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รายการตรวจวิเคราะห 

อาหารควบคุมเฉพาะและผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
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สารบัญ 

                  หนา 

คํานํา                     ก 

คําแนะนําในการใชคูมือและคําจํากัดความ                ข 

สวนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการอาหารใหการยอมรับผลการตรวจวิเคราะหอาหารเพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนฯ     ง 

ตัวอยางบัญชีรายชื่อหนวยงานราชการที่ใหบริการตรวจวิเคราะหเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนฯ         ง 

ตัวอยางบัญชีรายชื่อสถาบันที่คณะกรรมการอาหารใหการรับรองผลการตรวจวิเคราะหอาหารเพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนฯ     จ 

ตัวอยางบัญชีรายชื่อหนวยงานเอกชนที่ใหบริการตรวจวิเคราะหฉลากโภชนาการ           ฉ 

รายชื่อสผีสมอาหารตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องขอกําหนดการใชวัตถเุจือปนอาหาร       ช 

บัญชีรายการตรวจวิเคราะห 

เอกสารอางอิง 



 

 

 

บัญชีรายการตรวจวิเคราะห 

อาหารกลุมที่ 1 : อาหารควบคุมเฉพาะ 

 

   ประเภทอาหาร        ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่    หนา 

1. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท    (214 ) พ.ศ.2543 ,(230) พ.ศ.2544 และ (290) พ.ศ.2548      -1- 

2. โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต    113 (พ.ศ.2531)         -5- 

3. นมโค         (265 ) พ.ศ.2545 และ (282 ) พ.ศ.2547      -6- 

4. นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดดัแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเดก็เล็ก 156 (พ.ศ.2537) และ (286) พ.ศ.2547     -10- 

5. นมปรุงแตง         (266 ) พ.ศ.2545        -15- 

6. นมเปรี้ยว         (289 ) พ.ศ.2548        -18- 

7. ผลิตภัณฑของนม        (267) พ.ศ.2545        -20- 

8. วัตถุเจือปนอาหาร        (281) พ.ศ.2547        -22- 

9. สตีวิโอไซดและอาหารที่มีสวนผสมของสตีวิโอไซด    (262 ) พ.ศ.2545        -24- 

10.อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก 157 (พ.ศ.2537) ,(171) พ. ศ.2539 และ (287) พ.ศ.2547     -25- 

11.อาหารในภาชนะบรรจุทีป่ดสนิท  144 (พ.ศ.2535) ,179 (พ.ศ.2540) ,(253) พ.ศ.2545 และ (301) พ.ศ.2549     -31- 

12.อาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนกั     121 (พ.ศ.2532)        -35- 

13.อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก      158 (พ.ศ.2537)        -40- 

14.ไอศกรีม         (222 ) พ.ศ.2544 และ (257) พ.ศ.2545     -42- 



 

 

 

บัญชีรายการตรวจวิเคราะห(ตอ) 

กลุมผลิตภณัฑเสริมอาหาร 

   ประเภทอาหาร        ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่    หนา 

1.ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (กรณียื่นขออนุญาตใชฉลากอาหาร)    (293) พ.ศ.2548       -44- 

2.รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี (กรณียื่นขออนุญาตใชฉลากอาหาร)   (294) พ.ศ.2548       -45- 

คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสตกิ 

เรื่อง  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสตกิ   (295) พ.ศ2548       -46- 



 

 

 

 

ก 

คํานํา 

 

 ตามที่มาตรา 35(6) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 กําหนดใหการขึ้นทะเบียนตาํรับอาหารตองมีผลการตรวจวิเคราะหอาหารจากสวนราชการหรือสถาบันที่

คณะกรรมการกําหนด ประกอบกับไดมีการปรับระบบการขออนุญาต โดยมีการลดสถานะอาหารควบคุมเฉพาะลงจากเดิม และปรับเปลี่ยนการขออนุญาตของอาหารที่กําหนด

คุณภาพมาตรฐานและอาหารที่ตองมีฉลาก เปนการจดทะเบียน/แจงรายละเอียดอาหาร 

 กลุมกํากับดแูลกอนออกสูตลาด เห็นควรจดัทําคูมือรายการตรวจวิเคราะหอาหารควบคุมเฉพาะและผลิตภัณฑเสรมิอาหาร เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบยีนตํารับอาหาร

หรือขออนุญาตใชฉลากอาหาร เพื่อใหสอดคลองกับสถานะของประเภทอาหารในปจจุบัน โดยยังคงวัตถุประสงคของคูมือเดิม(1 กุมภาพนัธ 2536) คือใหมีการตรวจวิเคราะห

เฉพาะรายการที่จําเปน คูมือนี้ไดเพิ่มเติมคณุภาพมาตรฐานของขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะหของประกาศแตละฉบับ และขอกาํหนดวิเคราะหเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อใหเจาหนาที่มีแนวทางในการพจิารณาผลวิเคราะหที่เปนแนวทางเดียวกันทั้งในสวนกลาง, สวนภูมภิาค และผูประกอบการที่จะทราบถึงรายละเอียดของ 

