ ำหนัก แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของน้ ำหนัก 

ขำดมันเนยหรือขำดไขมัน 
-  ไม่เกินร้อยละ 0.1 ของน้ ำหนัก 
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3. นมปรุงแต่ง/4              

 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 351) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมปรุงแต่ง 

เฉพำะ 
นมปรุงแต่งชนิดแห้ง 

(ต่อ) 

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

 
ไม่พบใน 25 กรัม  

 

ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g) 

ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g)   
อี.โคไล (Escherichia coli) ไม่พบในนมปรุงแต่ง 0.1  กรัม  

แบคทีเรียทั้งหมด ไม่เกิน 100,000 ในนมปรุงแต่ง 1 กรัม                      
ชนิดและปรมิำณสสีังเครำะห์ 
(ถ้ำมีกำรใช้) 

-  ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร  
-  ปริมำณในผลวิเครำะหส์อดคล้องกับปริมำณในสูตร 

กำรค ำนวณสัดส่วนกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรที่มีกำรก ำหนด
ปริมำณสูงสุดที่อนุญำตเป็นตัวเลขในกลุ่มหน้ำที่เดียวกันรวมกัน
ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป จะต้องมีผลรวมของสัดส่วนของปริมำณกำร
ใช้วัตถุเจือปนอำหำรต่อปริมำณสูงสุดที่อนุญำตของวัตถุเจือปน
อำหำรแต่ละชนิด ไม่เกินหน่ึง 

(ฉบับท่ี 351) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมปรุงแต่ง 

เฉพำะ 
นมปรุงแต่งชนิดแห้งอัดเมด็ 

ลักษณะ มีกลิ่น รส และลักษณะเฉพำะของนมปรุงแต่งน้ัน รำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

 -  ไม่มีสำรที่อำจเป็นพิษ สำรเป็นพิษจำกจุลินทรีย์ และสำรปนเปื้อน ใน
ปริมำณที่อำจเป็น อันตรำยต่อสุขภำพ เช่น สำรตกค้ำงจำกยำฆำ่แมลง 
สำรปฏิชีวนะ เป็นต้น 

ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 
- สำรปนเปื้อนซึ่งก ำหนดในวัตถุดิบตำมประกำศกระทรวง

สำธำรณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มำตรฐำนอำหำรที่มี
สำรปนเปื้อน ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว ดีบุก แอฟลำทอกซิน เอ็ม 1 
เป็นต้น 

 - สำรพิษตกค้ำง ซึ่งก ำหนดในวัตถุดิบตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อำหำรที่มีสำรพิษ
ตกค้ำง และฉบับท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

ควำมช้ืน ไม่เกินร้อยละ 5 ของน้ ำหนัก  
เนื้อนม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของน้ ำหนัก  
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3. นมปรุงแต่ง/5  

 
 
 
 
 
 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 351) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมปรุงแต่ง 

เฉพำะ 
นมปรุงแต่งชนิดแห้งอัดเมด็ 

(ต่อ) 

โปรตีนนมในเนื้อนมไม่รวมมันเนยหรือ
ไขมัน 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 34 ของน้ ำหนัก  

มันเนยหรือไขมัน 
 
 

ชนิดเต็มมันเนยหรือไขมัน 
- ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 16.5 ของน้ ำหนัก 

ชนิดพร่องมันเนยหรือไขมัน 
- มำกกว่ำร้อยละ 1.5 ของน้ ำหนัก แต่ไม่ถึงร้อยละ 16.5 ของ

น้ ำหนกั 
ชนิดขำดมันเนยหรือไขมัน 

- ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของน้ ำหนัก 

 

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

 
ไม่พบใน 25 กรัม  

 

ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g)    

ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g)    
อี.โคไล (Escherichia coli) ไม่พบในนมปรุงแต่ง 0.1  กรัม  
แบคทีเรียทั้งหมด ไม่เกิน 100,000 ในนมปรุงแต่ง 1  กรัม  

ชนิดและปรมิำณสสีังเครำะห์ 
(ถ้ำมีกำรใช้) 

-  ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร  
-  ปริมำณในผลวิเครำะหส์อดคล้องกับปริมำณในสูตร 

กำรค ำนวณสัดส่วนกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรที่มีกำรก ำหนด
ปริมำณสูงสุดที่อนุญำตเป็นตัวเลขในกลุ่มหน้ำที่เดียวกันรวมกัน
ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป จะต้องมีผลรวมของสัดส่วนของปริมำณกำร
ใช้วัตถุเจือปนอำหำรต่อปริมำณสูงสุดที่อนุญำตของวัตถุเจือปน
อำหำรแต่ละชนิด ไม่เกินหน่ึง 
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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 รำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 

- สำรปนเปื้อนซึ่งก ำหนดในวัตถุดิบตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง 
มำตรฐำนอำหำรที่มีสำรปนเปื้อน ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว ดีบุก  
แอฟลำทอกซิน เอ็ม 1 เป็นต้น 

- สำรพิษตกค้ำง ซึ่งก ำหนดในวัตถุดบิตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อำหำรที่
มีสำรพิษตกค้ำง และฉบับท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

โปรตีน* 
 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2.7 ของน ้ำหนัก  
(ยกเว้นนมเปรีย้วคูมสิ) 

*เป็นมำตรฐำนของนมเปรี้ยวท่ีมไิด้ปรุงแต่ง  
ส่วนกรณีเป็นนมเปรี้ยวปรุงแต่ง ให้เป็นไปตำมสัดส่วนของนม
ที่ใช้เป็นส่วนผสม โดยต้องมีนมเปน็ส่วนผสม ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 50 ของน ้ำหนัก 

