
บัญชีรายชื่อส่วนประกอบที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร 

ประเภทเครื่องดืม่ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ 
 เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการขออนุญาต กลุ่มก ากับดูแล            
ก่อนออกสู่ตลาดกองอาหารจึงได้ท าการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายชื่อพืชที่อนุญาตให้ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุ               
ที่ปิดสนิท พ.ศ.2552 และรวบรวมข้อมูลรายชื่อส่วนประกอบที่มีในฐานการอนุญาตของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเพ่ิมเติม และจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อส่วนประกอบที่อนุญาตในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
(ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ (กาแฟผสม กาแฟส าเร็จรูปผสม กาแฟปรุงส าเร็จ) เพ่ือเผยแพร่                        
ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

          อนึ่ง ข้อมูลที่เผยแพร่นี้เป็นฐานข้อมูลการอนุญาตที่เคยอนุญาต ซึ่งอาจมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลตามข้อมูลความปลอดภัยที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น ส่วนประกอบที่อนุญาต ปริมาณที่อนุญาต และรายละเอียด
การอนุญาตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพบข้อมูลความไม่ปลอดภัย โดยกองอาหารจะจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติม                   
และเผยแพร่ข้อมูลในอนาคต 

         ในระหว่างนี้หากผู้ขออนุญาตมีข้อมูลการได้รับอนุญาตที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลที่เผยแพร่ หรือมีความประสงค์ 
ที่จะเพ่ิมเติมรายชื่อส่วนประกอบ โปรดส่งข้อมูลได้ที่กลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองอาหาร ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 แนวทางการพิจารณา 
 1. กรณีเติมวิตามินหรือแร่ธาตุ : อนุญาตให้เติมวิตามินหรือแร่ธาตุตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ              
การเติมสารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร (Nutrification) จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 2. กรณีเติมกรดอะมิโน : อนุญาตให้เติม กรดอะมิโนตามชนิดและปริมาณที่ก าหนดในประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อก าหนดการใช้ส่วนประกอบที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน 
กรณีมีรูปแบบ (form) นอกเหนือจากประกาศฯ ดังกล่าวให้ส่งหลักฐานมายังส านักงานคณะกรรมการอาหาร               
และยาเพ่ือพิจารณาการอนุญาต 
  3. กรณีเติมพืช ผัก ผลไม้ สัตว์ และสมุนไพร : อนุญาตให้เติม ผงพืช ผัก ผลไม้ สัตว์ และสมุนไพร กรณี             
ที่มีประวัติการกินเป็นอาหารและเป็นรูปแบบดั้งเดิม รวมถึงรายชื่อที่เป็นส่วนประกอบตามบัญชีหมายเลข 1  กรณี          
มีการใช้ส่วนประกอบนอกเหนือจากบัญชีดังกล่าว ให้ส่งหลักฐานมายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา                
เพ่ือพิจารณาการอนุญาต 
 4. กรณีเติมสารสกัดจากพืช ผัก ผลไม้ สัตว์ และสมุนไพร : อนุญาตให้เติมสารสกัดจากพืช ผัก ผลไม้ สัตว์ 
และสมุนไพร ตามเดิมที่เคยได้รับอนุญาต ตามบัญชีหมายเลข 2 เท่านั้น กรณีมีการใช้ส่วนประกอบนอกเหนือ                
จากบัญชีดังกล่าว ให้ส่งหลักฐานมายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือพิจารณาการอนุญาต 
 5 กรณีเติมสารอาหาร กลุ่ม โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร และไขมัน : อนุญาตให้เติมสารอาหาร                
กลุ่ม โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร และไขมัน จากแหล่งที่เป็นอาหารตามปกติ โดยมีรายการส่วนประกอบ                  
ที่เคยอนุญาต ตามบัญชีหมายเลข 3 กรณีมีการใช้ส่วนประกอบนอกเหนือจากบัญชีดังกล่าว ให้ส่งหลักฐาน                      
มายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือพิจารณาการอนุญาต 
 6. กรณีเติมสารอ่ืน สารสังเคราะห์ : อนุญาตให้เติมสารดังกล่าว (ชนิดและปริมาณ) ตามเดิมที่เคย               
ได้รับอนุญาต ตามบัญชีหมายเลข 4 กรณีมีการใช้ส่วนประกอบนอกเหนือจากบัญชีดังกล่าว ให้ส่งหลักฐาน                  
มายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือพิจารณาการอนุญาต 

ผู้จัดท า กลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองอาหาร 2564 
ปรับปรุงข้อมูล วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 



บัญชีหมายเลข 1

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ

1 Abelmoschus esculentus (L.) Moench
กระเจ๊ียบเขียว / กระเจ๊ียบ

มอญ
Lady’s finger / Okra ผลอ่อน

2
Actinidia chinensis

Actinidia chinensis Planch.
กีวีโกลด์ / กีวีสีทอง Gold Kiwi เน้ือในผลและเมล็ด

3
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C. F. Liang & A. R. Fergoson

Actinidia deliciosa
กีวี Chinese gooseberry/ kiwi เน้ือในผลและเมล็ด

4
Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb.

Aegle marmelos (L.) Corr. 
มะตูม

Beal fruit tree / Bilak / Bengal 

Quince / Bael Fruit 
ผล / เน้ือผล  

5 Agaricus bisporus เห็ดแชมปิญอง/ผงเห็ดกระดุม Champignon Mushroom ดอกเห็ด

6 Agrocybe cylindracea เห็ดโคนญ่ีปุ่น/ผงเห็ดยานางิ Yanagi Matsutake mushrooms ดอกเห็ด

7 Agropyron species ช่ือพ้อง Thinopyrum sp. วีทต์กราส Wheatgrasses ต้นอ่อนยกเว้นราก

8 Albizia myriophylla Benth. ชะเอมไทย Cha em thai ราก
อนุญาตน้อยกว่า 

1.5 กรัมต่อวัน
อนุญาตเฉพาะเคร่ืองด่ืม

9 Allium ampeloprasum L. var. porrum (L.) Gay กระเทียมต้น Leek ล าต้น

10
Allium ascalonicum L.

Allium cepa L. var. ascalonicum
หอม / หอมแดง Shallot หัว

11 Allium cepa L. หอมใหญ่ / หอมหัวใหญ่ Onion หัว

12 Allium fistulosum L. หอมจีน
Welsh Onion / Green Onion /

Sprint Onion / Japanese Bunching
ต้น / ใบ

รายช่ือพืชท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ



บัญชีหมายเลข 1

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือพืชท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

13 Allium fistulosum L.var. Caespitosum หอมต้นญ่ีปุ่น Bounching Onion / Welsh onion ต้น / ใบ

14 Allium sativum L. กระเทียม Garlic หัว / ใบ

15 Allium schoenoprasum L. กุยช่ายฝร่ัง Chives ล าต้นและใบ

16 Allium tuberosum Roxb. กุยช่าย Chinese Chive ล าต้นและใบ

17

Aloe vera (L.) Burm.f ช่ือพ้อง Aloe barbadensis Mill.

Aloe vera L. ช่ือพ้อง Aloe indica Royle

Aloe ferox Mill.

Aloe arborescens Mill.

ว่านหางจระเข้

Aloe / Aloin/ Barbados/ Star

cactus/ Jafferabad /

Barbados aloe / Crocodile’s

tongue

วุ้นจากใบ

(Mucilage

from leaf)

18 Alpinia galanga (L.) Willd. ข่า Galangal เหง้า, ต้นอ่อน และดอก

19 Alternanthera sessilis (L) DC. ผักเป็ดไทย / ผักเป็ด Sessile joyweed ยอดอ่อน / ใบอ่อน

20 Amaranthus viridis L. ช่ือพ้อง Amaranthus gracilis Deaf ผักขมหัด / ผักขม  / ผักโขม
Phak khom / Phak khom hat /

Slender amaranth 
 ใบ

21
Amomum testaceum Ridl. 

Amomum krervanh Pierre
กระวาน

Siam Cardamon / Siam Cardamom 

/ Camphor Seed
ผล

22
Amorphophallus konjac C. Koch

Amorphophallus konjac
บุก Konjac หัวบุก   

23 Anacardium occidentale L. มะม่วงหิมพานต์ Cashew Nut tree/ Cashewapple เมล็ด / ผล  

24 Ananas comosus (L.) Merr. ช่ือพ้อง Ananas sativus Schult.f. สับปะรด Pineapple เน้ือผล

25
Angelica keiskei (miq.) Koidz.

Angelica Keiskei
อะชิตะบะ Ashitaba ใบ



บัญชีหมายเลข 1

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือพืชท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

26
Angelica sinensis (Oliv.) Diels 

Angelica sinensis (Oliv.)

Radix Angelicae Sinensis

โกฏเชียง / ตังกุย Dong quai รากและเหง้า
อนุญาตน้อยกว่า 

4.5 กรัมต่อวัน

27 Annona muricata L.
ทุเรียนเทศ / น้อยหน่า

ออสเตรเลีย

Soursop / Guanabana / Durian 

belanda
 เน้ือในผล

28 Annona reticulata L. นอยโหนง Custard apple เน้ือในผล

29 Annona squamosa L. น้อยหน่า
Sugar Apple / Custard Apple /

Sweet Sop 
เน้ือในผล

30
Antidesma sp.

Antidesma ghaesembilla Gaertn.
มะเม่า / หมากเม่า Mamao ผล

31 Apium graveolens L. ข้ึนฉ่าย Celery ใบและต้น / เมล็ด

32 Apium graveolens var. Rapaceum ข้ึนฉ่ายฝร่ัง / เซเลอริแอค Celeriac รากหัว

33 Apium L.var. dulce (Mill.) DC. ช่ือพ้อง Apium dulce Mill ข้ึนฉ่ายฝร่ัง /เซเลอร่ี Celery ใบและต้น

34 Arachis hypogaea L. ถ่ัวลิสง / ถ่ัวดิน / ถ่ัวใต้ดิน Peanut / Groundnut / Monkeynut เมล็ด

35
Aristotelia chilensis

Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz.
มากิเบอร์ร่ี MAQUI BERRY ผล

36 Arthrospira platensis ช่ือพ้อง Spirulina platensis สาหร่ายสไปรูลิน่า Spirulina ทุกส่วน

37
Artocarpus heterophyllus Lam. ช่ือพ้อง Artocarpus 

integrifolius L.f.
ขนุน Jackfruit tree / Jackfruit เน้ือในผลและเมล็ด



บัญชีหมายเลข 1

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือพืชท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

38
Ascophyllum nodosum

Laminaria digitata

สาหร่ายเคลป์ / สาหร่ายสี

น้ าตาล

Kelp /Brown Seaweed / Norwegian 

kelp
ทุกส่วน

39 Aspalathus linearis (Burm. F.) R. Dahlgren รอยบอส Rooibos ใบ  

40 Asparagus Cochin chinensis(Lour.) Merr. เทียนตง Tian Dong / Radix Asparagi ราก
อนุญาตน้อยกว่า 

6 กรัมต่อวัน
อนุญาตเฉพาะเคร่ืองด่ืม

41 Asparagus officinalis L. หน่อไม้ฝร่ัง Asparagus หน่ออ่อน

42

Astragalus propinquus Schischkin ช่ือพ้อง

Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge

Astragalus mongholicus Bunge

Astragalus membranaceus var. Mongholicus

ปักค้ี / อ้ึงค้ี Astragalus / Huang Qi ราก
อนุญาตน้อยกว่า 

9 กรัมต่อวัน

43 Atractylodes macrocephala Koidz แป๊ะตุ๊ก Bái Zhú เหง้า
อนุญาตน้อยกว่า 

6 กรัมต่อวัน

44 Auricularia polytricha Saac. เห็ดหูหนู Jew’s ear mushroom ดอกเห็ด

45 Avena sativa L. ข้าวโอ๊ต Oat เมล็ด

46 Averrhoa carambola L. มะเฟือง Carambola / Star Fruit ผล

47 Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton สะเดา / สะเดาบ้าน Siamese Neem Tree / Neem Tree ใบ / ยอดอ่อน / ดอกอ่อน

48
Baccaurea ramiflora Lour. ช่ือพ้อง Baccaurea sapida 

(Roxb.) Müll.Arg.
มะไฟ Rambeh bambi ผลไม่รวมเปลือก

49 Basella alba L. ช่ือพ้อง Basella rubra L. ผักปลัง
Malabar Nightshade / Ceylon

Spinach / East Indian Spinach

ยอดอ่อน / ใบอ่อน / ดอก

อ่อน



บัญชีหมายเลข 1

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือพืชท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

50
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. ช่ือพ้อง Benincasa 

cerifera Sari

ฟัก / ฟักเขียว / แฟง / ฟัก

ขาว / ฟักจีน

Wax Gourd / White Gourd /

Chinese Preserving Melon /

Chinese Water Melon

ผล

51

Beta vulgaris L.