ผลวิเคราะหทีจ่ะตองใชประกอบการพิจารณาอนุญาต 

 ผูจัดทําหวังวาการปรับปรุงครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอเจาหนาที่และผูประกอบการ ซึ่งจะทําใหการพิจารณาอนญุาตผลิตภัณฑอาหารของกลุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด

(Pre-marketing)เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

 

 

กลุมกํากับดแูลกอนออกสูตลาด 

กองควบคุมอาหาร 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กุมภาพนัธ 2550 



 

 

 

 

ข 

คําแนะนําในการใชคูมือและคําจํากัดความ 

1.  การรับขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรืออนญุาตใชฉลากอาหารจะกระทาํไดก็ตอเมื่อ 

1.1  มีผลวิเคราะหอยางนอยครบทุกรายการตาม”ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห”ของอาหารชนิดนัน้ๆดังที่ระบุในคูมือเลมนี้ และ 

1.2  รายการผลวิเคราะหนั้นคาไดมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่เกี่ยวของ 

2.  ผูขออนุญาตจะตองระบุขอความตอไปนี้ในแบบคําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร,ขออนุญาตใชฉลากอาหาร หรือขอแกไข แลวแตกรณ ี

“ขอรับรองวาอาหารที่ผลิต/นําเขา มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศฉบบัที่ (. . .)พ.ศ. 25 . .” 

โดยกรอกเลขที่ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของและป พ.ศ. ใหครบถวน 

3.  คูมือฉบับนี้ใชเปนแนวทางในการพจิารณาผลวิเคราะห เพื่อประกอบการรับขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรืออนญุาตใชฉลากอาหารเทานั้น  

สําหรับการตรวจสอบขอมูลโดยละเอยีดนัน้ ควรตรวจสอบตามที่ไดกําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของแตละฉบับ 

4.  รายละเอียดของการวิเคราะห 

4.1  วิเคราะหอยางนอยใหครบทุกรายการตาม “ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห” ของอาหารชนิดนั้นๆ 

4.2  วิเคราะหบางรายการตาม “อาจตรวจวเิคราะหตามความเหมาะสม” เมื่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอใหวิเคราะหเพิ่มเติม เชน ในกรณีที่สงสัย 

4.3  วิธีวิเคราะหใชวิธี Reference Method ซึ่งสวนมากแลวใชวิธีของ AOAC (Association of Official Analytical Chemists) ซึ่งมีการระบุ alternative methods ให

เลือกใชดวย 

4.4  การรายงานผลใหรายงานใหสอดคลองกับขอกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เชน การใชหนวยเดียวกัน 



 

 

 

 

ค 

4.5  ในกรณีทีผู่วิเคราะหรายงานผลการวิเคราะหเพิ่มเติมจากขอกําหนดที่ตองตรวจวเิคราะห โดยอาจทําการวิเคราะหเนื่องจากเกดิความสงสัยหรือ 

สาเหตุใดก็ตาม ใหผูวิเคราะหใหขอคิดเหน็เกี่ยวกบัผลของการวิเคราะหที่ไดนัน้ๆดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณทีี่รายการตรวจวิเคราะหที่เพิม่เติมนั้น 

ยังไมมีการกําหนดระดับคุณภาพหรือมาตรฐานที่ยอมรับไดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

4.6  กรณีของวัตถุกันเสยี หากจัดอยูในขอกาํหนดที่ตองตรวจวเิคราะห ใหตรวจและรายงานชนิดและปริมาณของวัตถุกันเสยีทีผู่ผลิตแจง  

สําหรับวัตถุกนัเสียอื่นๆนอกเหนือจากทีแ่จง ผูวิเคราะหสามารถวิเคราะหและรายงานเพิ่มเติมได เชน ในกรณีทีส่งสัย เปนตน 

4.7  สําหรับการวิเคราะหสีสังเคราะหในอาหารนั้น 

4.7.1  ถาเปนสีตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

4.7.1.1  ถาสีออนใหวิเคราะหชนิดของส ี

4.7.1.2  ถาสีเขมใหวเิคราะหปริมาณสีดวย 

4.7.2  ถาเปนสีที่ไมไดระบใุนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ไมจําเปนตองระบุชื่อสีเมื่อรายงาน 

4.8  กรณีของคําวา “จุลินทรยีที่ทําใหเกิดโรค” นั้น ใหหมายความรวมถึงทั้ง 

Staphylococcus aureus , Clostridium perfringens , Bacillus cereus  และ  Salmonella sp.    ในกรณีที่มิไดทําการวิเคราะหครบทุกตัว 

ใหผูวิเคราะหรายงานผลของการวิเคราะหในรายการ “จลุินทรียที่ทําใหเกิดโรค” โดยระบุหรือหมายเหตใุหชัดเจนดวยวาไดทําการวิเคราะหจลุินทรียตัวใด 