มันเนย* 
 

โยเกิรต์และนมเปรี้ยวแอซิโดฟิลสั 
  -  น้อยกว่ำร้อยละ 15 ของน้ ำหนัก 

นมเปรี้ยวเคเฟอร์, นมเปรี้ยวคูมิส และนมเปรี้ยวท่ีได้จำกกำรหมักด้วย
จุลินทรีย์ชนิดที่แตกต่ำงจำกท่ีก ำหนดไว ้

  -  น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของน้ ำหนัก 
ค่ำควำมเป็นกรดโดยค ำนวณเป็นกรดแลกติก* 
 
 

โยเกิรต์, นมเปรี้ยวแอซิโดฟิลสั และนมเปรีย้วเคเฟอร ์
  -  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 0.6 ของน้ ำหนัก 

นมเปรี้ยวคมูิส 
  -  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 0.7 ของน้ ำหนัก 

นมเปรี้ยวท่ีได้จำกกำรหมักด้วยจลุนิทรีย์ชนิดที่แตกต่ำงจำกที่ก ำหนดไว้ 
  -  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 0.3 ของน้ ำหนัก 

 จุลินทรีย์ที่ใช้ในกรรมวิธีกำรหมักคงเหลือ* 
(กรณีนมเปรี้ยวทีไ่ม่ผ่ำนกำรฆ่ำเช้ือหลังกำรหมัก) 
 

-  คงเหลือในนมเปรี้ยวที่ไม่ผ่ำนกำรฆ่ำเช้ือหลังกำรหมัก  
แล้วแต่กรณีดังนี ้
    -  แบคทีเรียไม่น้อยกว่ำ 10,000,000 โคโลนี ต่อ 1  กรัม 
    -  ยีสต์ไม่น้อยกว่ำ 10,000 โคโลนี ต่อ 1  กรัม 
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4. นมเปรี้ยว/2 

หมำยเหตุ :  กรณีนมเปรีย้วแช่แข็ง ตรวจสอบข้อก ำหนดมำตรฐำนตำมนมเปรี้ยว เมื่อกลับคืนสภำพเดมิแล้ว 
กรณีนมเปรี้ยวชนิดแห้งตรวจสอบข้อก ำหนดมำตรฐำนตำมนมเปรี้ยว เมื่ออยู่ในสภำพพร้อมบริโภคตำมวิธีละลำยเพื่อบรโิภคทีร่ะบไุว้บนฉลำก 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 353) พ.ศ. 2556 
เรื่อง  

นมเปรี้ยว 
(ต่อ) 

จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกดิโรค 
-  Salmonella spp. 
-  Staphylococcus aureus 

 
ไม่พบใน 25 กรัม (g) 

 
  

ไม่พบใน 0.1 กรัม (g) หรือมิลลลิติร (mL)* * ส ำหรับนมเปรี้ยวท่ีผ่ำนกรรมวิธีสเตอริไลส์ และยูเอชที 
ไม่เกิน 10 ใน 1 กรัม (CFU /g) หรือมิลลิลติร ( CFU /mL)**  **ส ำหรับนมเปรี้ยวท่ีผ่ำนกรรมวิธพีำสเจอรไ์รส ์

แบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม์  น้อยกว่ำ 3 ต่อนมเปรี้ยว 1  กรัม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น  
เชื้อรำ นมเปรี้ยวท่ีไมผ่่ำนกำรฆ่ำเช้ือหลังกำรหมัก 

-  ไม่เกิน 100 โคโลนี ต่อ1 กรัม 
 

ยีสต ์ นมเปรี้ยวที่ไม่ได้ใช้ยีสต์ในกำรหมักและไม่ผ่ำนกำรฆ่ำเช้ือหลังกำรหมัก 
-  ไม่เกิน 100 โคโลนี ต่อ1 กรัม 

 

ยีสต์และเช้ือรำ นมเปรี้ยวท่ีผ่ำนกำรฆ่ำเช้ือหลังกำรหมัก 
-  พบยีสต์และเชื้อรำได้ไม่เกิน 10 โคโลนี ต่อ 1  กรัม 

 

ชนิดและปรมิำณวัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ ำตำล สี
สังเครำะห์ (ถ้ำมีกำรใช้) 
 

-  ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร 
-  ปริมำณในผลวิเครำะหส์อดคล้องกับปริมำณในสูตรส่วนประกอบ 
 

-กำรค ำนวณสัดส่วนกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรที่มีกำร
ก ำหนดปริมำณสูงสุดที่อนุญำตเป็นตัวเลขในกลุ่มหน้ำที่
เดียวกันรวมกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป จะต้องมีผลรวม
ของสัดส่วนของปริมำณกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรต่อ
ปริมำณสูงสุดที่อนุญำตของวัตถุเจือปนอำหำรแต่ละ
ชนิด ไม่เกินหนึ่ง 
-กรณีตรวจพบวัตถุกันเสียที่ตกค้ำงมำจำกวัตถุที่ใช้ปรุง
แต่งกลิ่น รส สี หรือส่วนประกอบอื่นที่มิใช่นมที่เป็น
ส่วนผสมอยู่ด้วย ปริมำณที่ตรวจพบจะต้องไม่ เกิน
ปริมำณที่อนุญำตให้ใช้ในวัตถุดิบเหล่ำนั้น แล้วแต่กรณี 
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5. ผลิตภัณฑ์ของนม/1       

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 352) พ.ศ. 2556  
เร่ือง 

ผลิตภัณฑ์ของนม 
 

ลักษณะ  มีกลิ่น รส และลักษณะเฉพำะของผลิตภัณฑ์ของนมนั้น รำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