Beta vulgaris L.var alba

Beta  vulgaris L.var. Conditiva

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef.

บีท /ผักกาดแดง /ผักกาดฝร่ัง Beet / Beet Root / Sugarbeet หัว   

52 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. กระชาย Krachai/ Fingerroot เหง้า / ราก

53 Bombax ceiba L. ช่ือพ้อง Bombax malabaricum DC ง้ิว

Ngio / Kapok tree / Cotton tree / 

Red cotton tree /Shaving brush 

/Silk cotton tree

ดอก/เกสรดอก

54 Borassus flabellifer L. ตาล / ตาลโตนด
Palmyra Palm / Lontar palm /

Fan palm / Brab palm / Palm

ผลอ่อน /

น้ าจากดอกตัวเมีย (จ่ัน)

55
Bouea gandaria Blume ช่ือพ้อง Bouea macrophylla Griff. 

Bouea burmanica Griff

มะปราง / มะปรางบ้าน / 

มะปรางสวน

Maprang  / Marian plum / Plum 

mamgo
ผลไม่รวมเมล็ด

56
Brassica alboglabra L.H.Bailey 

Brassica oleracea L. var. alboglabra (L.H. Bailey) Musil
คะน้า Chinese Kale / Borecole / Collard ใบและต้น

57
Brassica chinensis L. var. chinensis

Brassica camprestris L. ssp. chinensis (Lour.) Rupr

Brassica campestris L.

ผักกาดขาวกวางตุ้ง /

ผักกวางตุ้ง

Chinese Cabbage / Pak Choi 

Cabbage / Pe–Tsai Cabbage /

Chinese Mustard / Pakchoi

ใบ / ต้น  



บัญชีหมายเลข 1

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือพืชท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

58 Brassica juncea (L.) Czern. ผักกาดเขียว / ผักกาดเขียวปลี
Chinese Mustard / Leaf Mustard /

Indian Mustard 
ใบ / ต้น

59
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.var. rubra 

DC
กะหล่ าปลีแดง/กะหล่ าปลีม่วง Red Cabbage ใบอ่อน / ยอด

60
Brassica oleracea L. var. capitata L.

Brassica oleracea L.
กะหล่ าปลี Cabbage ใบอ่อน / ยอด

61
Brassica oleracea L. var. gemmifera DC.

Brassica oleracea L. var. gemmifera Zenker
กะหล่ าดาว Brussel sprouts ตาอ่อน / ใบ  

62
Brassica oleracea L. var. italica Plenck.

Brassica oleracea L.
บร็อคโคล่ี Broccoli ดอก และก้านดอก / ใบ

63
Brassica oleracea L.

Brassica oleracea L. var. botrytis L.
กะหล่ าดอก Cauliflower / Heading Broccoli ดอกและก้านดอก

64
Brassica oleracea var. Sabellica

Brassica oleracea var. Acephala
ผักเคล Curly kale / Kale ใบ

65 Brassica pekinensis Rupr. var. laxa Tsen & Lee ผักกาดขาว Celery Cabbage ใบ / ต้น

66 Brassica rapa var. pervidis L. โคมัสซึนะ
Komatsuna / Japanese Mustard 

Spinach
ใบ

67
Bruguiera cylindrica (L.) Blume

Vigna subsp. cylindrica (L.) Verdc.
ถ่ัวขาว

Thua khao / Bambara groungnut /

Catjung cow pea
เมล็ด



บัญชีหมายเลข 1

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือพืชท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

68
Bruguiera parviflora Wight

Vigna mungo (L.) Hepper ช่ือพ้อง Phaseolus mungo L.
ถ่ัวด า / ถ่ัวด าเมล็ดเล็ก Cowpea / Black Gram / Urd bean เมล็ด

69 Caesalpinia sappan L. ฝาง Fang แก่น
 อนุญาตน้อยกว่า 

0.4 กรัมต่อวัน
อนุญาตเฉพาะเคร่ืองด่ืม

70
Camellia sinensis

Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast) Kitam ชาขาว / ชาเขียว / ชาด า
Tea / Tea plant / White Tea / 

Green Tea / Black Tea
ใบ / ยอดอ่อน

71
Canarium album (Lour.) Raeusch

Canarium album (Lour.) DC.
สมอจีน Chinese olive ผล

72 Capsicum annuum L. พริก Peppers ผล

73 Capsicum frutescens L. พริกข้ีหนู Bird chili pepper ผล

74 Carica papaya L. มะละกอ Papaya / Pawpaw / Tree Melon  เน้ือผล

75 Carissa carandas มะนาวโห่ Carunda ผล

76 Carthamus  tinctorius L. ค าฝอย Safflower ดอก

77 Carthamus tinctorius L. ค าฝอย Safflower ดอก

78 Castanea mollissima Blume เกาลัดจีน Chinese chestnut เน้ือในเมล็ด

79
Centella asiatica (L.) Urban 

Centella asiatica (L.) Urb.
บัวบก / ผักหนอก

Asiatic Pennywort /

Tiger Herbal / Indian Pennywort /

Gotu Kola 

 ใบและก้านใบ  

80 Chamaemelum nobile (L.) All. โรมันคาโมมายล์ Roman Chamomile ดอก



บัญชีหมายเลข 1

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือพืชท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

81
Chlorella pyrenoidosa

Chlorella vulgaris
สาหร่ายคลอเรลลา Chlorella ทุกส่วน

82 Chrysanthemum indicum L.
เก๊กฮวย / เบญจมาศ (ดอก

เหลือง)
Chrysanthemum ดอก

83 Chrysanthemum morifolium Ramat. เก๊กฮวย / เบญมาศ (ดอกขาว) Chrysanthemum ดอก

84
Chrysophyllum cainito

Chrysophyllum cainito L.
สตาร์แอปเป้ิล Star Apple เน้ือในผล

85 Cicer arietinum L. ถ่ัวหัวช้าง Chick Pea / Gram เมล็ด

86 Cichorium intybus L. ชิโครี Chicory ราก

87
Cinnamomum aromaticum Nees

Cinnamomum cassia (Nees) Nees ex Blume
อบเชยจีน Cassia Bark / Cassia Lignea เปลือกต้นช้ันใน

88 Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet อบเชย - เปลือก

89
Cinnamomum verum J.Presl ช่ือพ้อง Cinnamomum 

zeylanicum Nees
อบเชยเทศ Cinnamon Tree เปลือก

ขนาดเป็นยา 1.5 - 4 

กรัมต่อวัน

90 Citrofortunella microcarpa คาลามานซิ Calamansi / Calamondin ผล

91

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 

Citrullus vugaris Eckl. & Zeyh.

Citrullus lanatus

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai var. Lanatus

แตงโม Water Melon ผล  

92 Citrus × clementina ส้มคลีเมนไทน์ Clementine Orange ผลไม่รวมเมล็ด



บัญชีหมายเลข 1

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือพืชท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

93 Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle มะนาว Common Lime / Lime
น้ าในผล /

เปลือกผล

94 Citrus aurantium L. ส้มเกล้ียง / ส้มเช้ง / ส้มซ่า Bitter Orange / Sour Orange ผลไม่รวมเมล็ด

95 Citrus depressa ส้มชิคุวาซ่า Aogiri Shiikuwasha ผลไม่รวมเมล็ด

96 Citrus depressa Hayata
ชิกุวาสะ / ชิควาซา / 

ฮิรามิเลมอน

Shikuwasa  / Shiikwasa / 

Hirami Lemon
น้ าในผล

97 Citrus hystrix DC. มะกรูด
Leech Lime / Mauritius Papeda /

Makrut Lime / Kaffer Lime

น้ าในผล /

เปลือกผล / ใบ
 

98 Citrus junos Siebold ex Tanaka ยูซู YUZU เน้ือผลไม่รวมเมล็ด

99 Citrus latifolia Tanaka มะนาวตาฮิติ TAHITI LIME / PERSIAN LIME น้ าในผล

100
Citrus limon (L.) Burm.f.

Citrus limonum Rissa
เลมอน / มะนาวเทศ Lemon

น้ าในผล /

เปลือกผล

101
Citrus maxima (Burm.f.) Merr. ช่ือพ้อง Citrus grandis (L.) 

Osbeck
ส้มโอ Pomelo / Shaddock ผลไม่รวมเมล็ด

102 Citrus medica L. มะนาวควาย / ส้มมะง่ัว Citron น้ าในผล

103
Citrus Microcarpa

Citrus Mitis
ผลส้มชิคิคัง/ส้มจ๊ีด Shikikan / Calamondin  -

104 Citrus paradisi Macfad เกรฟฟรุ๊ต Grapefruit เน้ือในผล



บัญชีหมายเลข 1

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือพืชท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

105 Citrus reticulata Blanco

ส้มเขียวหวาน / ส้มสายน้ าผ้ึง

 /ส้มโชกุน / ส้มสีทอง / ส้ม

แมนดาริน / ส้มโชกุน

Mandarin Orange / Tangerine 

Orange / Shogun Orange
ผลไม่รวมเมล็ด

106
Citrus sinensis (L.)

Citrus sinensis (L.) Osbeck
ส้ม

Orange / Sweet orange / Blood 

orange
ผลไม่รวมเมล็ด

107 Citrus unshiu ส้มซัทสึมะแมนดาริน Satsuma Mandarins Orange ผลไม่รวมเมล็ด

108 Clausena lansium (Lour.) Skeels มะไฟจีน Wampee ผลไม่รวมเมล็ด

109 Cleistocalyx nervosum var. Paniala มะเก๋ียง - ผลไม่รวมเมล็ด

110 Clitoria ternatea L. อัญชัน
Blue pea / Butterfly pea /

Butterfly Tree
ดอก  

111
Coccinia grandis (L.) Voigt = Coccinia indica Wight & Arn  

/ Coccinia grandis Voigt
ต าลึง Ivy gourd ใบ / ยอด / เถา

112
Cocos nucifera L. var. nucifera

Cocos nucifera L.
มะพร้าว Coconut

 เน้ือผล / น้ าในผล / น้ า

จากช่อดอก
  

113 Coffea arabica L. กาแฟอราบิก้า Arabica Coffee เมล็ด

114
Coffea canephora Pierre ex A.Froehner

Coffea robusta L.
กาแฟโรบาต้า Robusta Coffee เมล็ด

115
Coix lachryma-jobi L. var. lachryma-jobi 

Coix lacryma – jobi L.
เดือย / ลูกเดือย Job’s Tear / Chinese pearl barley เมล็ด

116 Coix lacryma-jobi L. ลูกเดือย Job's Tears เมล็ด

117 Colocasia esculenta (L.) Schott เผือก Taro / Cocoyam ล าต้นใต้ดิน



บัญชีหมายเลข 1

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือพืชท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

118 Corcholus olitotirus L. ปอกระเจาฝักยาว / โมโรเฮยะ Jew’s mallow ใบ

119 Cordyceps militaris ถ่ังเช่าสีทอง - ไมซีเลียม

120
Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.

Cordyceps sinensis
ถ่ังเฉ้า/ ถ่ังเช่า Cordyceps ทุกส่วน / ไมซีเลียม

อนุญาตน้อยกว่า 

3 กรัมต่อวัน

121 Coriandrum sativum L. ผักชี Coriander เมล็ด / ใบ /ต้น   

1. อนุญาตเฉพาะเคร่ืองด่ืม

2. ไม่เกิน 230 มิลลิกรัมต่อวัน 

3. ปริมาณสารส าคัญ cordycepin ไม่เกิน 0.3

 มิลลิกรัมต่อกรัม (ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อ 100

 กรัม) และสาร adenosine ไม่เกิน 1.7 

มิลลิกรัมต่อกรัม (ไม่ เกิน 170 มิลลิกรัมต่อ 

100 กรัม)

4. ส่งรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ

ของถ่ังเช่าสีทอง ได้แก่ คอร์ไดเซปิน 

(Cordycepin) และอะดีโนซีน (Adenosine) 

ในผลิตภัณฑ์ 

5. คุณภาพมาตรฐาน หรือเง่ือนไขการใช้ 

อ้างอิงตามแนวทางการพิจารณาอนุญาตถ่ัง

เช่าสีทอง (C.militaris) เป็นส่วนประกอบใน

อาหาร



บัญชีหมายเลข 1

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือพืชท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

122

Crataegus pinnatifida Bunge

Crataegus cuneata Sieb. Et Zucc.