4.9  การตรวจวิเคราะห อี.โคไล หากปรากฏผลวามีนอยกวา 3 MPN ถือวาไมพบ 



 

 

 

 

ง 

สวนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการอาหารใหการยอมรับผลการตรวจวิเคราะหอาหาร 

เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรืออนุญาตใชฉลากอาหารมีดังนี้ 

1.หนวยงานของรัฐทั้งในประเทศและตางประเทศ 

2.หนวยงานหรือองคกรที่ไดรับมอบหมายหรือไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐของประเทศนัน้ๆ 

3.หนวยงานหรือองคกรทั้งในประเทศและตางประเทศทีไ่ดรับการรับรองโดยหนวยงานรับรองหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

 

ตัวอยางบัญชรีายชื่อหนวยงานราชการที่ใหบริการตรวจวิเคราะหเพื่อประกอบการขึน้ทะเบียนตํารบัอาหาร, การขออนุญาตใชฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 

 

1. กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข   โทร.0-2589-9850-2 ตอ 9561 หรือตอ 9562 (ในประเทศ)ตอ 9503 (เพื่อสงออก) 

2. กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม   โทร.0-2201-7000-2 หรือ 0-2201-7183(กองวิทยาศาสตรชีวภาพ) 

3. หองปฏิบัติการกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   โทร. 0-2590-4306 

4. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 

จังหวดั สงขลา, ชลบุรี, นครราชสีมา, ขอนแกน, เชียงใหม, พิษณุโลก, อุบลราชธานี, ตรัง, เชียงราย, สมุทรสงคราม, สุราษฎรธานี, อุดรธานี 

5. สถาบันคนควาและพฒันาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน   โทร. 0-2942-8629-35 

6. สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล   โทร.0-2441-9346 (สายตรง)หรือ 0-2800-2380 ตอ 406, 418(ประสานงานรับตัวอยาง) 

7. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย   โทร. 0-2579-5515 หรือ0-2579-1121-30 ตอ 5219, 5226 

8. กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร   โทร.0-2940-7440, 0-2940-7474หรือ 0-2940-7116 

9. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี   โทร. 0-3874-5815หรือ0-3874-5266 



 

 

 

 

จ 

ตัวอยางบัญชรีายชื่อสถาบนัที่คณะกรรมการอาหารใหการรับรองผลการตรวจวิเคราะหอาหารเพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร 

1.บริษัท ยูนิลิเวอรไทย โฮลดิ้งส 

2.บริษัท โอสถสภา จํากัด 

3.บริษัท เนสทเล ฟูด (ประเทศไทย) จํากัด 

4.ฝายปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร 

5.บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

(หมายเหตุ เฉพาะชนิดอาหารและรายการตรวจวิเคราะหตามบัญชีแนบทายคําสั่งคณะกรรมการอาหาร) 

หองปฏิบัติการที่ผานการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

ดูที่ใบรายงานผลจากหองปฏิบัติการ ถาผานการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย จะตองมีขอความแจงหรือ 

มีตราสัญลักษณรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบปรากฏอยูในใบรายงานผล 

 

 

 

*เฉพาะชนดิอาหารและรายการตรวจวิเคราะหในขอบขายที่หองปฏิบัตกิารไดรับการรับรองเทานั้นโดยสามารถตรวจสอบไดจาก* 

1.website ของสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย   http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/qa/index.htm 

รายชื่อหองปฏิบัติการที่ผานการรับรอง  เลือกหัวขอ  หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพ  (ตรวจสอบเมื่อ ส.ค./2549) 

2. สอบถามไดจากกลุมรับรองหองปฏิบัติการ สํานักมาตรฐานหองปฏิบตัิการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย โทร.0-2951-0000 ตอ 99938, 99939, 99940, 99941 

 



 

 

 

 

ฉ 

ตัวอยางบัญชีรายชื่อหนวยงานเอกชนทีใ่หบริการตรวจวเิคราะหฉลากโภชนาการ 

 

 1. บริษัท เอ แอล เอส เทคนิเคม จํากัด (ALS)   โทร.0-2292-1645, 0-2292-1648,0-2689-8164-5 

 2. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จํากัด (SGS)    โทร.0-2294-7485-90,0-2683-0541-7 

 3. บริษัท เซาอีสต เอเชี่ยน ลาบอราตอรีส จํากัด (SEAL)   โทร. 0-2939-1131-3,0-2511-6113-5 

 4. บริษัท ไอ คิว เอ แล็บ จํากดั (IQA)   โทร. 0-2374-9845-6, 02374-9808,0-2374-9819, 0-2736-3020 

 5. สถาบันอาหาร    โทร. 0-2886-8088-103 ตอ 531-534 

 6. Nestle’ R&D Center (PTE) Ltd. (Singapore) 

 7. บริษัท เนสทเล ฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด    โทร. 0-2657-8000 