  ไม่มสีำรที่อำจเป็นพิษ สำรเป็นพิษจำกจุลินทรีย์ และสำรปนเปื้อน ใน
ปริมำณที่อำจเป็น อันตรำยต่อสุขภำพ เช่น สำรตกค้ำงจำกยำฆำ่แมลง 
สำรปฏิชีวนะ เป็นต้น 

ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 
 - สำรปนเปื้อนซึ่งก ำหนดในวัตถุดิบตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มำตรฐำนอำหำรที่มี
สำรปนเปื้อน ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว ดีบุก  แอฟลำทอกซิน เอ็ม 1 
เป็นต้น 
 - สำรพิษตกค้ำง ซึ่งก ำหนดในวัตถุดิบตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อำหำรที่มีสำรพิษ
ตกค้ำง และฉบับท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

เนื้อนม 
 
 

ผลิตภณัฑ์ของนมชนิดเหลว 
-  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 8 ของน้ ำหนัก  
ผลิตภณัฑ์ของนมชนิดแห้ง 
-  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 65 ของน้ ำหนัก 

 

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

 
ไม่พบใน 25 มิลลิลิตร (mL) 

กรณีผลิตภัณฑ์นมชนิดเหลวที่ผ่ำนกรรมวิธีพำสเจอร์ไรส์หรือ
กรรมวิธีอื่นที่เทียบเท่ำ 
 
 

 

ไม่เกิน 100 ใน 1 มิลลิลิตร (CFU/mL)   

ไม่เกิน 100 ใน 1 มิลลิลิตร (CFU/mL)   
ไม่พบใน 25 มิลลลิิตร (mL) 

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

 
ไม่พบใน 25 กรัม (g) 

กรณีผลิตภัณฑ์นมชนิดแห้ง 

ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g)   

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกำศ 
กระทรวงสำธำรณสุข 

ข้อก ำหนดที่ต้องตรวจวิเครำะห ์ ข้อก ำหนดตำมคณุภำพหรือมำตรฐำน หมำยเหต ุ

(ฉบับท่ี 352) พ.ศ. 2556  
เร่ือง 

ผลิตภัณฑ์ของนม 
(ต่อ) 

 

จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกดิโรค  
-  Salmonella spp. 

     -  Staphylococcus aureus 

 
ไม่พบใน 25 มิลลิลิตร (mL) หรือ กรัม (g) 

กรณีผลิตภัณฑ์ทีผ่่ำนกรรมวิธีอื่น เช่น สเตอริไรส์  ยูเอชที 

ไม่พบใน 0.1 กรัม หรือ มิลลิลิตร 

แบคทีเรียทั้งหมด ชนิดเหลวที่ผำ่นกรรมวิธีพำสเจอร์ไรส์ 
-  ตรวจพบในผลิตภณัฑ์ของนม 1 มิลลลิิตร ไดไ้ม่เกิน 10,000  
ณ แหล่งผลิต และไม่เกิน 50,000 ตลอดระยะเวลำเมื่อออกจำกแหล่ง
ผลิตจนถึงวันหมดอำยุกำรบรโิภคที่ระบุบนฉลำก  
ชนิดเหลวท่ีผำ่นกรรมวิธีสเตอรไิลส์และ ยูเอชที 
-  ไม่พบในผลิตภัณฑ์ของนม 0.1 มิลลลิิตร 
ชนิดแห้ง 
-  ไม่เกิน 100,000 ในผลิตภัณฑ์ของนม  1  กรัม 

 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยี 
 

ไม่เกิน 10 ในผลติภณัฑ์ของนม ที่ผ่ำนกรรมวิธีพำสเจอร์ไรส์ 1 มลิลลิิตร  
(CFU/mL)  ณ แหล่งผลิต 

 

ชนิดและปรมิำณวัตถุให้ควำมหวำนแทน
น้ ำตำล สีสังเครำะห์ (ถำ้มีกำรใช้) 

-  ปริมำณในผลวิเครำะหส์อดคล้องกับปริมำณในสูตรส่วนประกอบ 
-  ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร 

กำรค ำนวณสัดส่วนกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรที่มีกำรก ำหนด
ปริมำณสูงสุดที่อนุญำตเป็นตัวเลขในกลุ่มหน้ำที่เดียวกันรวมกัน
ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป จะต้องมีผลรวมของสัดส่วนของปริมำณกำร
ใช้วัตถุเจือปนอำหำรต่อปริมำณสูงสุดที่อนุญำตของวัตถุเจือปน
อำหำรแต่ละชนิด ไม่เกินหน่ึง 
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6. อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนทิ/1 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 355) พ.ศ. 2556 
เร่ือง  

อาหารในภาชนะบรรจ ุ
ที่ปิดสนิท 

 

ค่ำควำมเป็นกรด – ด่ำง 
ค่ำวอเตอร์แอคติวติี้ (Water activity) 

อำหำรตำมข้อ 3 (1) ชนิดที่มีควำมเป็นกรดต่ ำ 
-  ค่ำควำมเป็นกรด – ด่ำง มำกกว่ำ 4.6 และ 
-  ค่ำวอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity) มำกกว่ำ 0.85 
อำหำรตำมข้อ 3 (1) ชนิดที่มีควำมเป็นกรด หรือ ปรับกรด 
-  ค่ำควำมเป็นกรด – ด่ำง ตั้งแต่ 4.6 ลงมำ 
-  ค่ำวอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity) มำกกว่ำ 0.85 
อำหำรตำมข้อ 3 (2) 
-  ค่ำวอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity) น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 0.85 