Crataegus monogynal

Crataegus laevigata

Crataegus monogyna

เซียนจา / ซัวจา / ฮอร์ธอร์น
Shan zha / Fructus Crataegi /

Hawthorn
ผล

อนุญาตน้อยกว่า 

2 กรัมต่อวัน
 

123 Cucumis melo L. แตงเทศ / เมลอน / แตงไทย Melon  เน้ือในผล  

124
Cucumis melo L. subsp. Melo var. inodorus H. Jacq

Cucumis melo L. (Inodorus group)

Cucumis melo var. Inodorus

ฮันนีดิว / เมล่อนฮันน่ีดิว
Honeydew Melon / Honeydew /

Wintermelon
เน้ือในผล

125 Cucumis melo L. subsp.melo var. inodorus H. Jacq. คาซาบาเมลอน Casaba Melon เน้ือในผล

126 Cucumis melo L. var. Cantaloupensis แคนตาลูป Cantaloupe เน้ือในผล

127 Cucumis sativus L. แตงกวา Cucumber / Common cucumber ผล

128
Cucurbita moschata Duchesne

Cucurbita pepo L. var. pepo
ฟักทอง

Pumpkin / Winter Squash /

Cushaw
ผล

129 Cucurbita pepo L. ฟักทองน้ าเต้า
Marrow / Pumpkin vegetable

marrow / Yellow flowered gourd
ผล

130 Cuminum cyminum L. ย่ีหร่า / เทียนขาว Cumin เมล็ด   

131
Curcuma longa L. syn. 

Curcuma domestica Valeton
ขม้ิน / ขม้ินชัน Turmeric เหง้า



บัญชีหมายเลข 1

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือพืชท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

132 Curcuma mangga Valeton & Zijp ขม้ินขาว Curcuma white เหง้า

133 Cydonia oblonga Mill. ควินซ์ Quince เน้ือในผล

134
Cymbopogon citratus

Cymbopogon citratus (DC.) stapf

Cymbopogon flexuosus

ตะไคร้แกง  Lemon Grass  เหง้าและต้น / ล าต้น  

135 Cynara  scolymus L. อาร์ติโชก Artichoke ดอก / ใบ

136 Cyperus esculentus L. แห้วไทย Chufa / Earth Almond หัวไม่รวมเปลือก

137
Daucus carota L. subsp. sativus Thell.

Daucus carota var. sativa L.

Daucus carota L.

แครอต Carrot หัว

138 Derris scandens (Roxb) Benth. เถาวัลย์เปรียง Jewel Vine เถา

139
Dimocarpus longan Lour. Subsp. Longan var. Longan

Dimocarpus longan, Lour.
ล าไย

Longan / Cat’s-eye /

Dragon’s-eye
เน้ือหุ้มเมล็ด   

140 Dioscorea opposita Thunb. ฮ่วยซัว Huai sua หัวใต้ดิน
อนุญาตน้อยกว่า 

15 กรัมต่อวัน
อนุญาตเฉพาะเคร่ืองด่ืม

141 Diospyros decandra Lour. (ลูก)จัน / (ลูก)อิน Chan / In เน้ือในผล

142
Diospyros kaki L.

Diospyros khaki Thunb.
พลับจีน / พลับ

 Chinese Date Plum / Japanese

Persimmon / Persimmon

 ผลไม่รวม

เมล็ด
  

143 Dunaliella Salina สาหร่ายดูนาลิเอลลา Dunaliella Salina  ทุกส่วน

144
Durio zibethinus Merr.

Durio zibethinus L.
ทุเรียน Durian  เน้ือในผล   

145 Eleocharis dulcis (Burm.f.) Hensch. var. dulcis แห้วทรงกระเทียม Water Chestnut หัวไม่รวมเปลือก  



บัญชีหมายเลข 1

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือพืชท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

146
Eleocharis dulcis (Burm.f.) Hensch. var. tuberosa (Roxb.) 

T.Koyama
แห้วจีน Chinese Water Chestnut หัวไม่รวมเปลือก  

147 Elettaria cardamomum (L.) Maton กระวานเทศ Cardamon ผล

148
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. 

Phaeomeria magnifica

Nicolaia elatior

ดาหลา / กะลา / กาหลา Dala / Kala / Torch ginger หน่ออ่อน / ดอก

149 Euterpe oleracea อาซาอี Acai berry Breeze เน้ือผล   

150 Ficus carica L. มะเด่ือฝร่ัง Fig tree / Fig ผล

151 Foeniculum vulgare Mill. ผักชีล้อม Fennel เมล็ด / ใบ

152

Fragaria vesca L

Fragaria nilgerrensis Schlecht.ex gay

Fragaria x. ananassa Duchesne (Fragaria chiloensis 

Duchesne x Fragaria virginiana Duchesne) 

Fragaria × ananassa (Weston) Duchesne

Fragaria x ananassa

Fragaria chiloensis (L.) Duchesne

สตรอเบอร์รี Strawberry ผล

153

Garcinia cambogia Desr.

Garcinia cambogia

Garcinia cambogia (Gaertn.) Desr.

Garcinia atroviridis

ส้มแขก Gamboge ผลไม่รวมเมล็ด   

154 Garcinia cowa Roxb. ex DC. ชะมวง Cha muang ใบ

155 Garcinia mangostana L. มังคุด Mangosteen เน้ือผล



บัญชีหมายเลข 1

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือพืชท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

156 Garcinia schomburgkiana Pierre มะดัน Madan ผล / เน้ือผลไม่รวมเมล็ด

157
Ganoderma lucidum

Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst.
เห็ดหลินจือ Reishi / Ling Zhi ดอกเห็ด

อนุญาตน้อยกว่า 

1.5 กรัมต่อวัน
 

158 Ginkgo biloba L. แป๊ะก๊วย Ginkgo / maidenhair tree ใบ / เมล็ด

159 Glycine max (L.) Merr. ถ่ัวเหลือง Soy Bean / Soya Bean เมล็ด

160
Glycyrrhiza glabra L.

Glycyrrhiza glabra Linn.
ชะเอมเทศ Licorice / Sweet Root / Glycyrrhiza ราก

อนุญาตน้อยกว่า 

1.5 กรัมต่อวัน

161 Glycyrrhiza uralensis Fisch ex DC. ชะเอมขาไก่ Cha em kha kai ราก
อนุญาตน้อยกว่า 

1.5 กรัมต่อวัน
อนุญาตเฉพาะเคร่ืองด่ืม

162 Glycyrrhiza uralensis Fisch. ชะเอมจีน Chinese Liquorice รากและเหง้า
อนุญาตน้อยกว่า 

1.5 กรัมต่อวัน
อนุญาตเฉพาะเคร่ืองด่ืม

163
Grifola frondosa

Grifola frondosa (Dicks.) Gray
เห็ดไมตาเกะ Maitake ดอกเห็ด

164 Gymnema inodorum (Lour.) Decne. ผักเชียงดา Gymnema ใบและยอดอ่อน

165 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino เจ่ียวกู้หลาน Jiaogulan ต้น / ใบ

166
Hedyotis corymbosa (L) Lam.

Hedyotis corymbosa Lamk.

Oldenlandia corymbosa (L) Lam. 

จัวจิเช้า / หญ้าล้ินงู
Ya lin ngu / Diamnel-flower /

Yaa linn guu / She She Cao
ใบ

อนุญาตน้อยกว่า 

31.25 กรัมต่อวัน
อนุญาตเฉพาะเคร่ืองด่ืม

167 Helianthus annuus L. ทานตะวัน Sunflower / Common sunflower เน้ือในเมล็ด

168 Helianthus tuberosus L. แก่นตะวัน Jerusalem artichoke หัวใต้ดิน

169
Hericium erinaceus

Hericum erinaceus (Bull.) Pers

เห็ดหัวลิง/ เห็ดปุยฝ้าย/เห็ด

ภู่มาลา
Monkey head, Lion’s Mane ดอกเห็ด   



บัญชีหมายเลข 1

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือพืชท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

170 Hibiscus sabdariffa L. กระเจ๊ียบแดง Roselle / Jamaica Sorrel กลีบเล้ียงและร้ิวประดับ

171
Hippophae rhamnoides L.

Hippophae elaeguacae
ซีบัคธอร์น Sea Buckthorn ผล

172 Hordeum vulgare L.
ข้าวบาร์เลย์ / ข้าวบาร์เลย์

งอก (มอลต์)
Barley / Malt / Barley Sprout เมล็ด / ร า / ใบอ่อน

173 Houttuynia cordata Thunb. พลูคาว / ผักคาวตอง Plu kaow ใบ

174 Humulus lupulus L. var lupulus ฮอป Hop  ใบ / ดอก   

175 Hydrangea macrophylla subsp. ไฮเดรนเยีย Hydrangea ใบ

176 Hylocercus undatus (Haw) Brit. & Rose. แก้วมังกร Dragon fruit  / Pitahaya เน้ือในผลและเมล็ด

177
Ilex paraguariensis A. St-Hil. var. Paraguariensis

Ilex paraguariensis
เยอร์บามาเต้ Yerba Mate / maté ใบและก้าน อนุญาตเฉพาะเคร่ืองด่ืม

178 Illicium verum Hook.f. โป๊ยก๊ัก
Star Anise / Chinese Anise /

Chinese star anise
ผล

179

Imperata cylindrica (L.) P.Beauv.

Imperata arundinacea cyr

Imperata cylindrical (L.) beauv. var. major (Nees) C.E. 

Hubb.

หญ้าคา / ฮวงซาง Alang-alang / Lalang / Bai Mao Gen ราก
อนุญาตน้อยกว่า 

30 กรัมต่อวัน
อนุญาตเฉพาะเคร่ืองด่ืม

180
Ipomoea aquatica Forsk.

Ipomoea aquatica Forsk. Var. Reptans
ผักบุ้งจีน

Water Spinach  / kang-kong /

Water convolvulus
ใบและยอดอ่อน

181
Ipomoea batatas (L.) Lam.

Ipomoea batatas Poir.

มันเทศ / มันเทศหวาน / มัน

เทศหวานสีม่วง

Sweet Potato / Purple Sweet 

Potato
ราก / ล าต้นใต้ดิน  

182 Jasminum sambac (L.) Aiton มะลิลา Arabian jasmine ดอก



บัญชีหมายเลข 1

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือพืชท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

183 Jasminum sambac Ait. มะลิ
Jasmine / Kampopat /

Arabian jasmine 
ดอก  

184 Juglans regia L. วอลนัต/ มันฮ่อ Walnut เมล็ด

185 Juniperus communis L. จูนิเปอร์ Juniper ผล

186 Kaempferia parviflora wall. Ex Baker กระชายด า Krachai Dam/ Black galingale เหง้า / ราก

187 Lactuca sativa L. ผักกาดหอม /ผักสลัด Lettuce  ใบ   

188 Lactuca sativa var. capitata L. ผักกาดแก้ว
Iceberg Lettuce / Crisphead 

Lettuce
ใบ

189
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. ช่ือพ้อง Lagenaria 

vulgaris Ser
น้ าเต้า Bottle Gourd ผล

190 Lavendula spp. ลาเวนเดอร์ Lavender  ดอก   

191 Lens culinaris Medik. ช่ือพ้อง Lens esculenta Moench ถ่ัวเลนทิล Lentil เมล็ด

192 Lentinus edodes (Brrk.) Singer. เห็ดหอม Shiitak ดอกเห็ด

193
Linum usitatissimum L.

Linum usitatissimum
แฟลกซ์ / หู่ม้ัว / ลินิน Flax / Flaxseed / Linseed เมล็ด

194 Litchi chinensis Sonn. ล้ินจ่ี Litchi / Lychee  เน้ือหุ้มเมล็ด  

195 Lonicera japonica Thunb. สายน้ าผ้ึง Japanese Honey–Suckle ดอก
อนุญาตน้อยกว่า 

6 กรัมต่อวัน
 อนุญาตเฉพาะเคร่ืองด่ืม

196 Lophatherum gracile Brongn. ไผ่ / หญ้าไผ่  - ใบ
 อนุญาตน้อยกว่า 

6 กรัมต่อวัน
 

197
Lycium barbarum 

Lycium chinense Mill.
เก๋าก้ี/ โกจิเบอร์ร่ี Wolfberry / Goji berry ผล

อนุญาตน้อยกว่า 

5 กรัมต่อวัน



บัญชีหมายเลข 1

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือพืชท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

198
Lycopersicon esculentum Mill.

Lycopersicon esculentum L.