 8. บริษัท เคมแล็บเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด    โทร. 0-2719-6488-92 

 9. บริษัท หองปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร จํากัด (LCFA)    โทร. 0-2940-6881-3 ตอ 206,211 



 

 

 

 

ช 

รายชื่อสีผสมอาหารตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร 

คารโมอีซีน (เอโซรูบีน) = Carmoisine; (INS 122); C.I. No.14720; C.I. Food red 3; Azorubine; Disodium 4-hydroxy-3-(4-sulfonato-1-naphthylazo)-1-naphthalene-sulfonate 

คาโรทีน (ธรรมชาติ) = Carotene (natural); (INS 160aii); C.I. No.40800; alpha-Carotene; beta-Carotene; gamma-Carotene; C.I.Food orange 5 

แคนธาแซนธีน = Canthaxanthin; (INS161g); Beta-carotene-4,4’-dione; 4,4’-Dioxo-beta-carotene; C.I. Food orange 8 

สีคาราเมล (แอมโมเนีย) = Ammonia caramel; (INS 150c); Caramel colour class III 

สีคาราเมล (คอสติก) = Caustic caramel; (INS150a); Plain caramel 

สีคาราเมล (ซัลไฟตแอมโมเนีย) = Sulfite ammonia caramel; (INS 150d); Caramel colour class IV 

คลอโรฟลล = Chlorophyll; (INS 140); C.I. No.75810; Chlorophylls; Phaeophytin A magnesium complex (Chlorophyll A); Phaeophytin B magnesium complex (Chlorophyll B); Magnesium chlorophyll; 

Magnesium phaeophytin; C.I. Natural green 3 

คลอโรฟลลคอปเปอรคอมเปลกซ = Chlorophyll copper complex; (INS 141 ii); C.I. No.75815; Copper phaeophytin A; Copper phaeophytin B; Copper chlorophyll; Copper phaeophytin 

คารมีน = Carmines; (INS 120); C.I. No.75470; Cochineal carmine; C.I Natural red 4 

ซันเซ็ตเย็ลโลว เอฟซีเอฟ = Sunset yellow FCF; (INS 110); C.I. No.15985; Disodium 6-hydroxy-5-(4-sulfonato-phenylazo)-2-naphthalene-sulfonate; C.I. Food yellow 3; FD and C yellow no.6;  

ไตเตเนียมไดออกไซด = Titanium dioxide; (INS 171); C.I. No.77891; C.I. Pigment white 6 

ตารตราซีน = Tartrazine; (INS 102); C.I. No.19140; Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)-4-(4-sulfonatophynyl-azo)-H-pyrazol-3-carboxylate; C.I. Food yellow 4; FD and C yellow no.5;   

บริลเลียนทบลู เอฟซีเอฟ = Brilliant blue FCF; (INS 133); C.I. No.42090; C.I.food blue 2 

ปองโซ 4 อาร = Ponceau 4 R; (INS 124); C.I. No.16255; Cochineal red A; C.I. Food red 7; New coccine 

ฟาสตกรีน เอฟซีเอฟ = Fast green FCF; (INS 143); C.I. food green 3; FD and C Green no.3 

ไรโบฟลาวิน = Riboflavin; (INS 101i); 7,8-Dimethyl-10-(1’-D-ribityl) isoalloxazine; Lactoflavin; Vitamin B2 

สีแดงจากหัวบีท = Beetroot red; (INS 162); Beet red 

เออริโธรซิน = Erythrosine; (INS 127); C.I. No.45430; C.I. Food red 14; FD and C red no.3 

อินดิโกคารมีน (อินดิโกติน) = Indigocarmine; Indigotine; (INS 132); C.I. No.73015C.I. Food blue 1; FD and C blue no.2 

หมายเหตุ 

INS = International Numbering System C.I.No. = Colour Index Number ปริมาณที่เหมาะสม = ปริมาณที่นอยที่สุดที่ทําใหเกิดผลที่ตองการ ภายใตกระบวนการผลิตที่ดี (GMP) 



 

 

อาหารกลุมที่ 1 : อาหารควบคุมเฉพาะ 

เครื่องดื่ม/1                    -1- 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

ลักษณะทางกายภาพ(สี กลิ่น รส) -  มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของเครื่องดื่มนั้น  

ตะกอน -  ไมมี เวนแตตะกอนอันมีตามธรรมชาติของสวนประกอบ  

(ฉบับที่ 214 ) พ.ศ.2543, 

(ฉบับที่ 230) พ.ศ.2544, 

และ (ฉบับที่ 290) พ.ศ.2548 

เรื่อง  

เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุ 

ที่ปดสนิท 

ชนิดและปริมาณสี*  ปริมาณตอเครื่องดื่มที่พรอมบริโภค 1 กิโลกรัม 

-  คารโมอีซีน (เอโซรูบีน) ไมเกิน 70 มิลลิกรัม 

-  คาโรทีน (ธรรมชาติ) ปริมาณเหมาะสม 

-  แคนธาแซนธีน ปริมาณเหมาะสม 

-  คาราเมล (แอมโมเนีย)  