อำหำรตำมข้อ 3 (2) ไม่ต้องวิเครำะห์ค่ำควำมเป็นกรด – ดำ่ง 
 
 
 
 
 

จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกดิโรค 
      - Salmonella spp. * 
      - Staphylococcus aureus * 

 
- ไม่พบใน 25 กรัม  
- ไม่พบใน 0.1 กรัม ส ำหรับอำหำรตำมข้อ 3 (1) 
-  ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g) ส ำหรับอำหำรตำมข้อ 3 (2)   

* 1. กรณีอำหำรตำมข้อ 3 (1) ที่มีค่ำควำมเป็นกรด-ดำ่ง ตั้งแต่ 4.6 
ลงมำ หำกวิเครำะห์จลุินทรีย์ทีเ่ตบิโตที่อุณหภูมิ 30oC และ 55oC 
แล้ว ไมต่้องวิเครำะห์ Salmonella spp. และ S. aureus หำก
ตรวจพบเชื้อที่อุณหภูมิดังกลำ่วข้ำงต้น ให้ตรวจ Salmonella 
spp. และ S. aureus เพิ่ม 
* 2. กรณีอำหำรตำมข้อ 3 (1) ที่มีค่ำควำมเป็นกรด-ดำ่ง มำกกว่ำ 
4.6 หำกวิเครำะห์จลุินทรีย์ทีเ่ติบโตที่อุณหภมูิ 35oC และ 55oC 
แล้ว ไมต่้องวิเครำะห์ Salmonella spp. และ S. aureus 
# เฉพำะอำหำรตำมข้อ 3 (1) ชนิดที่มีควำมเป็นกรดต่ ำ 

      - Clostridium botulinum # - ไม่พบใน 1 กรัม   

ตะกั่ว  - ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส ำหรับผัก / ผลไม้ / แตงกวำดอง 
- ไม่เกิน 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส ำหรับแมงโก้ชัทนีย์ / ผลิตภัณฑ์มะกอก 
- ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส ำหรับมะเขือเทศแปรรูป / เนื้อเกำลัด 
และเนื้อเกำลัดบด  

ข้อก าหนดวัตถุดิบท่ีอาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 

1. สำรปนเปื้อนซึ่งก ำหนดในวัตถดุิบตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับท่ี 414) พ.ศ. 2563 เรื่อง มำตรฐำนอำหำรที่มี
สำรปนเปื้อน เช่น ปรอท แคดเมียม แอฟลำทอกซิน เป็นต้น 
2. สำรพิษตกค้ำง ซึ่งก ำหนดในวัตถุดิบตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2561 เรื่อง อำหำรที่มีสำรพิษ
ตกค้ำง และฉบับท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

ดีบุก - ไม่เกิน 250 มลิลิกรัม/กิโลกรัม ส ำหรับอำหำรที่บรรจุในกระป๋องโลหะ  
- ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส ำหรับเนื้อบดปรุงสุก เช่น คอร์นบีพ /  
ลันชันมีต / ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตัดแต่งที่ผ่ำนควำมร้อน เช่น แฮม /  
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บดที่ผ่ำนควำมร้อน / สันคอหมูปรุงสุก ที่บรรจุในภำชนะ
บรรจุที่ปิดสนิททุกชนิด ยกเว้น กระป๋องเคลือบดีบุก 

วัตถุกันเสีย (ถ้ำมีกำรใช้) 
 

- ชนิดและปริมำณเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง 
วัตถุเจือปนอำหำร 
- ปริมำณในผลวิเครำะห์สอดคล้องกับปริมำณในสูตร 

เฉพำะอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ไมผ่่ำนกรรมวิธีให้ควำม
ร้อนท ำลำยจลุินทรีย์ทั้งหมด หรืออำหำรที่ผ่ำนกรรมวิธีให้ควำม
ร้อนก่อนกำรบรรจุหรือปิดผนึก 
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6. อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนทิ/2                   
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 355) พ.ศ. 2556 
เร่ือง  

อาหารในภาชนะบรรจ ุ
ที่ปิดสนิท 

อาหารตามข้อ 3(1) ชนิดที่
มีความเป็นกรดต่ า 

จุลินทรีย์ทีส่ำมำรถเจริญเติบโตได้ในระหว่ำงกำร
เก็บที่อุณหภูมิปกติ 

  ไม่พบใน 1 กรัม 
 

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

(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  อำหำรตำมข้อ 3 (1) ชนิดที่มีควำมเป็นกรด หรือ ปรับสภำพกรด 
-  ไม่เกิน 1,000 ต่ออำหำร 1  กรัม 

ด้วยวิธีวิเครำะห์ BAM 2001, chapter 21A หรือ  
APHA 2015, chapter 61 & 62 หรือวิธีอ่ืนท่ีเทียบเท่ำ 

จุลินทรีย์ทั้งหมด  
 

อำหำรตำมข้อ 3 (2)  
-  ไม่เกิน 10,000 ต่ออำหำร 1  กรัม 

ด้วยวิธีวิเครำะห์ BAM 2001, chapter 3 หรือ  
APHA 2015, chapter 8 หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่ำ 

ยีสต์และเช้ือรำ ไม่เกิน 100 ต่ออำหำร 1  กรัม  

แบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม์ * 
 

 ไม่พบ หรือ 
น้อยกว่ำ 3 ต่ออำหำร 1  กรัม ในกรณีตรวจโดยวิธี เอ็มพีเอ็น 

* กรณีอำหำรตำมข้อ 3 (1) ที่มีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ตั้งแต่ 4.6 ลง
มำ หำกวิเครำะห์จลุินทรีย์ที่เติบโตที่อุณหภมูิ 30oC และ 55oC ไม่
ต้องวิเครำะห์ แบคทีเรียชนิดโคลฟิอร์ม 