Solanum  lycopersicum

มะเขือเทศ
Wild tomato / Love apple / 

Tomato
ผล

199 Madhuca esculenta H.R.Fletcher ละมุดสีดา - ผลไม่รวมเมล็ด

200

Malpighia sp. (Moc.&Sesse)

Malpighia glabra L.

Malpighia punicifolia L.

Malpighia emarginata

อะเซอโรลา Acerola ผล

201 Mangifera indica L. มะม่วง Mango tree / Mango เน้ือผล  

202 Manihot esculenta Crantz มันส าปะหลัง Tapioca / Cassava / Manioc ราก

203 Manikara zapota (L.) P.Royen ละมุดฝร่ัง Nasebery / Sapodilla Plum ผลไม่รวมเมล็ด

204 Manilkara kauki (L.) Dubard ละมุดไทย - ผลไม่รวมเมล็ด

205 Maranta arundinacea L. สาคู / เท้ายายม่อม Arrowroot แป้งจากล าต้น

206 Maranta arundinacea L.var.arundinacea สาคู West Indian Arrow – Root แป้งจากล าต้น

207 Metroxylon sagu Rottb. สาคู Sago palm แป้งจากล าต้น

208
Matricaria chamomilla L. ช่ือพ้อง Matricaria recutita L.

Chamomilla recutita L.
เยอรมันคาโมมายล์ German Chamomile ดอก

209 Medicago sativa L. อัลฟัลฟ่า Aflafa ต้น / ใบ
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210 Melissa officinalis L. เลมอนบาล์ม

Lemon Balm / Balm / Balm Mint/

Sweet Balm/ Harden Balm/

Gentle Balm/ Bee Herb/ Melissa

ใบ

211 Mentha cordifolia Opiz ex Fresen สะระแหน่ Kitchen Mint ใบ

212
Mentha piperita L.

Mentha x piperita
เปปเปอร์มินต์ Pepper Mint ใบ  

213 Mentha requienii Benth. มินต์ Mint ใบ

214 Mentha spicata L. สแปร์มินต์ / สเปียร์มินต์ Common Spear Mint ใบ

215
Momordica charantia Linn.

Momordica charantia L.
มะระข้ีนก

Bitter Cucumber /Balsam Pear /

Balsam Apple / Cerasce Bush /

Bitter gourd

ผล  

216 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng ฟักข้าว Spring bitter cucumber ผล

217
Momordica grosvenori Swingle

Siraitia grosvenorii
หล่อฮังก้วย Lou Han Gua ผล

อนุญาตน้อยกว่า 

9 กรัมต่อวัน
 

218 Morinda citrifolia L. ยอบ้าน / ยอ Indian Mulberry / Noni ผล / ใบ   

219
Moringa oleifera

Moringa oleifera Lam.
มะรุม Moringa ใบอ่อน

220 Morus alba L. หม่อน
White Mulberry / Mulberry tree / 

Mulberry
ใบ / ลูก  



บัญชีหมายเลข 1

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ
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221
Musa acuminata

Musa paradisiaca L.
กล้วย Banana

เน้ือในผล (ดิบ,สุก)/ ดอก 

(ปลี) / หยวกกล้วยอ่อน

 หยวกกล้วยอ่อน 

อนุญาตรูปแบบน้ าต้ม

หยวกกล้วยอ่อน

222 Musa sapientum L. กล้วยน้ าว้า Banana / Cultivated Banana
เน้ือในผล (ดิบ,สุก) / ดอก 

(ปลี) / หยวกกล้วยอ่อน

 หยวกกล้วยอ่อน 

อนุญาตรูปแบบน้ าต้ม

หยวกกล้วยอ่อน

223 Myrciaria dubia คามู คามู Camu camu ผล

224 Myrica rubra (Lour.) Siebold & Zucc. ยัมเบอร์รี YUMBERRY ผล

225 Myristica fragrans Houtt จันทน์เทศ Nutmeg เน้ือในเมล็ด

226
Nasturtium officinale var. aquaticum L

Rorippa nasturtium-aquatic Hayek..
สลัดน้ า /วอเตอร์เครส Water Cress/ Cresson ใบ

227
Nelumbo nucifera Gaertn.

Nelumbo nucifera
บัวหลวง/ บัว

Sacred Lotus / Egyptian Lotus /

Lotus / East Indian lotus /

Egyptian bean

ดอก (กลีบ

พร้อมเกสร) /

ราก / เมล็ด

ไม่อนุญาตกรณี

เป็นเกสร

อย่างเดียว

228 Nephelium hypoleucum Kurz คอแลน / ล้ินจ่ีป่า Kho laen / Linchi pa เน้ือในผล

229 Nephelium lappaceum L. เงาะ Rambutan เน้ือหุ้มเมล็ด

230 Nypa fruticans Wurmb จาก nipa palm ช่อดอกอ่อน

231 Ocimum americanum L. แมงลัก Hoary Basil เมล็ด / ใบ  

232 Ocimum basilicum L. โหระพา Sweet Basil / Common Basil  ใบ   

233
Ocimum tenuiflorum L.

Ocimum sanctum 
กะเพรา Holy Basil / Thai Basil / Sacred Basil ใบ / ยอด

234 Olea europaea L. มะกอก Olive ผลไม่รวมเมล็ด



บัญชีหมายเลข 1

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ
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235
Ophiopogon japonicus (Thunb.)

Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl.
แบะตง Mai Dong / Lily turf ราก

อนุญาตน้อยกว่า 

6 กรัมต่อวัน

236
Opuntia megacantha

Opuntia ficus-indica (L.) mill
กระบองเพชร / พลิกกีแพร์ Prickly Pear Cactus / Barbary fig ผลและล าต้น

237 Opuntia robusta H.L.Wendl.ex Pfeiff. กระบองเพชร Wheel cactus ผลและล าต้น

238 Origanum vulgare ออริกาโน Oregano ใบ

239
Oroxylum indicum (L.) Kurz

Oroxylum indicum Vent.
เพกา Indian Trumpet Flower ฝัก / เมล็ด

อนุญาตน้อยกว่า 

1.5 กรัมต่อวัน
อนุญาตเฉพาะเคร่ืองด่ืม

240 Oryza sativa L.
ข้าวเจ้า / ข้าวเจ้างอก / ข้าว

เจ้ากล้อง / ข้าวกล้องงอก

Rice / Germinated rice / Brown 

rice / Germinated Brown Rice
เมล็ด / จมูกข้าว

241 Oryza sativa L. ข้าวบาสมาติ Basmati rice เมล็ด

242 Oryza sativa L. ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี Riceberry เมล็ด

243 Oryza sativa L.
ข้าวอิตาลีพันธ์ุไรบ์ / ข้าว

กล้องอิตาลีพันธ์ุไรบ์
Ribe rice / Ribe brown rice เมล็ด

244
Oryza sativa L.

Oryza sativa Linn. var glutinosa Linn.

Oryza sativa var. Glutinosa

ข้าวเหนียว / ข้าวเหนียว

กล้อง / ข้าวเหนียวกล้องงอก
Glutinous rice เมล็ด

245 Panax ginseng C.A.Mey. โสม / โสมเกาหลี Ginseng ราก
อนุญาตน้อยกว่า 

2 กรัมต่อวัน

ค านวณรวมกับโสมชนิด

อ่ืน

246
Panax Notoginseng

Panax notoginseng (Burkill) F.H.Chen
ซานชี Noto-ginseng / San Qi / Sanchi root ราก

อนุญาตน้อยกว่า 

2 กรัมต่อวัน

ค านวณรวมกับโสมชนิด

อ่ืน
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247 Panax quinquefolius L. (American) โสมอเมริกา American ginseng ราก
อนุญาตน้อยกว่า 

2 กรัมต่อวัน

ค านวณรวมกับโสมชนิด

อ่ืน

248
Pandanus amaryllifolins Roxb, Pandanus amaryllifolius 

Roxb.
เตยหอม Pandom wangi / Pandanus ใบ  

249 Pandanus amaryllifolius Rox เตย pandanus ใบ

250 Panicum miliaceum L. ข้าวฟ่างไม้กวาด, มิลเลท
proso millet, common millet, 

broom corn, hog millet
เมล็ด

251 Setaria italica (L.) P.Beauv. ข้าวฟ่าง Millet / Foxtail เมล็ด

252 Sorghum bicolor (L.) Moench
ข้าวฟ่างสมุทรโคดม / ข้าว

ฟ่างสมุทรโคดมงอก

Millet Grass / Sorghum / Sudan 

Grass / Negro Guinea Grass
เมล็ด

253
Passiflora edulis Sims

Passiflora edulis

เบญจวรรณ /กะทกรกฝร่ัง /

 มาราคูจา

Passion Flower / Purple Granadilla 

/ Yellow Passion Fruit / Maracuja

เน้ือในผล /

เมล็ด
 

254 Passiflora foetida L. กะทกรก Stinking Passion Flower เน้ือในผลและเมล็ด

255
Passiflora laurifolia L./

Passiflora edulis Sims. f. edulus  / Flavicarpa O. Def
เสาวรส /แพชช่ันฟรุ๊ต

 Passion Fruit / Yellow Granadilla 

/Jamaica Honey – Suckle
 เน้ือผล  

256 Passiflora quadrangularis L. สุคนธรส Granadilla / Giant Granadilla เน้ือผล

257 Pastinaca sativa พาร์สนิป Parsnip หัว

258 Persea americana Mill. อะโวคาโด Avocado / Alligator Pear  เน้ือผล  



บัญชีหมายเลข 1

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ
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259

Petroselinum crispum (Mill.) A.W.Hill

Petroselinum crispum

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. Ex A.W. Hill ssp. 

Crispum

ผักชีฝร่ัง / พาร์สเลย์ Garden parsley / Parsley ใบ / ต้น   

260 Phaseolus vulgaris L.
ถ่ัวแขก / ถ่ัวแดงหลวง / 

ถ่ัวขาว

Common Bean / Bean / Kidney 

Bean
เมล็ด

261
Phoenix reclinata Jacq.

Phoenix dactylifera L.
อินทผลัม Date Palm ผลไม่รวมเมล็ด

262 Phoenix rupicola T.Anderson อินทผลัมผา Cliff Date Palm ผลไม่รวมเมล็ด

263 Phoenix sylvestris (L.) Roxb. อินทผลัมไทย Wild date palm ผลไม่รวมเมล็ด

264
Phyllanthus acidus (L.) Skeels

Phyllanthus distichus (L.) Müll.Arg.
มะยม Star Gooseberry ผล

265 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม

 Indian Gooseberry / Emblic 

Myrlan / Emblic myrabolan / 

Malacca tree

ผลไม่รวม

เมล็ด

266 Physalis peruviana L. เคพกูสเบอร์ร่ี / โทงเทงฝร่ัง Cape gooseberry ผล

267 Piper nigrum L. พริกไทย Pepper เมล็ด  

268 Piper Sarmentosum Roxb. ชะพลู Chaplu ใบ

269 Pisum sativum L. ถ่ัวลันเตา Pea / Garden Pea / Sugar Pea ฝัก

270
Plantago ovata Forskal

Plantago psyllium Linn.

Plantago ovate Forssk.