(1)  ไมเกิน 150 มิลลิกรัม สําหรับเครื่องดื่มที่ทําจากนม 

(2)  ปริมาณเหมาะสมสําหรับน้ําผลไมชนิดเขมขนหรือแหง, น้ําผัก

ประเภทเนคตา, น้ําผักประเภทเนคตาชนิดเขมขนหรือแหง, เครื่องดื่มที่

ไมไดทําจากผักหรือผลไม, เครื่องดื่มมอลท 

(3)  ไมเกิน 1000 มิลลิกรัม สําหรับเครื่องดื่มอื่นๆ 

-  คาราเมล (คอสติก) ปริมาณเหมาะสม ยกเวนน้ําผักผลไม, ชา, กาแฟ, 

เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดชงและเครื่องดื่มจากธัญพืช 

-  คาราเมล (ซัลไฟตแอมโมเนีย)  

(1)  ไมเกิน 150 มิลลิกรัม สําหรับเครื่องดื่มที่ทําจากนม 

(2)  ปริมาณเหมาะสมสําหรับน้ําผลไมชนิดเขมขนหรือแหง, น้ําผัก

ประเภทเนคตา, น้ําผักประเภทเนคตาชนิดเขมขนหรือแหง, เครื่องดื่มที่

ไมไดทําจากผักหรือผลไม 

-  คลอโรฟลล ปริมาณเหมาะสม ยกเวนน้ําผักผลไม, ชา, กาแฟ, 

เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดชงและเครื่องดื่มจากธัญพืช 

-  คลอโรฟลลคอปเปอรคอมเปลกซ ปริมาณเหมาะสม 

-  คารมีน ปริมาณเหมาะสม 

-  ซันเซ็ตเย็ลโลว เอฟซีเอฟ ไมเกิน 70 มิลลิกรัม 

-  ตารตราซีน ไมเกิน 70 มิลลิกรัม 

*ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร  

*สีผสมอาหารดังตอไปนี้ ไมมีขอกําหนดการใช ใน

ประกาศฯ จึงตองไดรับความเห็นชอบจาก อย.กอน

การใช  

1.  เบตา-คาโรทีน (สังเคราะห) (Beta-carotene 

(synthetic); Beta, beta-carotene; C.I. Food 

orange 5) 

2.  เบตา-อะโป-8’-คาโรทีนาล (Beta-apo-8’-

carotenal; Carotenal, beta-apo-8’; 8’-apo-beta-

carotenal; C.I. food orange 6) 

3.  ผงถานที่ไดจากการเผาพืช (Vegetable carbon) 

4.  เมทิลและเอทิลเอสเตอรของเบตา-อะโป-8’-คาโร

ทีโนอิคแอซิด (Methyl and ethyl esters of 

carotenoic acid, beta-apo-8’; Methyl/ethyl 8’-

apo-caroten-8’-oate; C.I. Food orange 7 (ethyl 

ester) 

5.  เอทิลเอสเตอรของเบตา-อะโป-8’-คารโรทีโนอิค

แอซิด (Ethyl ester of beta-apo-8’-carotenoic 

acid) 



 

 

 

เครื่องดื่ม/2                    -2- 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

 -  ไตเตเนียมไดออกไซด ปริมาณเหมาะสม ยกเวนน้ําผักผลไม, ชา, กาแฟ

, เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดชง และเครื่องดื่มจากธัญพืช 

-  บริลเลียนทบลู เอฟซีเอฟ ไมเกิน 50 มิลลิกรัม 

-  ปองโซ 4 อาร ไมเกิน 50 มิลลิกรัม 

-  ฟาสตกรีน เอฟซีเอฟ ไมเกิน 100 มิลลิกรัม สําหรับเครื่องดื่มที่ทําจาก

นม และเครื่องดื่มที่ไมไดทําจากผักหรือผลไม  

-  ไรโบฟลาวิน ปริมาณเหมาะสม 

-  สีแดงจากหัวบีท ปริมาณเหมาะสม ยกเวนน้ําผักผลไม, ชา, กาแฟ, 

เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดชงและเครื่องดื่มจากธัญพืช 

-  เออริโธรซิน ไมเกิน 70 มิลลิกรัม 

-  อินดิโกคารมีน (อินดิโกติน) ไมเกิน 70 มิลลิกรัม 

 

วัตถุกันเสีย ปริมาณตอเครื่องดื่มที่พรอมบริโภค 1 กิโลกรัม 

-  ซัลเฟอรไดออกไซด ไมเกิน 70 มิลลิกรัม 

-  กรดเบนโซอิคหรือกรดซอรบิค หรือเกลือของกรดทั้งสองนี้                     

โดยคํานวณเปนตัวกรดไมเกิน 200 มิลลิกรัม 

-ปริมาณรวมของวัตถุกันเสียที่ใชทุกชนิดรวมกัน

ตองไมเกินปริมาณของชนิดที่กําหนดใหใชนอยที่สุด 

-การใชวัตถุกันเสียที่แตกตางไปจากชนิดที่กําหนด

ตองไดรับความเห็นชอบจาก อย. 