อาหารตามประกาศฯ นี้  
ทุกชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชนิดและปรมิำณของวัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ ำตำล  
(ถ้ำมีกำรใช้) 
ชนิดและปรมิำณสสีังเครำะห ์
(ถ้ำมีกำรใช้) 
  

-  ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขวำ่ด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร  
-  ปริมำณในผลวิเครำะหส์อดคล้องกับปริมำณในสูตร 
 

- กรณีที่ไม่สำมำรถตรวจสอบชนิดและปริมำณของวัตถุให้ควำมหวำน
แทนน้ ำตำล ครอบคลุมตำมสูตรที่แจ้งไว้ได้ ให้แจ้งในรำยงำน  

- กำรค ำนวณสัดส่วนกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรที่มีกำรก ำหนดปริมำณ
สูงสุดที่อนุญำตเป็นตัวเลขในกลุ่มหน้ำที่เดียวกันรวมกันตั้งแต่สองชนิด
ขึ้นไป จะต้องมีผลรวมของสัดส่วนของปริมำณกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำร
ต่อปริมำณสูงสุดที่อนุญำตของวัตถุเจือปนอำหำรแต่ละชนิด ไม่เกิน
หนึ่ง 

เอกลักษณ์, ปริมำณโปรตีน, ชนิดและปริมำณกรดอะ
มิโน 

 กรณีมีกำรใสร่ังนก 

ปริมำณโปรตีน, ชนิดและปรมิำณกรดอะมิโน  อำหำรประเภทซุปสัตวส์กัด 

สำรส ำคัญของโสม  กรณีมีกำรใส่โสม และแสดงภำพหรือข้อควำมเกี่ยวกับโสมบนฉลำก 
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6. อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนทิ/3 
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

อาหารตามประกาศฯ นี้ 
ทุกชนิด 
(ต่อ) 

น้ ำหนักเนื้ออำหำร (drained weight) อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ต้องมีน้ ำหนักเนื้ออำหำร (drained weight) ตำมที่ก ำหนดไว ้

ในบัญชีน้ ำหนักเนื้ออำหำรนี ้
เว้นแต่อำหำรประเภทท่ีไม่อำจแยกเนื้ออำหำรได ้

 

   
  

ประเภทอาหาร  ชนิด 
น้ าหนักเนื้ออาหาร          

เป็นร้อยละของน้ าหนักสุทธ ิ

# อำหำรประเภทหรือชนิดตำมทีก่ ำหนดไว้ในบัญชี 
แต่มีลักษณะพิเศษที่มิอำจก ำหนดเนื้ออำหำรให้เป็นไป
ตำมที่ก ำหนดไว้ในบัญชีได้ หรืออำหำรประเภทอื่น 
ที่มิได้ก ำหนดไว้ในบัญชี ให้มีน้ ำหนักเนื้ออำหำรตำมที่
ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 

ผลไม ้
 

1)  ช้ินหรือแว่น ไม่น้อยกว่ำ 60 
2)  ทั้งผล ไม่น้อยกว่ำ 40 

พืชผัก  1)  ช้ิน ไม่น้อยกว่ำ 60 
2)  เมล็ด ไม่น้อยกว่ำ 50 
3)  ฝักหรือหัว ไม่น้อยกว่ำ 40 
4)  ดองเค็มหรือหวำน เช่น  ซีเซกฉ่ำย  
ก๊งฉ่ำย ตั้งฉ่ำย 

ไม่น้อยกว่ำ 65 
 

5)  เต้ำหู้ยี้ ไม่น้อยกว่ำ 60 
6)  เต้ำเจี้ยว ไม่น้อยกว่ำ 50 

เนื้อสัตว ์ 1) บรรจุในน้ ำเกลือ ซอส น้ ำมัน หรือ 
สิ่งอื่นที่ไม่ใช่เครื่องปรุง 

ไม่น้อยกว่ำ  60 

2) เนื้อหอยในน้ ำเกลือ ซอส น้ ำมนั  
หรือ สิ่งอื่น ท่ีไม่ใช่เครื่องปรุง 

ไม่น้อยกว่ำ  50 
 

3) ไส้กรอกในน้ ำเกลือ ไม่น้อยกว่ำ  50 
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6. อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนทิ/4                  
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

อาหารตามประกาศฯนี้  
ทุกชนิด  
(ต่อ) 

น้ ำหนักเนื้ออำหำร (drained weight) 
(ต่อ) 

อำหำรปรุงส ำเรจ็ที่ท ำให้สุกแล้ว  

ชนิด 
น้ าหนักเนื้ออาหาร 

เป็นร้อยละของน้ าหนักสุทธ ิ

 
 