ไซเลียม / เทียนเกล็ดหอย Psyllium Seed
เมล็ด / เย่ือหุ้ม

เมล็ด (Husk)

อนุญาตน้อยกว่า 

7 กรัมต่อวัน
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271 Platostoma palustre (Blume) A.J.Paton เฉาก๊วย Grass Jelly /chao-kuai ใบ

272 Plukenetia volubilis L. ถ่ัวดาวอินคาค่ัวสุก Roasted sacha inchi เมล็ดไม่รวมเปลือก

273 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce เง็กเต็ก / โพลีโกแนตัม Polygonatum เหง้า
อนุญาตน้อยกว่า 

6 กรัมต่อวัน
อนุญาตเฉพาะเคร่ืองด่ืม

274 Polygonum convolvulus L. บัควีต Buckwheat เมล็ด

275
Polymnia sonchifolia Poepp. ช่ือพ้อง Smallanthus 

sonchifolius (Poepp.) H. Rob.
บัวหิมะ yacon หัวใต้ดิน

276 Prunus armeniaca L. แอปปริคอต Apricot ผลไม่รวมเมล็ด

277
Prunus avium (L.) L.

Prunus avium L.
เชอรี / เชอร์รีหวาน Wild Cherry / Sweet Cherry ผลไม่รวมเมล็ด

278 Prunus cerasus L. เชอร์รีเปร้ียว / เชอร์รีทาร์ต Sour Cherry / Tart Cherry ผลไม่รวมเมล็ด

279
Prunus domestica L.

Prunus domestica L. subsp. domestica 
พลัม  / พรุน Plum / Prune / Quetsche

ผลไม่รวม

เมล็ด
 

280
Prunus dulcis

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
อัลมอนด์ Almond เมล็ด  

281
Prunus mume Siebold & Zucc.

Prunus mume (Siebold) Siebold & Zucc.
บ๊วย Buai ผลไม่รวมเมล็ด   

282
Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica (Suckow) c.K. 

Schneid.
เนคทารีน Nectarine ผลไม่รวมเมล็ด
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283

Prunus persica

Prunus persica (L.) Batsch

Prunus persica (L.) Batsch var. Persica

Prunus persica (L.) Batsch cv. Okubo

พีช / ท้อ Peach ผลไม่รวมเมล็ด  

284 Prunus serotina แบล็คเชอร์รี Black cherry ผล

285 Psidium guajava L.
ฝร่ัง / ฝร่ังพันธ์ไทยไส้แดง / 

ฝร่ังข้ีนก
Guava / Apple Guava / Guava ผล

286
Punica granatum L. var. granatum 

Punica granatum Linn.

Punica granatum L.

ทับทิม

Pomegranate / Grenadine /

Chinese apple / Melegrano /

Dalima / Granada / Grenadine

เมล็ดและ

เน้ือหุ้มเมล็ด

287 Pyrus arbustifolia (L.) Pers. โช้คเบอร์ร่ี / อะโรเนีย Chokeberry / Aronia ผล

288 Pyrus communis L. แพร์ / สาล่ีเถ่ือน Pear ผลไม่รวมเมล็ด   

289 Pyrus lindleyi Rehd. สาล่ีจีน
Snow Pear / Chinese Pear / Sandy

Pear
เน้ือผล  

290

Pyrus malus L.

Malus domestica Borkh.

Malus sylvestris

Malus pumila

แอปเป้ิล Apple ผลไม่รวมเมล็ด  

291 Pyrus pyrifolia L. สาล่ีหิมะ
Chinese sand pear / 

Japanese pear
เน้ือผล
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292
Raphanus sativus L.

Raphanus sativus var.radicula L.

Raphanus sativus L. var. longipinnatus

ไชเท้า /แรดิช /หัวผักกาดขาว

 /ผักกาดหัว
Radish / Chinese Radish หัว

293
Rehmannia glutinosa Libosch.

Rehmannia glutinosa
เสกต่ี Sheng Dì / Rehmannia ราก

อนุญาตน้อยกว่า 

9 กรัมต่อวัน
 อนุญาตเฉพาะเคร่ืองด่ืม

294 Rheum x hybridum Murray รูบาร์บ Rhubarb ล าต้น / ใบ / ก้าน

295 Ribes nigrum L. แบล็คเคอร์แรนต์ Black Currant ผล

296 Ribes nigrum L. เรดเคอร์แรนต์ Red Currant ผล

297 Ribes nigrum L. ไวท์เคอร์แรนต์ White Currant ผล

298 Rosa damascena Mill. กุหลาบมอญ Damask Rose กลีบดอก

299
Rosa sp. L.

Rosa canina L.
โรสฮิป Rosehip ผลไม่รวมเมล็ด   

300 Rosa spp. and hybrid กุหลาบ Rose กลีบดอก

301 Rubus fruitcosus L. แบล็คเบอร์รี Blackberry ผล   

302 Rubus idaeus ราสพ์เบอร์รี Raspberry ผล   

303
Rubus idaeus L.

Rubus strigosus Michx. 
(เรด) ราสพ์เบอร์รี Red Raspberry ผล   

304
Rubus occidentalis L.

Rubus occidentalis
(แบล็ค) ราสพ์เบอร์รี Black Raspberry ผล   

305 Rubus ursinus x R. Idaeus บอยเซนเบอร์รี Boysenberry ผล
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ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้ เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือพืชท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

306
Rubus vitifolius x Rubus idaeus / 

Rubus baileyanis /

Rubus ursinus cv. ‘Young’

ยังเบอร์รี Youngberry ผล

307 Saccharum officinarum L. อ้อย Sugar Cane น้ าในล าต้น  

308 Salacca glabrescens Griff. สละไทย - เน้ือผล

309 Salacca wallichiana C. Mart. ระก า - เน้ือในผล

310
Salacca zalacca (Gaertn.) Voss ex Vilm. ช่ือพ้อง Salacca 

edulis Reinw.
สละ - เน้ือผล

เมล็ดแห้ง / บดผง

ปริมาณไม่เกิน 

1.5% ใน

ผลิตภัณฑ์สภาพ

พร้อมบริโภค

กาแฟ

เมล็ดเชียแช่น้ า

ปริมาณไม่เกิน 

15% ในผลิตภัณฑ์

สภาพพร้อมบริโภค

เคร่ืองด่ืมท่ีมีหรือท าจาก

ผลไม้ พืช หรือผัก, 

เคร่ืองด่ืมประเภท

น้ าหวาน, เคร่ืองด่ืมรส

ผลไม้

เมล็ดแห้ง / บดผง

ปริมาณไม่เกิน 

2% ในผลิตภัณฑ์

สภาพพร้อมบริโภค

เคร่ืองด่ืมธัญพืช

Salvia hispanica311 เชีย Chia
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312
Salvia miltiorrhizae

Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. 
ตังเซียม

Dan Shen / Radix Salviae 

Miltiorrhizae
รากและเหง้า

อนุญาตน้อยกว่า 

9 กรัมต่อวัน

313 Salvia officinalis เสจ Sage  ใบ

314
Sambucus nigra L.

Sambucus canadensis L.
เอลเดอร์เบอร์รี Elderberry ผล / ดอก   

315 Sauropus androgynus (L.) Merr. ผักหวาน - ใบและยอดอ่อน

316

Scaphium scaphigerum (G.Don) Guib. & Planch.

Scaphium macropodum Beaum.

Scaphium scaphigrum (G.Don) Guib.&Planch.

Sterculia scaphigera Wall.

ส ารอง Malva Nut เน้ือผล / เปลือกหุ้มเมล็ด

317
Schisandra chinensis (Turcz) Baill. and Schisandra 

sphenanthera Rehd.et Wils.

Schisandra chinensis (Turcz) Baill

โหงวบ่ีจี
Wù wèi zi /Five Flavor

vine11/Schisandra berry
ผล   

318 Secale cereale L. ไรน์ (ข้าว) Cereal Rye เมล็ด

319 Senna sophera (L.) Roxb. ผักหวานบ้าน - ใบและยอดอ่อน

320 Sesamum orientale L. ช่ือพ้อง Sesamum indicum L. งา Sesame เมล็ด

321 Solanum torvum Sw. มะเขือพวง / มะแคว้งกูลา Turkey Berry ผล

322 Solanum tuberosum L. มันฝร่ัง Potato ล าต้นใต้ดิน

323 Spinacia oleracea L. ป๋วยเล้ง / สปิแนช Spinach ใบ

324 Sterculia monosperma Vent. ช่ือพ้อง Sterculia nobilis Sm. เกาลัด/ เท็งท้อ  - เน้ือในเมล็ด
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325
Sterculia monosperma Vent.

Sterculia nobilis Sm.
เกาลัด / เกาลัดไทย / เท็งท้อ Seven sisters’ fruit เน้ือในเมล็ด

326
Syzygium aromaticum (L.)

Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry

Eugenia caryophyllus Bullock & Harrison

กานพลู Clove ดอกและก้าน

327 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า Black Plum / Jambolan ผล

328 Syzygium jambos (L.) Alston ชมพู่น้ าดอกไม้ Rose Apple ผลไม่รวมเมล็ด

329 Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry ชมพู่สาแหรก / ชมพูมะเหม่ียว Pomerac / Malay Apple
ผลไม่รวม

เมล็ด

330
Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry var. 

Samarangense
ชมพู่แก้มแหม่ม

Java Apple / Wax Apple /

Wax Jambu
ผลไม่รวมเมล็ด

331 Tamarindus indica L. มะขามแดง Tamarind เน้ือในฝักอ่อนไม่รวมเมล็ด

332
Tamarindus indica L.

Tamarindus indica.
มะขาม  Tarmarind / Indian Date Tamarind เน้ือหุ้มเมล็ด / เมล็ด  

333 Termella fusiformis Berk เห็ดหูหนูขาว White jelly fungus ดอกเห็ด

334 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. สมอพิเภก Belliric myrobaran เน้ือในผล
อนุญาตร่วมกับสมอเทศ

และสมอไทย

335
Terminalia chebula Retz.var. chebula

Terminalia chebula Retz.
สมอไทย Chebulic myrobalan เน้ือในผล

336 Terminalia sp. สมอเทศ  - เน้ือในผล

337 Theobroma cacao L. โกโก้ / คาเคา Cocoa เน้ือในเมล็ด

338 Thymus pulegioides L. เลมอนทาย์ม Lemon Thyme ใบ
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339
Thymus spp.

Thymus serpyllum
ไทม์ Thyme ใบ  

340 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels ย่านาง Yanang ใบ

341
Tradescantia spathacea Stearn ช่ือพ้อง Rhoeo spathacea

 Stearn

Rhoeo spathacea, (Sw.) Stearn

กาบหอยแครง /ว่านกาบหอย

 / ว่านหอยแครง

White Flowered Tradescantia / 

Oyster Plant
ใบ

342
Trapa bispinosa var. incisa Franch. & Sav.

Trapa natans L.
กระจับ Water caltrop, Water chestnut เน้ือในผล

343 Trigonella foenum-graecum L. ฟีนูกรีก Fenugreek / Foenugreek / Methi เมล็ด

344
Triticum aestivum L. 

Triticum vulgare Vill
ข้าวสาลี Wheat / Young wheat grass เมล็ด / จมูก / ร า / ใบอ่อน

345 Triticum durum Desf. ข้าวสาลีดูรัม Durum Wheat เมล็ด

346
Vaccinium corymbosum L.

Vaccinium angustifolium
บลูเบอร์รี Blueberry ผล

347
Vaccinium macrocarpon Aiton

Vaccinium oxycoccus L.
แครนเบอร์รี Cranberry ผล

348 Vaccinium myrtillus L. บิลเบอร์รี Bilberry ผล

349 Vaccinium vitis-idaea L. ลินกอนเบอร์รี Lingonberry ผล

350
Vanilla planifolia Andr. ช่ือพ้อง Vanilla maxicana Mill. ช่ือ

พ้อง Vanilla viridiflora Blume
วานิลา / วานิลลา Vanilla / Vanilla Bean

เมล็ด

ในฝักแก่
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351
Vigna radiata (L.) R.Wilczek ช่ือพ้อง Phaseolus aureus 

Roxb.

Phaseolus radiata (L.) R.Wilez.

ถ่ัวเขียว

Mung Bean / Red Gram /

Golden Gram / Green gram /

Black Gram / Black dhal /Black

mung / Gram Bean /Red Mung

Bean / Urd 

เมล็ด  

352 Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi ถ่ัวแดง Red Bean เมล็ด

353 Vitis labrusca องุ่นคอนคอร์ด Concord Grape ผล

354
Vitis vinifera L.

Vitis Labrusca
องุ่น (ลูกเกด) Grape / Grape Vine ผล

355 Zea mays L.
ข้าวโพด / ข้าวโพดอ่อน  /

ข้าวโพดฝักอ่อน

Corn / Maize / Baby Corn / Khao 

pod on

เมล็ด /

ฝักไม่รวมเปลือกและไหม

356 Zea mays L.var. Saccharata ข้าวโพดหวาน Sweet Corn
เมล็ดไม่รวม

เปลือกและไหม

357 Zingiber officinale Roscoe ขิง Ginger เหง้า  

358 Zizania aquatica L. ข้าวป่ายักษ์ Wild rice เมล็ด

359
Ziziphus jujuba Mill.

Ziziphus jujuba Miller
พุทราจีน / พุทรา

Chinese Date / Jujube /

Chinese red date / Common /

Cottony jujube / Indian jujube

ผลไม่รวม

เมล็ด
  

360 Ziziphus mauritiana Lam. พุทรา  -
ผลไม่รวม

เมล็ด
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1

Amorphophallus brevispathus Gagnep.
Amorphophallus konjac K.Koh
ช่ือพ้อง Amorphophallus rivieri

Amorphophallus muelleri

Blume ช่ือพ้อง Amorphophallus oncophyllus 
Prain ex Hook.f.