โคลิฟอรมแบคทีเรีย (MPN Coliforms) นอยกวา 2.2 ตอเครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็ม พี เอ็น 

อี.โคไล(Escherichia coli) ไมพบ 

ยีสตและเชื้อรา ไมมี 

 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

-Salmonella sp. 

-Clostridium perfringens 

-Staphylococcus aureus 

-Bacillus cereus * 

ไมมี *เคริ่องดื่มที่ธัญพืชเปนสวนประกอบ เชน โกโก  

ขาวโพด รวมทั้งน้ํานมถั่วเหลือง 

-พรอมบริโภคชนิดพาสเจอรไรส พบไมเกิน 100 ใน 

1 กรัม 

-ชนิดแหง พบไมเกิน 400 ใน 1 กรัม 

 

ความชื้น(เฉพาะชนิดแหง) -  ไมเกินรอยละ 6 ของน้ําหนัก ยกเวนเครื่องดื่มชนิดแหงที่ผลิตจากพืชหรือผัก 

ใหไดรับความเห็นชอบจาก อย. 



 

 

 

เครื่องดื่ม/3                    -3- 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

ชนิดและปริมาณวัตถุใหความหวานแทน

น้ําตาล (ถามีการใช) 

-  ใหใชไดตามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ,โคเด็กซ(Joint 

FAO/WHO, Codex) ที่วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหารและฉบับที่ได

แกไขเพิ่มเติม 

-  ปริมาณในผลวิเคราะหสอดคลองกับปริมาณในสูตร 

-  หากไมมีกําหนดใน Codex ให อย. ประกาศ

กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 

 

กาเฟอีนและสารอาหาร  

(ตามที่แสดงบนฉลาก) 

-  ปริมาณกาเฟอีนไมเกิน 50 มิลลิกรัม ตอ 1 หนวยบรรจุ** *เฉพาะเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน 

**วันละไมเกิน 2 หนวยบรรจุ 

กาเฟอีน -  ปริมาณกาเฟอีนไมเกิน 15 มิลลิกรัม ตอเครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร *เฉพาะเครื่องดื่มที่ใชวัตถุแตงกลิ่นรสที่มีกาเฟอีน

เปนสวนประกอบตามธรรมชาติ  

เชน Colanut extract, Guarana extract 

Antraquinone Derivatives(Aloin)  *มีวานหางจระเขเปนสวนประกอบ 

เอกลักษณ, ปริมาณโปรตีน, ชนิดและ

ปริมาณกรดอะมิโน 

 *เฉพาะเครื่องดื่มรังนก 

ปริมาณโปรตีน, ชนิดและปริมาณ 

กรดอะมิโน,ตะกั่ว,สารหนู 

 *มีสาหรายสไปรูลินาเปนสวนประกอบหลักเพียง

อยางเดียว 

ตะกั่ว,สารหนู   *มีสาหรายสไปรูลินาเปนสวนประกอบ 

 

ตะกั่ว (เฉพาะบรรจุกระปองโลหะ) 

ปริมาณสารปนเปอนตอเครื่องดื่มที่พรอมบริโภค 1 กิโลกรัม 

-  ตะกั่วไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม 

 

 -  สารหนูไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม  

 -  ทองแดงไมเกิน 5 มิลลิกรัม   

  -  สังกะสีไมเกิน 5 มิลลิกรัม   

 -  เหล็กไมเกิน 15 มิลลิกรัม   

 

 -  ดีบุกไมเกิน 250 มิลลิกรัม  
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

-  ซัลเฟอรไดออกไซดไมเกิน 10 มิลลิกรัม 

-  ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอื่นในปริมาณที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

-  น้ําที่ใชผลิตตองเปนน้ําที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

   

-  มีแอลกอฮอลอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติของสวนประกอบและ

แอลกอฮอลที่ใชในกรรมวิธีการผลิต รวมกันไดไมเกินรอยละ 0.5 ของ

น้ําหนัก  

*แอลกอฮอลที่ใชในกรรมวิธีการผลิต 

ตองไมใชเมทิลแอลกอฮอล 

เครื่องดื่มที่มีหรือทําจากผลไม  

พืชหรือผัก ไมวาจะมีกาซ

คารบอนไดออกไซดหรือ

ออกซิเจนผสมอยูดวยหรือไมก็

ตาม 

 ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะ ดังตอไปนี้อีกดวย 

-  มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประเภทหรือชนิดของผลไม พืชหรือผัก

นั้นๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก อย. 