* แกงเผ็ด หมำยถึง แกงทีป่รุงด้วยเครื่องเผ็ด
ร้อน (เช่น เครื่องเทศ) กะทิ มีรสเผ็ด 

1)  แกงเผ็ดต่ำง ๆ* ไม่น้อยกว่ำ  50 
2)  พะแนงต่ำง ๆ ไม่น้อยกว่ำ  65 
3)  แกงกะหรี่หรือมัสมั่น ไม่น้อยกว่ำ  60 
4)  ผัดเผ็ดอยำ่งแห้ง เช่น ผัดพริกขิงหรือผัดเผ็ดปลำหรือกุ้ง ไม่น้อยกว่ำ  90 
5)  กุ้งเค็มหรือหวำน ไม่น้อยกว่ำ  80 
6)  หมูหวำน ไม่น้อยกว่ำ  75 
7)  ไก่หรือหมูพะโล้/ไก่หรือหมูหรอืขำหมูต้มเค็ม ไม่น้อยกว่ำ  55 
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7. ไอศกรีม/1                   
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อก าหนดที่ต้องตรวจวิเคราะห์ ข้อก าหนดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับท่ี 354) พ.ศ. 2556 
เร่ือง ไอศกรีม 

 

ลักษณะอำหำร* ไม่มีกลิ่นหืน * ส ำหรับไอศกรีมชนิดแห้งหรือผง มีลักษณะไมเ่กำะกันเป็นก้อน ผิดไป
จำกลักษณะที่ท ำขึ้น  

ไม่มีสำรเป็นพิษจำกจุลินทรีย์ในปริมำณที่อำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  
ชนิดและปรมิำณวัตถุให้ควำมหวำนแทน
น้ ำตำล ปรมิำณสี (ถ้ำมีกำรใช้) 

-  ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร 
-  ปริมำณในผลวิเครำะหส์อดคล้องกับปริมำณในสูตรส่วนประกอบ 

กำรค ำนวณสัดส่วนกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรที่มีกำรก ำหนดปริมำณ
สูงสุดที่อนุญำตเป็นตัวเลขในกลุ่มหน้ำที่เดียวกันรวมกันตั้งแต่สองชนิด
ขึ้นไป จะต้องมีผลรวมของสัดส่วนของปริมำณกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำร
ต่อปริมำณสูงสุดที่อนุญำตของวัตถุเจือปนอำหำรแต่ละชนิด ไม่เกินหนึ่ง 

• ไอศกรีมนม 
• ไอศกรีมนมชนิดเหลว 
• ไอศกรีมนมชนิดแห้ง 

หรือผง 
• ไอศกรีมนมผสม 
• ไอศกรีมนมผสม 

ชนิดเหลว 
• ไอศกรีมนมผสมชนิดแห้ง

หรือผง 

มันเนย* ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของน้ ำหนกั * ไม่นับรวมน้ ำหนักของวัตถุท่ีเป็นอำหำร อ่ืนผสมอยู่(กรณีเป็น
ไอศกรีมผสม) ธำตุน้ ำนมไม่รวมมันเนย* ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 7.5 ของน้ ำหนัก 

ควำมช้ืน* ไม่เกินร้อยละ 5 ของน้ ำหนัก * ส ำหรับไอศกรีมนม และไอศกรมีนมผสมชนิดแห้งหรือผง 
แบคทีเรียทั้งหมด* ไม่เกิน  600,000 ในอำหำร 1 กรัม  * ส ำหรับไอศกรีมนม และไอศกรมีนมผสมชนิดแห้งหรือผง  

ไม่เกิน 100,000 ในอำหำร 1 กรัม  
จุลินทรีย์ที่ท ำใหเ้กดิโรค   
 ไอศกรีมนมและไอศกรีมนมผสม   

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

 ไอศกรีมนมและไอศกรีมนมผสมชนิด
เหลวที่ผ่ำนกรรมวิธีกำรฆำ่เชื้อโดยวิธีกำร
พำสเจอรไ์รส์หรือกรรมวิธีอ่ืนท่ีเทยีบเท่ำ 
และชนิดผงหรือแห้ง 

  

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

-  Bacillus cereus ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g)    
-  Listeria monocytogenes ไม่พบใน 25 กรัม   
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7. ไอศกรีม/2                    
ประกำศ 

กระทรวงสำธำรณสุข 
ข้อก ำหนดที่ต้องตรวจวิเครำะห ์ ข้อก ำหนดตำมคณุภำพหรือมำตรฐำน หมำยเหต ุ

(ฉบับท่ี 354) พ.ศ. 2556 
เร่ือง ไอศกรีม 

• ไอศกรีมนม 
• ไอศกรีมนมชนิดเหลว 
• ไอศกรีมนมชนิดแห้ง 

หรือผง 
• ไอศกรีมนมผสม 
• ไอศกรีมนมผสม 

ชนิดเหลว 
• ไอศกรีมนมผสมชนิดแห้ง

หรือผง (ต่อ) 

 ไอศกรีมนมและไอศกรีมนมผสม
นอกเหนือจำกชนิดเหลวท่ีผ่ำนกรรมวิธี
กำรฆ่ำเชื้อโดยวิธีกำรพำสเจอร์ไรส์หรือ
กรรมวิธีอ่ืนท่ีเทียบเท่ำ และชนิดผง 
หรือแห้ง 

  

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

อี.โคไล ไม่พบในอำหำร  0.01  กรัม  

(ฉบับท่ี 354) พ.ศ. 2556 
เร่ือง ไอศกรีม 

• ไอศกรีมดัดแปลง 
• ไอศกรีมดัดแปลง 

ชนิดเหลว 
• ไอศกรีมดัดแปลง 

ชนิดแห้งหรือผง 
• ไอศกรีมดัดแปลงผสม 
• ไอศกรีมดัดแปลงผสม 

ชนิดเหลว 
• ไอศกรีมดัดแปลงผสม

ชนิดแห้งหรือผง 
 

ไขมันท้ังหมด* ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของน้ ำหนัก *  ไม่นับรวมน้ ำหนักของวัตถุท่ีเป็นอำหำรอื่นผสมอยู่ 
(กรณีเป็นไอศกรีมผสม) 