สารสกัดบุก Konjac Extract หัวบุก สกัดด้วยน ้า
กลูโคแมนแนน (Glucomannan) /

ใยอาหาร (Dietary fiber)

ปริมาณสารสกัดไม่เกิน

210 มิลลิกรัมต่อวัน

2
Angelica sinensis
Angelica sinensis (Oliv.) Diels

สารสกัดตังกุย Dong quai extract ราก สกัดด้วยน ้า
พอลีฟีนอล (Polyphenols) / 
กรดเฟอรูลิก (Ferulic acid) / 

ไลกัสติไลด์ (Ligustilide)

ปริมาณสารสกัดค้านวณ
เป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 

4.5 กรัมต่อวัน

3 Auricularia auricular-Judae สารสกัดเห็ดหูหนู
Jew's ear Mushroom 

extract
ดอกเห็ด สกัดด้วยน ้า พอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharides)

ปริมาณสารสกัด ไม่เกิน

260 มิลลิกรัมต่อวัน

4 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. สารสกัดกระชาย Finger root extract เหง้า สกัดด้วยน ้า
ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids ) / 
โบเซนเบอร์จิน (Boesenbergin)

ปริมาณสารสกัดไม่เกิน
966 มิลลิกรัมต่อวัน

5 Camellia sinensis (L.) Kuntze
สารสกัดชาเขียว 

สารสกัดชาขาว

Green Tea Extract

White Tea Extract
ใบ

สกัดด้วยน ้า

สกัดด้วยน ้า/เอทานอล

ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids ) / 

คาเทชิน (Catechins) / 
อีพิแกลโลคาเทชิน-3-แกลเลต 

(Epigallocatechin-3-gallate 
(EGCG))  /  อีพิแคทิชิน 

(Epicatechin)

ปริมาณสารสกัด ไม่เกิน 

1800 มิลลิกรัมต่อวัน

6 Capsicum frutescens L. สารสกัดพริกขี หนูสวน Bird Chili Pepper extract ผล สกัดด้วยน ้า แคปไซซิน (Capsaicin)
ปริมาณแคปไซซิน 
น้อยกว่า 15 มิลลิกรัม
ต่อวัน

7 Carthamus tinctorius L. สารสกัดค้าฝอย Safflower Extract ดอก สกัดด้วยน ้า
ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) / 

คาร์ทามิน (Carthamin)
ปริมาณสารสกัดไม่เกิน
240 มิลลิกรัมต่อวัน

รายช่ือสารสกัดพืชและสัตว์ท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ
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8
Cinnamomum verum
Cinnamomum verum J.Presl.

สารสกัดอบเชยเทศ Cinnamon extract เปลือก สกัดด้วยน ้า

แทนนิน (Tannins ) / 
ซินนามาลดีไฮด์ 

(Cinnamaldehyde) / 
พอลีฟีนอล (Polyphenols)

ปริมาณสารสกัด ไม่เกิน
500 มิลลิกรัมต่อวัน

9 Citrus sinensis (L.) Osbeck สารสกัดส้ม
Orange sweet extract /
blood orange extract

 ผล (ไม่รวมเมล็ด สกัดด้วยน ้า

ฟลาวาโนน (Flavanones) /

วิตามินซี  
(Vitamin C (Ascorbic acid) ) /

เฮสเพอริดีน (Hesperidine)

1. ปริมาณสารสกัด

ไม่เกิน 150 มิลลิกรัม
ต่อวัน    

2. ปริมาณเฮสเพอริดีน 

ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม

ต่อวัน
3. ปริมาณวิตามินซี  
ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อวัน

อ้างอิงตาม หลักเกณฑ์และ

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเติม
สารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร

(Nutrification)

10 Citrus x aurantium L.
สารสกัดซิตรัสออราน

เทียม /  บิทเทอร์ ออ

เรนจ์ / ส้มซ่า

Citrus aurantium extract / 

Bitter  Orange extract / 

Sour orange  extract 

ผล (ไม่รวมเมล็ด) สกัดด้วยน ้า
ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) / 

ไบโอฟลาโวนอยด์ (Bioflavoniods)
ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 
21 มิลลิกรัมต่อวัน

11 Coffea  robusta
สารสกัดเมล็ดกาแฟไม่

ค่ัว
Green coffee bean extract เมล็ด สกัดด้วยน ้า

     กรดคลอโรจินิก 
(Chlorogenic acid) / 
สารประกอบฟีนอลิก 

(Phenolic compounds) / 
พอลีฟีนอล (Polyphenol)

ปริมาณสารสกัดไม่เกิน

251 มิลลิกรัมต่อวัน
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12 Coffea arabica L.
สารสกัดเมล็ดกาแฟไม่
ค่ัว

Green coffee bean extract เมล็ด สกัดด้วยน ้า

กรดคลอโรจินิก 
(Chlorogenic acid) / 
สารประกอบฟีนอลิก 

(Phenolic compounds) / 

พอลีฟีนอล (Polyphenol)

ปริมาณสารสกัดไม่เกิน
300 มิลลิกรัมต่อวัน

13 Coffea canephora Pierre ex A. Froehner
สารสกัดเมล็ดกาแฟไม่
ค่ัว

Green coffee bean extract เมล็ด สกัดด้วยน ้า/เอทานอล

     กรดคลอโรจินิก 
(Chlorogenic acid ) / 
สารประกอบฟีนอลิก 

(Phenolic compounds) / 
พอลีฟีนอล ( Polyphenol)

ปริมาณสารสกัดไม่เกิน
126 มิลลิกรัมต่อวัน

14 Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc
สารสกัดถ่ังเฉ้า / 
ถ่ังเช่า

Cordyceps extract
ทุกส่วน / ไมซี

เลียม
สกัดด้วยน ้า

พอลิแซคคาร์ไรด์ (Polysaccharide
 ) / คอร์ไดซีปิน (Cordycepin ) / 

อะดีโนซีน (Adenosine)

ปริมาณสารสกัดค้านวณ
เป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 
3 กรัมต่อวัน

15 Crassostrea gigas สารสกัดหอยนางรม Oyster extract เนื อ สกัดด้วยน ้า
เทอรีน (Taurine) / ซิงก์ (Zinc) / 

โปรตีน (Protein)

 ปริมาณสารสกัด ไม่เกิน

15 มิลลิกรัมต่อวัน

16 Curcuma longa L. สารสกัดขมิ น Turmeric Extract เหง้า สกัดด้วยน ้า เคอร์คูมีนอยด์ (Curcuminoid)

1. ปริมาณสารสกัด ค้านวณ
เป็นปริมาณบดผง
 ไม่เกิน 2 กรัมต่อวัน 

2. ปริมาณเคอร์คูมีนอยด์ ไม่
เกิน 50 มิลลิกรัมต่อวัน

17
Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) 
Maxim. ช่ือพ้อง Acanthopanax senticosus (Rupr.
 & Maxim.) Maxim.

สารสกัดโสมไซบีเรีย Siberian ginseng extract ราก สกัดด้วยน ้า
จินเซนโนไซด์ (Ginsenosides) / 
อีลิวทีโอไซด์ (Eleutheroside)

ปริมาณสารสกัดค้านวณ

เป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 
2 กรัมต่อวัน

ค้านวณรวมกับโสมชนิดอ่ืน



บัญชีหมายเลข 2

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้
สารละลายท่ีใช้ใน
กระบวนการสกัด

สารส าคัญจากการสกัด เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือสารสกัดพืชและสัตว์ท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

18 Euterpe oleracea Mart. สารสกัดเอไซ Acai extract ผล สกัดด้วยน ้า

แอนโทไซยานิดิน 
(Anthocyanidins) / 

แอนโทไซยานิน (Anthocyanins) 
/ พอลีฟีนอล (Polyphenols)

ปริมาณสารสกัด ไม่เกิน 
27 มิลลิกรัมต่อวัน

19
Ganoderma lucidum
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.

สารสกัดเห็ดหลินจือ Reishi mushroom extract ดอกเห็ด สกัดด้วยน ้า

ไตรเทอพีนส์ (Triterpene) / 

ไตรเทอ พีนอยด์ 
(Triterpenoids ) /
พอลิแซ็กคาไรด์ 

(Polysaccharides)

1. ปริมาณสารสกัดค้านวณ
เป็นปริมาณ

บดผง ไม่เกิน 1.5 กรัมต่อวัน

2. ปริมาณไตรเทอพีน 

ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม 

ต่อวัน

20 Garcinia cambogia สารสกัดส้มแขก Gamboge extract ผลไม่รวมเมล็ด สกัดด้วยน ้า

กรดไฮดรอกซีซิตริก (Hydroxycitric
 acid) /

สารประกอบฟีนอลิก ( Phenolic 
compounds)

1. ปริมาณสารสกัดค้านวณ

เป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 
3.3 กรัมต่อวัน 

2. ปริมาณ กรดไฮดรอกซี

ซิตริก ไม่เกิน 1.5 กรัม
ต่อวัน

21 Garcinia mangostana L. สารสกัดมังคุด Mangosteen  extract เนื อผล สกัดด้วยน ้า  พอลีฟีนอล (Polyphenol)
ปริมาณสารสกัดไม่เกิน
450 มิลลิกรัมต่อวัน
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22 Ginkgo biloba L. สารสกัดใบแปะก๊วย Ginkgo leaf extract ใบ 
สกัดด้วยน ้า / สกัด

ด้วยน ้าและเอทานอล

กิงโก ฟลาโวน ไกลโคไซด์ 

(Ginkgo flavone glycosides) / 
เทอพีนแลคโตน 

(Terpene lactones) / 
ไบโลบาไลด์ (Bilobalide) / 

กิงโกไลด์ (Ginkgolides)

1. ปริมาณสารสกัด 

ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อวัน 
2. ปริมาณกรดกิงโกลิก

(Ginkgolic acid) น้อยกว่า 
5 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม 
(ppm)

23 Glycine max (L.) Merr. สารสกัดถ่ัวเหลือง Soybean Extract เมล็ด สกัดด้วยน ้า  โปรตีน (Protein)
ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 510
 มิลลิกรัมต่อวัน

ไม่อนุญาตให้ใช้
ไอโซฟลาโวน(Isoflavone) 

เป็นสารส้าคัญ หรือส่วน
ประกอบกรณี สารสกัดจาก
เมล็ดท่ีมีไอโซฟลาโวนตาม

ธรรมชาติ ต้องมีปริมาณไอโซ
 ฟลาโวนไม่เกินร้อยละ 4

24 Glycyrrhiza glabra L. สารสกัดชะเอมเทศ Licorice Extract ราก สกัดด้วยน ้า
กลีเซอไรซิน (Glycyrrhizin ) / 

กรดกลีเซอไรซิก (Glycyrrhizic acid)

ปริมาณสารสกัดค้านวณ

เป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 
1.5 กรัมต่อวัน

25 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino
สารสกัดเจียวกู่หลาน 
(ปัญจขันธ์)

Jiao Gu Lan extract ใบ / ล้าต้น สกัดด้วยน ้า
ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids ) / 

ซาโปนิน (Saponins) / 

ไจพีโนไซด์ (Gypenosides)

ปริมาณสารสกัดค้านวณ
เป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 

1 กรัมต่อวัน
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26
Hericium erinaceus
Hericum erinaceus (Bull.) Pers

สารสกัดเห็ดหัวลิง / 

สารสกัดเห็ดยามาบูชิ
ตาเกะ

Lion’s mane mushroom 

extract / Yamabushitake 
extract

ดอกเห็ด สกัดด้วยน ้า
เบต้า-กลูแคน (Beta-glucan) / 

พอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharides)