-  ชนิดเขมขนหรือชนิดแหง เมื่อเจือจางหรือละลายแลวตองมี                 

คุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประเภทหรือชนิดของผลไม พืชหรือผักนั้นๆ 

ที่ไดรับความเห็นชอบจาก อย. 

 

   ขอกําหนดที่อาจตรวจวิเคราะหตามความเหมาะสม 

-  คาความเปน กรด-ดาง  
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

โซเดียมซัยคลาเมต 

โซเดียมซัยคลาเมต 

 

-  ปริมาณไมนอยกวารอยละ 98  

การเสียน้ําหนักเมื่อแหง -  ไมเกินรอยละ 1 เมื่อทําใหแหงที่อุณหภูมิ 105°C 

โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) -  ไมเกิน 10 มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม  

ซีลีเนียม -  ไมเกิน 30 มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม 

ไซโคลเฮกซิลลามีน (Cyclohexylamine) -  ไมเกิน 100 มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม 

ฉบับที่ 113 (พ.ศ.2531)  

เรื่อง 

โซเดียมซัยคลาเมตและอาหาร 

ที่มีโซเดียมซัยคลาเมต* 

อาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต 

ตามรายการคุณภาพหรือมาตรฐานที่ไดรับ

ความเห็นชอบจาก อย. 

 

-  ตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก อย. 

*-  อนุญาตเฉพาะการผลิตเพื่อจําหนายในการ

สงออกเทานั้น  

-  ตองมีหลักฐานแสดงวามีผูสั่งซื้อใหสงออกตอ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.  

-  ตองจัดทําฉลากซึ่งมีขอความเปน

ภาษาตางประเทศเพื่อการสงออกโดยตรง 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

(นมโคตามประกาศฯนี้ ทุกชนิด) 

วัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล(ซัคคาริน) 

 

-  ไมมี 
 (ฉบับที่ 265) พ.ศ. 2545  

และ (ฉบับที่ 282) พ.ศ.2547

เรื่อง นมโค (เฉพาะน้ํานมโคที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ) 

-  สารปฏิชีวนะ 

-  สารตกคางจากยาฆาแมลง 

-  ไมมีสารที่อาจเปนพิษ สารเปนพิษจากจุลินทรีย และสารปนเปอน ใน

ปริมาณที่อาจเปน อันตรายตอสุขภาพ เชน สารตกคางจากยาฆาแมลง สาร

ปฏิชีวนะ แอฟลาทอกซิน เปนตน  

  -  สารปฏิชีวนะ ไดแก เพนนิซิลลิน,เตตราซัยคลิน, 
ออกซีเตตราซัยคลิน, คลอแรมเฟนิกัล  
  -  สารตกคางจากยาฆาแมลง ไดแก  
chlorinated compounds 

โปรตีนนม -  ไมนอยกวารอยละ 2.8 ของน้ําหนัก 

เนื้อนมไมรวมมันเนย 

 

ชนิดเต็มมันเนย 

-  ไมนอยกวารอยละ 8.25 ของน้ําหนัก  

ชนิดพรองมันเนย 

-  ไมนอยกวารอยละ 8.5 ของน้ําหนัก  

ชนิดขาดมันเนย 

-  ไมนอยกวารอยละ 8.8 ของน้ําหนัก  

มันเนย ชนิดเต็มมันเนย 

-  ไมนอยกวา รอยละ 3.2 ของน้ําหนัก  

ชนิดพรองมันเนย 

-  มากกวา รอยละ 0.1 ของน้ําหนัก แตไมถึงรอยละ 3.2 ของน้ําหนัก  

ชนิดขาดมันเนย 

-  ไมเกินรอยละ 0.1 ของน้ําหนัก 

ขอกําหนดที่อาจตรวจวิเคราะหตามความเหมาะสม 

-  สารพิษจากจุลินทรีย 

-  กลิ่น 

-  ลักษณะ 

-  วัตถุกันเสีย 

 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

-Salmonella sp. 

-Clostridium perfringens 

-Staphylococcus aureus 

-Bacillus cereus * 

-  ไมมี  

 

 

*พรอมดื่มชนิดพาสเจอรไรสพบไมเกิน100ใน1กรัม 

อี.โคไล(Escherichia coli) -  ไมพบในน้ํานมโคที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ 0.1 มิลลิลิตร 

น้ํานมโคที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ 

ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพรองมันเนย 

ชนิดขาดมันเนย 

นมคืนรูป 

ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพรองมันเนย 

ชนิดขาดมันเนย 

แบคทีเรียทั้งหมด 

 

นมโคที่ผานกรรมวิธีพาสเจอรไรส 

-  ตรวจพบแบคทีเรียในน้ํานมโค 1 มิลลิลิตร ไดไมเกิน 10,000 ณ แหลง

ผลิตและไมเกิน 50,000 ตลอดระยะเวลาเมื่อออกจากแหลงผลิตจนถึงวัน

หมดอายุบริโภค ที่ระบุบนฉลาก 

นมโคที่ผานกรรมวิธีสเตอริไลสและกรรมวิธี ยู เอช ที 

-  ไมพบแบคทีเรียในน้ํานมโค 0.1 มล 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