ควำมช้ืน* ไม่เกินร้อยละ 5 ของน้ ำหนัก * ส ำหรับไอศกรีมดัดแปลง และไอศกรีมดดัแปลงผสมชนิดแห้งหรือผง 
แบคทีเรียทั้งหมด* ไม่เกิน 600,000 ในอำหำร  1  กรัม * ส ำหรับไอศกรีมดัดแปลง และไอศกรีมดดัแปลงผสมชนิดแห้งหรือผง

ไม่เกิน 100,000 ในอำหำร 1 กรัม 
จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกดิโรค   
 ไอศกรีมไอศกรมีดัดแปลง และ 
ไอศกรีมดัดแปลงผสม 

  

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

กระทรวงสำธำรณสุข 
ข้อก ำหนดทีต่้องตรวจวิเครำะห ์ ข้อก ำหนดตำมคณุภำพหรือมำตรฐำน หมำยเหต ุ

(ฉบับท่ี 354) พ.ศ. 2556 
เร่ือง ไอศกรีม 

• ไอศกรีมดัดแปลง 
• ไอศกรีมดัดแปลง 

ชนิดเหลว 
• ไอศกรีมดัดแปลง 

ชนิดแห้งหรือผง 
• ไอศกรีมดัดแปลงผสม 
• ไอศกรีมดัดแปลงผสม 

ชนิดเหลว 
• ไอศกรีมดัดแปลงผสม

ชนิดแห้งหรือผง 
(ต่อ) 

 

 ไอศกรีมดัดแปลง และไอศกรีม
ดัดแปลงผสมชนิดเหลวที่ผ่ำนกรรมวิธีกำร
ฆ่ำเช้ือโดยวิธีกำรพำสเจอร์ไรส์หรือกรรมวิธี
อื่นที่เทียบเท่ำ และชนิดผงหรือแห้ง 

  

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

 ไอศกรีมดัดแปลง และไอศกรมี
ดัดแปลงผสมนอกเหนือจำกชนิดเหลวที่
ผ่ำนกรรมวิธีกำรฆ่ำเช้ือโดยวิธีกำรพำส
เจอร์ไรส์หรือกรรมวิธีอื่นที่เทียบเทำ่ และ
ชนิดผงหรือแห้ง 

  

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

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

เร่ือง ไอศกรีม 
ไอศกรีมหวานเย็น 

แบคทีเรียทั้งหมด ไม่เกิน 600,000 ในอำหำร  1  กรัม  
จุลินทรีย์ทีท่ ำให้เกดิโรค 

- Salmonella spp. 
 
ไม่พบใน 25 กรัม (g) 

 

-  Staphylococcus aureus ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/ g)    
อี.โคไล ไม่พบในอำหำร  0.01  กรัม  
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กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
1. ผลิตภัณฑเ์สริมอำหำร/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 ำให้เกดิโรค 
-  Staphylococcus aureus 
-  Clostridium spp. 
-  Salmonella spp. 

 
-  ไม่พบต่ออำหำร 0.1  กรัม 
-  ไม่พบต่ออำหำร 0.1  กรัม 
-  ไม่พบต่ออำหำร 25  กรัม 

 
 
 
 
 
 
 

อี.โคไล (Escherichia coli) -  น้อยกว่ำ 3 ต่ออำหำร 1  กรัม    โดยวิธีเอ็มพีเอ็น 

แคดเมียม - ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัม ต่ออำหำร 1  กิโลกรัม 
ตะกัว่ -  ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม ต่ออำหำร 1  กิโลกรัม 
ปรอท - ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม ต่ออำหำร 1  กิโลกรัม 
สำรหนูท้ังหมด (Total arsenic) -  ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม ต่ออำหำร 1  กิโลกรัม 
 
 

กรณผีลติภณัฑ์เสริมอำหำรที่มีวตัถุประสงค์เพื่อให้วิตำมิน แร่ธำตุ 
   - ปริมำณวิตำมิน แร่ธำตไุม่น้อยกว่ำร้อยละ 15 และไมเ่กินปริมำณ
สูงสุดที่ก ำหนดในบัญชี 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 ี

 

มีคุณภำพหรือมำตรฐำน ตำมประกำศฯ เรื่อง ผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร  
และต้องมีคณุภำพหรือมำตรฐำน ดังต่อไปนี้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
-  ไม่พบต่ออำหำร 0.1  กรัม 
-  ไม่พบต่ออำหำร 0.1  กรัม 
-  ไม่พบต่ออำหำร 25  กรัม 

อี.โคไล (Escherichia coli) -  น้อยกว่ำ 3 ต่ออำหำร 1  กรัม   โดยวิธีเอ็มพีเอ็น 

ตะกั่ว -  ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม ต่ออำหำร 1  กิโลกรัม 
สำรหนูท้ังหมด (Total arsenic) -  ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม ต่ออำหำร 1  กิโลกรัม 

แคดเมียม - ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัม ต่ออำหำร 1  กิโลกรัม 

ปรอท - ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม ต่ออำหำร 1  กิโลกรัม 

10-ไฮดรอกซี-2-ดีซโีนอิคแอซิด  
 
 

รอยัลเยลล ี
-  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1.5 โดยน้ ำหนัก  
รอยัลเยลลีที่น ำไประเหยน้ ำจนแหง้ 
-  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3.5 โดยน้ ำหนัก  
ผลิตภณัฑ์ที่มีรอยลัเยลลีเป็นส่วนผสม 
-  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 0.16 โดยน้ ำหนัก 

โปรตีน 
 
 
 