ปริมาณสารสกัดค้านวณ

เป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 
2.8 กรัมต่อวัน

27 Houttuynia cordata Thunb. สารสกัดพลูคาว Plu kaow extract ใบ สกัดด้วยน ้า

สารประกอบฟีนอลิก ได้แก่ 
ฟลาโวน (Phenolic compounds 

as is Flavone) / 
ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids)/ 

เควอเซติน (Quercetin)

ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 
36 มิลลิกรัมต่อวัน

28 Ilex paraguariensis St-Hil. สารสกัดเยอร์บามาเต้ Yerba mate extract ใบ/ ก้าน สกัดด้วยน ้า

ธีโอโบรมีน (Theobromine) / 

กรดคาเฟโออิลควินิก

(Caffeoylquinic acids ) / 
ไตรเทอพีนส์ (Triterpenes)

ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 

2 กรัมต่อวัน
อนุญาตเฉพาะเคร่ืองด่ืม

29 Kaempferia parviflora wall.Ex Baker สารสกัดกระชายด้า Black Galingale Extract เหง้า สกัดด้วยน ้า ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids)

ปริมาณสารสกัดค้านวณ

เป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 

200 มิลลิกรัมต่อวัน

30 Laminaria sinclairii
สารสกัดจากสาหร่าย
เคลป์ / สาหร่ายสี

น ้าตาล

Kelp extract ทุกส่วน สกัดด้วยน ้า ไอโอดีน (Iodine)
ปริมาณไอโอดีน ไม่เกิน
150 ไมโครกรัมต่อวัน

อ้างอิงตาม หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเติม

สารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร
(Nutrification)

31 Lentinula edodes (Berk.) Pegler สารสกัดเห็ดหอม Shitake extract ดอกเห็ด สกัดด้วยน ้า
พอลิแซ็กคาไรด์ 

(Polysaccharides)
ปริมาณสารสกัดไม่เกิน
260 มิลลิกรัมต่อวัน



บัญชีหมายเลข 2

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้
สารละลายท่ีใช้ใน
กระบวนการสกัด

สารส าคัญจากการสกัด เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือสารสกัดพืชและสัตว์ท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

32
Lycium barbarum L. 
Lycium chinense Mill

สารสกัดเก๋ากี  / 
โกจิเบอร์ร่ี

Wolfberry / Goji berry 
extract

ผล สกัดด้วยน ้า
พอลิแซ็กคาไรด์ 

(Polysaccharides)

ปริมาณสารสกัดเก๋ากี  
ค้านวณเป็นปริมาณบดผง ไม่
เกิน 5 กรัมต่อวัน

33 Lycopersicon esculentum สารสกัดมะเขือเทศ Tomato extract ผล / เนื อผล สกัดด้วยน ้า ไลโคพีน (Lycopene)
ปริมาณไลโคพีน  ไม่เกิน 
15 มิลลิกรัม ต่อวัน

34 Malpighia glabra
สารสกัดอะเซโรล่า

เชอร์ร่ี
Acerola cherry  extract ผล

สกัดด้วยน ้า  / สกัด

ด้วยน ้าและเอทานอล

วิตามินซี (Ascorbic acid ) / 

ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids)

ปริมาณวิตามินซี ไม่เกิน 

120 มิลลิกรัมต่อวัน

อ้างอิงตาม หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเติม

สารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร
(Nutrification)

35 Medicago sativa L. สารสกัดอัลฟัลฟา Alfalfa extract ใบ / ล้าต้น สกัดด้วยน ้า
คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll ) / 
ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) / 

ฟลาโวน (Flavone)

ปริมาณสารสกัดค้านวณ

เป็นปริมาณบดผง  
ไม่เกิน 3.45 กรัมต่อวัน

36 Moringa oleifera Lam. สารสกัดจากมะรุม Moringa extract ใบอ่อน สกัดด้วยน ้า
       สารประกอบฟีนอลิก ได้แก่  

ฟลาโวนอยด์ (Phenolic 

compounds as is Flavonoids)

ปริมาณสารสกัดไม่เกิน
140 มิลลิกรัมต่อวัน

37 Opuntia ficus-indica (L.) Mill.
สารสกัดกระบองเพชร
/ สารสกัดพลิกกีแพร์

Prickly pear cactus / 
Barbary fig extract

ผล / ล้าต้น / ใบ สกัดด้วยน ้า
พอลิแซ็กคาไรด์ 

(Polysaccharides) / 

ซาโปนินส์ (Saponins)

ปริมาณสารสกัดไม่เกิน
598 มิลลิกรัมต่อวัน



บัญชีหมายเลข 2

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้
สารละลายท่ีใช้ใน
กระบวนการสกัด

สารส าคัญจากการสกัด เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือสารสกัดพืชและสัตว์ท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

38 Oryza sativa L. สารสกัดข้าว Rice extract

เมล็ด (ไม่
รวมเปลือก)

/ จมูกข้าว / ร้า
ข้าว

สกัดด้วยน ้า
ไกลโคสฟิงโกลิพิดส์ 

(Glycosphingolipids)
ปริมาณสารสกัดไม่เกิน
225 มิลลิกรัมต่อวัน

39 Panax ginseng C.A.Mey
สารสกัดโสม /
สารสกัดโสมเกาหลี

Ginseng extract / Korean 
ginseng extract

ราก 
สกัดด้วยน ้า / สกัด

ด้วยน ้าและเอทานอล
จินเซนโนไซด์ (Ginsenosides)

ปริมาณสารสกัดค้านวณ
เป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 
2 กรัมต่อวัน

ค้านวณรวมกับโสมชนิดอ่ืน

40 Panax quinquefolius L. สารสกัดโสมอเมริกา American ginseng extract ราก สกัดด้วยน ้า จินเซนโนไซด์ (Ginsenosides)

ปริมาณสารสกัดค้านวณ

เป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 

2 กรัมต่อวัน

ค้านวณรวมกับโสมชนิดอ่ืน

41 Phaseolus vulgaris L. สารสกัดถ่ัวขาว White Kidney Bean Extract เมล็ด สกัดด้วยน ้า ฟาซิโอลามิน (Phaseolamin)
ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 
1.5 กรัมต่อวัน

42
Phyllanthus emblica L. ช่ือพ้อง Emblica 

officinalis Gaertn.
สารสกัดมะขามป้อม Indian gooseberry extract ผล (ไม่รวมเมล็ด) สกัดด้วยน ้า

ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids ) / 
แทนนิน (Tannins) /

กรดแกลลิก (Gallic acid) / 
เอมบริคานิน (Emblicanin A+B) / 

วิตามินซี 
(Vitamin C (Ascorbic acid)) / 

พอลีฟีนอล (Polyphenols)

ปริมาณสารสกัดค้านวณ
เป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 

6 กรัมต่อวัน

43 Pinus pinaster Aiton ช่ือพ้อง Pinus maritima Lam. สารสกัดเปลือกสน
French maritime pine 

bark extract
เปลือก สกัดด้วยน ้า

โปรแอนโทไซยานิดิน 
(Proanthocyanidins) / 

โปรแอนโทไซยานิน 

(Proanthocyanins ) /

โปรไซยานิดิน (Procyanidins)

ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 

60 มิลลิกรัมต่อวัน

ปริมาณสารสกัดจากเปลือก
สนรวมสารสกัดจากเมล็ดองุ่น

 ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อวัน



บัญชีหมายเลข 2

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้
สารละลายท่ีใช้ใน
กระบวนการสกัด

สารส าคัญจากการสกัด เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือสารสกัดพืชและสัตว์ท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

44 Pinus strobus L. สารสกัดเปลือกสน Pine bark extract เปลือก สกัดด้วยน ้า

โอลิโกเมอริก โปรแอนโทไซยานิดิน 
(Oligomeric proanthocyanidins) 

/  โปรแอนโทไซยานิดิน 

(Proanthocyanidins)

ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 
60 มิลลิกรัมต่อวัน

ปริมาณสารสกัดจากเปลือก
สนรวมสารสกัดจากเมล็ดองุ่น
 ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อวัน

45 Punica granatum L. สารสกัดทับทิม Pomegranate Extract
ผล / เมล็ด / 
เนื อหุ้มเมล็ด

สกัดด้วยน ้า

แอนโทไซยานิน (Anthocyanins) / 
กรดแกลลิก (Gallic acid) / 

พอลีฟีนอล (Polyphenols) / 

วิตามิซี 
(Vitamin C (Ascorbic acid))

ปริมาณสารสกัดไม่เกิน
125 มิลลิกรัมต่อวัน

46 Pyrus malus L. ช่ือพ้อง Malus domestica Borkh. สารสกัดแอปเป้ิล Apple extract ผล สกัดด้วยน ้า  พอลีฟีนอล (Polyphenol)
ปริมาณสารสกัด ไม่เกิน
113 มิลลิกรัมต่อวัน

47 Rosa canina L.
สารสกัดโรสฮิบ

(กุหลาบป่า)
Rose hips extract ผล สกัดด้วยน ้า

    ฟลาโวน (Flavones) / 
วิตามินซี 

( Vitamin C (Ascorbic acid)) / 

พอลีฟีนอล (Polyphenols)

1. ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 
72 มิลลิกรัมต่อวัน

2. ปริมาณวิตามินซี  ไม่เกิน

 120 มิลลิกรัมต่อวัน

อ้างอิงตาม หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเติม

สารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร

(Nutrification)
เคร่ืองด่ืม 72 mg

48 Rosa spp. and hybrid สารสกัดกุหลาบ Rose extract กลีบดอก สกัดด้วยน ้า
สารประกอบฟีนอลิก 

(Phenolic compounds) / 

พอลีฟีนอล (polyphenols)

ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 
50 มิลลิกรัมต่อวัน

49 Rosmarinus officinalis สารสกัดโรสแมรี Rosemary extract ใบ / ก้าน สกัดด้วยน ้า
กรดโรสมารินิก (Rosmarinic) / 

กรดคาร์โนซิก (Carnosic acid)

ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 

450 มิลลิกรัมต่อวัน



บัญชีหมายเลข 2

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้
สารละลายท่ีใช้ใน
กระบวนการสกัด

สารส าคัญจากการสกัด เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือสารสกัดพืชและสัตว์ท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

50 Rubus idaeus L. สารสกัดราสพ์เบอร์ร่ี Red raspberry  extract ผล สกัดด้วยน ้า
วิตามินซี

(Vitamin C (Ascorbic acid))
ปริมาณวิตามินซี ไม่เกิน 
120 มิลลิกรัมต่อวัน

อ้างอิงตาม หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเติม

สารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร

(Nutrification)

51
Sambucus canadensis L.
Sambucus nigra L.

สารสกัดเอลเดอร์เบอร์รี Elderberry extract ผล สกัดด้วยน ้า
แอนโทไซยานิดิน 

(Anthocyanidins) / 
แอนโทไซยานิน (Anthocyanins)

ปริมาณสารสกัด ไม่เกิน
100 มิลลิกรัมต่อวัน

52 Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. สารสกัดซิแซนดรา Schisandra extract เนื อผล สกัดด้วยน ้า
ลิกแนน (Lignans) / ซิแซนดริน 

(Schizandrins)

ปริมาณสารสกัดค้านวณ
เป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 

1500 มิลลิกรัมต่อวัน

53 Sesamum indicum L.
สารสกัดงา / 
สารสกัดงาด้า

Sesame Extract
Black sSesame Extract

เมล็ด สกัดด้วยน ้า  เซซามิน (Sesamin) ไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อวัน

54
Terminalia belerica

Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.
สารสกัดสมอพิเภก Belliric myrobaran extract ผล สกัดด้วยน ้า

แทนนิน (Tannins) / 

กรดแกลลิก (Gallic acid)

ปริมาณสารสกัดค้านวณ
เป็นปริมาณบดผง 

ไม่เกิน 3 กรัมต่อวัน

ปริมาณสมอพิเภกรวม
สมอไทย ปริมาณสารสกัด

ค้านวณเป็นปริมาณบดผง 

ไม่เกิน 3 กรัมต่อวัน

55
Terminalia chebula

Terminalia chebula Retz.
สารสกัดสมอไทย

Chebulic myrobalan 

extract
ผล สกัดด้วยน ้า

แทนนิน (Tannins) / 

กรดแกลลิก ( Gallic acid)