รอยัลเยลล ี
-  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 11 โดยน้ ำหนัก  
รอยัลเยลลีที่น ำไประเหยน้ ำออกจนแห้ง 
-  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 โดยน้ ำหนัก 

ควำมช้ืน รอยัลเยลลีที่น ำไประเหยน้ ำออกจนแห้ง 
-  มีควำมชื้นไม่เกินร้อยละ 5 โดยน้ ำหนัก 
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ข้อก าหนดที่อาจตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 

วัตถุดิบหรือสาร ข้อก าหนดทีอ่าจตรวจวิเคราะห ์ หมายเหตุ 
เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนทิ มีแอลกอฮอล์อันเกิดขึ้นจำกธรรมชำติของส่วน ประกอบและแอลกอฮอล์ที่

ใช้ในกรรมวิธีกำรผลิต รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของน้ ำหนัก 

*   แอลกอฮอล์ที่ใช้ในกรรมวิธีกำรผลิตต้องไม่ใช้
เมทิลแอลกอฮอล ์

มีว่ำนหำงจระเข้เป็นส่วนประกอบ Antraquinone Derivatives(Aloin) ไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อวัน 
มีรังนกเป็นส่วนประกอบ   เอกลักษณ์, ปริมำณโปรตีน, ชนิดและปรมิำณกรดอะมิโน  
มีโสมเป็นส่วนประกอบหรือแสดงภำพโสมหรือข้อควำมเกี่ยวกับโสมบนฉลำกอำหำร วิเครำะหห์ำสำรส ำคัญของโสม  
สำหร่ำยสไปรลูินำเป็นส่วนประกอบหลักเพียงอย่ำงเดยีว ปริมำณโปรตีน,ชนิดและปรมิำณกรดอะมโิน  
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เอกสารอ้างอิง 
 

กองอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ.(รวบรวม)  
พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ.2522 พร้อมกฎกระทรวงและประกำศกระทรวงสำธำรณสุข.   
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที ่121 (พ.ศ.2532) เรื่อง อำหำรส ำหรับผู้ที่ต้องกำรควบคุมน้ ำหนัก   
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง อำหำรส ำหรับผู้ที่ต้องกำรควบคุมน้ ำหนัก (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 4 มีนำคม พ.ศ.2554 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 156 (พ.ศ.2537), (ฉบับที่ 286) พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่ 307) พ.ศ. 2550 เรื่อง นมดัดแปลงส ำหรับทำรกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรก

และเด็กเล็ก 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537), (ฉบับที่ 171) พ.ศ.2539, (ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่ 308) พ.ศ. 2550 เรื่อง อำหำรทำรกและอำหำรสูตรต่อเนื่องส ำหรับ

ทำรกและเด็กเล็ก 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที ่158 (พ.ศ.2537) เรื่อง อำหำรเสริมส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 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 วัตถุเจือปนอำหำร 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 409) พ.ศ.2562 เรื่อง เอนไซม์ส ำหรับใช้ในกำรผลิตอำหำร 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 412) พ.ศ.2562 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดหรือสำรฆ่ำเชื้อที่ใช้ส ำหรับอำหำร 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 425) พ.ศ. 2564 เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ำมันจำก

เมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชง 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 429) พ.ศ. 2564 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีสำรสกัดแคนนำบิไดออลเป็นส่วนประกอบ 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที ่293) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที ่309) พ.ศ.2550 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที ่294) พ.ศ.2548 เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที ่303) พ.ศ.2550 เรื่อง อำหำรที่มียำสัตว์ตกค้ำง 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที ่350) พ.ศ.2556 เรื่อง นมโค 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที ่351) พ.ศ.2556 เรื่อง นมปรุงแต่ง 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที ่352) พ.ศ.2556 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม 
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                                                                                                            -2-                                                                                                 /ประกำศ… 

 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที ่353) พ.ศ.2556 เรื่อง นมเปรี้ยว 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที ่354) พ.ศ.2556 เรื่อง ไอศกรีม 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ.2556 เรื่อง อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที ่356) พ.ศ.2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เลขที ่387 พ.ศ.2560 เรื่อง อำหำรที่มีสำรพิษตกค้ำง  
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 409) พ.ศ. 2562 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 เรื่อง เอนไซม์ส ำหรับใช้ในกำรผลิตอำหำร 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 412) พ.ศ. 2562 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดหรือฆ่ำเชื้อที่ใช้ส ำหรับอำหำร 

    ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 เรื่อง มำตรฐำนอำหำรที่มีสำรปนเปื้อน 
     ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 เรื่อง ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำร  
           ตรวจวิเครำะห์ ของอำหำรด้ำนจุลินทรีย์ที่ท ำให้เกิดโรค 

ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
เรื่อง กำรก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำนของวัตถุเจือปนอำหำรลักษณะผสม 
เรื่อง กำรก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำนของวัตถุเจือปนอำหำรประเภทวัตถุท่ีใช้รักษำคุณภำพหรือมำตรฐำนของอำหำร 
เรื่อง หลักฐำนและเอกสำรประกอบกำรยื่นขออนุญำตใช้ฉลำกของผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรและคุณภำพหรือมำตรฐำนด้ำนจุลินทรีย์ที่ท ำให้เกิดโรค 

ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ. คู่มือ รำยกำรตรวจวิเครำะห์ อำหำรควบคุมเฉพำะและอำหำรก ำหนดคุณภำพมำตรฐำน 9 ประเภท เพ่ือประกอบกำรขออนุญำต, 
กรุงเทพมหำนคร 2562 

 

 
 