ปริมาณสารสกัดค้านวณ
เป็นปริมาณบดผง  
ไม่เกิน 3 กรัมต่อวัน

ปริมาณสมอพิเภกรวม
สมอไทย ปริมาณสารสกัด

ค้านวณเป็นปริมาณบดผง 
ไม่เกิน 3 กรัมต่อวัน



บัญชีหมายเลข 2

ล าดับ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีใช้
สารละลายท่ีใช้ใน
กระบวนการสกัด

สารส าคัญจากการสกัด เง่ือนไข หมายเหตุ

รายช่ือสารสกัดพืชและสัตว์ท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

56 Vaccinium myrtillus สารสกัดบิลเบอร์ร่ี Bilberry extract ผล สกัดด้วยน ้า

ฟลาโวนอยด์ ได้แก่
โปรแอนโทไซยานิดิน (Flavonoids 

as is Proanthocyanidins) / 

แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) / 

แอนโทไซยานิดิน (Anthocyanidins)

ปริมาณสารสกัดไม่เกิน

166 มิลลิกรัมต่อวัน

57 Vitis vinifera L. สารสกัดเมล็ดองุ่น Grape seed extract  เมล็ด 
สกัดด้วยน ้า / สกัด

ด้วยน ้าและเอทานอล

ฟลาโวนอยด์ ได้แก่

โปรแอนโทไซยานิดิน (Flavonoids 

as is Proanthocyanidins) /
พอลิฟีนอล (Polyphenol) /  

โอลิโกเมอริก โปรแอนโทไซยานิดิน 
(Oligomeric proanthocyanidins)

/ โปรแอนโทไซยานิดิน 
(Proanthocyanidins)

ปริมาณสารสกัดไม่เกิน  
60 มิลลิกรัมต่อวัน

ปริมาณสารสกัดจากเปลือก
สนรวมสารสกัดจากเมล็ดองุ่น

 ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อวัน

58 Zingiber officinale สารสกัดขิง Ginger extract เหง้า สกัดด้วยน ้า จินเจรอล (Gingerols)
ปริมาณสารสารสกัดค้านวณ
เป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 1 

กรัมต่อวัน



บัญชีหมายเลข 3

ล าดับท่ี ช่ือสามัญภาษาไทย ช่ือสามัญภาษาอังกฤษ
ช่ือวิทยาศาสตร์/ช่ือสาร/

แหล่งท่ีมา
เง่ือนไขการอนุญาต หมายเหตุ

1 เคซีน / แคลเซียม เคซีเนต / โซเดียม เคซีเนต Casein / Calcium caseinate / Sodium caseinate แหล่งของโปรตีน

2 โปรตีนจากข้าว Rice Protein  แหล่งของโปรตีน

3 โปรตีนจากไข่ขาว / อัลบูมินจากไข่ขาว Egg White Protein / Egg Albumin แหล่งของโปรตีน

4 โปรตีนจากถ่ัวลันเตา Pea Protein Isolate แหล่งของโปรตีน

5
โปรตีนจากถ่ัวเหลือง / โปรตีนคอนเซนเทรตจาก

ถ่ัวเหลือง / เปปไทด์จากถ่ัวเหลือง

Soy Protein / Soy Protein Concentrate / Soy 

Peptide
Glycine max (L.) Merr.

1. แหล่งของโปรตีน

2. Soy Protein Concentrate 

assay protein ~ 65-90% Ref. 

CODEX STAN 175-1989

6 โปรตีนจากนม Milk Protein แหล่งของโปรตีน

7
เวย์โปรตีน / เวย์โปรตีนเข้มข้น / เวย์โปรตีนไอโซ

เลต

Whey Protein / Whey Protein concentrate / 

Whey Protein Isolate
แหล่งของโปรตีน

8 มอลโตเด็กตริน Maltodextrin แหล่งของคาร์โบไฮเดรต

9 กลูโคแมนแนน,บุก Glucomannan / Konjac ไม่เกิน 4 กรัมต่อวัน แหล่งของใยอาหาร

10 กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ Galacto-oligosaccharides (GOS) ไม่เกิน 3 กรัมต่อวัน แหล่งของใยอาหาร

11 เซลลูโลส Cellulose แหล่งของใยอาหาร

12 ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ Xylo-Oligosaccharide ไม่เกิน 1.4 กรัมต่อวัน แหล่งของใยอาหาร

13 เด็กตรินจากข้าวสาลี Wheat Dextrin แหล่งของใยอาหาร

14 พาร์เชียลลีไฮโดรไลซด์กัวร์กัม Partially Hydrolyzed guar gum (PHGG) ไม่เกิน 10 กรัมต่อวัน แหล่งของใยอาหาร

15 เพคติน Pectin แหล่งของใยอาหาร

16 โพลีเด็กซ์โตรส Polydextrose ไม่เกิน 10 กรัมต่อวัน แหล่งของใยอาหาร

รายช่ือสารกลุ่มโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร และไขมัน ท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ



บัญชีหมายเลข 3

ล าดับท่ี ช่ือสามัญภาษาไทย ช่ือสามัญภาษาอังกฤษ
ช่ือวิทยาศาสตร์/ช่ือสาร/

แหล่งท่ีมา
เง่ือนไขการอนุญาต หมายเหตุ

รายช่ือสารกลุ่มโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร และไขมัน ท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

17 ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ Fructo-oligosaccharide (FOS) ไม่เกิน 10 กรัมต่อวัน แหล่งของใยอาหาร

18 ใยอาหารจากข้าว Rice Fiber แหล่งของใยอาหาร

19 ใยอาหารจากข้าวโพด Corn fiber แหล่งของใยอาหาร

20 ใยอาหารจากข้าวสาลี Wheat fiber แหล่งของใยอาหาร

21 ใยอาหารจากถ่ัวลันเตา Pea Fiber แหล่งของใยอาหาร

22 ใยอาหารจากถ่ัวเหลือง Soy Fiber แหล่งของใยอาหาร

23 ใยอาหารจากบีท sugar beet fiber แหล่งของใยอาหาร

24 ใยอาหารจากปวยเล้ง Spinach fiber แหล่งของใยอาหาร

25 ใยอาหารจากสับปะรด Pineapple fiber แหล่งของใยอาหาร

26 ใยอาหารจากแอปเป้ิล Apple Fiber แหล่งของใยอาหาร

27 ใยอาหารจากโอ๊ต Oat Fiber แหล่งของใยอาหาร

28 รีซิสแตนท์ มอลโตเด็กทริน Resistant Maltodextrin ไม่เกิน 19 กรัมต่อวัน แหล่งของใยอาหาร

29 อะคาเซียกัม Acacia Gum Acacia nilotica,  Acacia seyal แหล่งของใยอาหาร

30 อินูลิน Inulin ชิโครี (chicory) , แก่นตะวัน
ไม่เกิน 21 กรัมต่อวัน 

(แบ่งกินไม่เกิน 10 กรัมต่อคร้ัง)
แหล่งของใยอาหาร
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ล าดับท่ี ช่ือสามัญภาษาไทย ช่ือสามัญภาษาอังกฤษ ช่ือวิทยาศาสตร์/ช่ือสาร/แหล่งท่ีมา เง่ือนไขการอนุญาต หมายเหตุ

1. ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร ส ำหรับหมวดอำหำร

 01.1.2 และ 06.8.1 

2. ไม่เกิน 80  มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร ส ำหรับหมวดอำหำร

 14.1.2.1, 14.1.4.2 และ 14.1.5

เคร่ืองด่ืมในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิท

ไม่เกิน 80  มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร ส ำหรับหมวดอำหำร 

14.1.5
กำแฟ

2 กรดคอนจูเกตเต็ด ไลโนเลอิค Conjugated Linoleic Acid  ไม่เกิน 90 มิลลิกรัมต่อวัน

3 กรดอัลฟำ ไลโปอิค Alpha-Lipoic Acid ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อวัน

4 ไกลซีน Glycine ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อวัน

5 ครีเอทีน โมโนไฮเดรต Creatine Monohydrate ไม่เกิน 2.5 กรัมต่อวัน

6
คอลลำเจน / คอลลำเจนไดเปปไทด์ / คอลลำเจนเปปไทด์ / 

คอลลำเจนไฮโดรไลเซท / คอลลำเจนไตรเปปไทด์

Collagen / Collagen Di Peptide / Collagen 

Peptide / Collagen Hydrolysate / Collagen 

tripeptide

Fish / Pork / Bovine / Ox 

(skin / scale)
ไม่เกิน 10 กรัมต่อวัน

1. ค ำนวนรวมกับคอลลำเจนชนิดอ่ืน

2. คอลลำเจนจำกรังไข่ปลำ,อสุจิไม่

อนุญำต

7 คอลลำเจนหอยเป๋ำฮ้ือ Abalone Collagen Abalone (meat) ไม่เกิน 10 กรัมต่อวัน ค ำนวนรวมกับคอลลำเจนชนิดอ่ืน

8 แคลเซียมจำกนม Milk Calcium

9 โคลีน / โคลีน ไบทำร์เทรต Choline / Choline Bitatrate ปริมำณโคลีนไม่เกิน 550 มิลลิกรัมต่อวัน

10 โคเอนไซม์คิวเท็น Coenzyme Q10 / Ubiquinone / Ubiquinol ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อวัน

11 ไคโตซำน Chitosan ไม่เกิน 2400 มิลลิกรัมต่อวัน อนุญำตเฉพำะไคโตซำนจำกสัตว์

12 ซิตรัส ไบโอฟลำโวนอย Citrus Bioflavonoid ไม่เกิน 90 มิลลิกรัมต่อวัน

13 นมผง / นมขำดมันเนย Milk  / Skim Milk Powder

14 นมแพะ Goat Milk

15 น้ ำมันคริล Krill Oil ปริมำณอีพีเอ (EPA) + ดีเฮชเอ (DHA) ไม่เกิน 1 กรัมต่อวัน ค ำนวณรวมกับ EPA + DHA แหล่งอ่ืน

16 น้ ำมันปลำ Fish Oil ปริมำณอีพีเอ (EPA) + ดีเฮชเอ (DHA) ไม่เกิน 1 กรัมต่อวัน ค ำนวณรวมกับ EPA + DHA แหล่งอ่ืน

17 เบต้ำกลูแคนจำกยีสต์ Yeast Beta-Glucan  (1-3)(1-6)-β-glucan Saccharomyces cerevisiae ปริมำณเบต้ำกลูแคน ไม่เกิน 334 มิลลิกรัม

18 เบต้ำกลูแคนจำกโอ๊ต Oat Beta-Glucan  (1-3),(1-4)-β-D-glucan ปริมำณเบต้ำกลูแคน ไม่เกิน 334 มิลลิกรัม

รายช่ือสารอ่ืนและสารสังเคราะห์ท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

1 กรดแกมมำ-อะมิโนบิวทิริก Gamma-aminobutyric acid
Gamma-aminobutyric acid มำกกว่ำ 80% ท่ีได้

จำกกำรหมักเช้ือจุลินทรีย์สำยพันธ์ุท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำ
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ล าดับท่ี ช่ือสามัญภาษาไทย ช่ือสามัญภาษาอังกฤษ ช่ือวิทยาศาสตร์/ช่ือสาร/แหล่งท่ีมา เง่ือนไขการอนุญาต หมายเหตุ

รายช่ือสารอ่ืนและสารสังเคราะห์ท่ีใช้ในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

19 ไฟโตสตำนอล เอสเทอร์/ไฟโตสเตอรอล เอสเทอร์
Phytostanol / Phytosterol ช่ืออ่ืน Plant 

sterols/stanols
ไม่เกิน 2 กรัมต่อวัน

ค ำนวณในรูปผลรวมของไฟโตสเตอรอล

และไฟโตสตำนอลในรูปอิสระ

20 ไฟโตสตำนอล/ไฟโตสเตอรอล
Phytostanol Esters / Phytosterol Esters ช่ือ

อ่ืน Plant sterol / stanol esters
ไม่เกิน 2 กรัมต่อวัน

ค ำนวณในรูปผลรวมของไฟโตสเตอรอล

และไฟโตสตำนอลในรูปอิสระ

21 ลูเทอิน / ลูทีน Lutein Tagetes erecta L (flowers) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อวัน

22 เลซิติน / เลซิตินจำกถ่ัวเหลือง Lecithin / Soy Lecithin ไม่เกิน 2.25 กรัมต่อวัน

23 ไลโคปีน Lycopene ไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อวัน

24 อิโนซิทอล Inositol ไม่เกิน 150 มิลลิกรัมต่อวัน

 