ความชื้น -  ไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก  

โปรตีนนมในเนื้อนมไมรวมมันเนย -  ไมนอยกวารอยละ 34 ของน้ําหนัก  

มันเนยหรือไขมัน ชนิดเต็มมันเนย 

-  ไมนอยกวารอยละ 26 ของน้ําหนัก  

ชนิดพรองมันเนย 

-  มากกวารอยละ 1.5 ของน้ําหนัก แตไมถึงรอยละ 26 ของน้ําหนัก  

ชนิดขาดมันเนย 

-  ไมเกินรอยละ 1.5 ของน้ําหนัก  

ขอกําหนดที่อาจตรวจวิเคราะหตามความเหมาะสม 

-  กลิ่น  

-  ลักษณะ 

-  วัตถุกันเสีย 

-  สารพิษจากจุลินทรีย 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

-Salmonella sp. 

-Clostridium perfringens 

-Staphylococcus aureus 

-Bacillus cereus * 

-  ไมมี  

 

 

 

*ชนิดผงหรือแหงพบไมเกิน100 ใน 1 กรัม 

อี.โคไล(Escherichia coli) -  ไมพบในนมผง 0.1 กรัม 

นมผง 

ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพรองมันเนย 

ชนิดขาดมันเนย 

นมผงแปลงไขมัน 

ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพรองไขมัน 

แบคทีเรียทั้งหมด -  ไมเกิน 50,000 ในนมผง 1 กรัม 

 

โปรตีนนมในเนื้อนมไมรวมมันเนย -  ไมนอยกวารอยละ 34 ของน้าํหนัก  นมขนไมหวาน 

ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพรองมันเนย 

ชนิดขาดมันเนย 

นมขนหวาน 

ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพรองมันเนย 

ชนิดขาดมันเนย 

นมขนคืนรูปไมหวาน 

ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพรองมันเนย 

ชนิดขาดมันเนย 

เนื้อนม นมขนไมหวานชนิดเต็มมันเนยและนมขนคืนรูปไมหวานชนิดเต็มมันเนย 

-  ไมนอยกวารอยละ 25 ของน้ําหนัก 

นมขนหวานชนิดเต็มมันเนยและนมขนคืนรูปหวานชนิดเต็มมันเนย 

-  ไมนอยกวารอยละ 28 ของน้ําหนัก  

นมขนไมหวานชนิดพรองมันเนยและนมขนคืนรูปไมหวานชนิดพรองมันเนย 

-  ไมนอยกวารอยละ 20 ของน้ําหนัก  

นมขนหวานชนิดพรองมันเนย และนมขนคืนรูปหวานชนิดพรองมันเนย 

-  ไมนอยกวารอยละ 24 ของน้ําหนัก  

-นมขนไมหวานชนิดขาดมันเนย และนมขนคืนรูปไมหวานชนิดขาดมันเนย 

-  ไมนอยกวารอยละ 20 ของน้ําหนัก  

-นมขนหวานชนิดขาดมันเนยและนมขนคืนรูปหวานชนิดขาดมันเนย 

-  ไมนอยกวารอยละ 24 ของน้ําหนัก 

ขอกําหนดที่อาจตรวจวิเคราะหตามความเหมาะสม 

-  กลิ่น  

-  ลักษณะ 

-  วัตถุกันเสีย 

-  สารพิษจากจุลินทรีย 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

มันเนย นมขนไมหวานชนิดเต็มมันเนยและนมขนคืนรูปไมหวานชนิดเต็มมันเนย 

-  ไมนอยกวารอยละ 7.5 ของน้ําหนัก  

นมขนหวานชนิดเต็มมันเนยและนมขนคืนรูปหวานชนิดเต็มมันเนย 

-  ไมนอยกวารอยละ 8 ของน้ําหนัก 

นมขนไมหวานชนิดพรองมันเนยและนมขนคืนรูปไมหวานชนิดพรองมันเนย 

-  มากกวารอยละ 1 ของน้ําหนัก แตไมถึงรอยละ 7.5 ของน้ําหนัก 

นมขนหวานชนิดพรองมันเนย และนมขนคืนรูปหวานชนิดพรองมันเนย 

-  มากกวารอยละ 1 ของน้ําหนัก แตไมถึงรอยละ 8 ของน้ําหนัก  

-นมขนไมหวานชนิดขาดมันเนย และนมขนคืนรูปไมหวานชนิดขาดมันเนย 

-  ไมเกินรอยละ 1 ของน้ําหนัก  

-นมขนหวานชนิดขาดมันเนยและนมขนคืนรูปหวานชนิดขาดมันเนย  

-  ไมเกิน  รอยละ 1 ของน้ําหนัก  

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค -  ไมมี 

ยีสตและรา -  ตรวจพบรวมกันไดไมเกิน 10 ในนมขนหวาน 1 กรัม 

(ตอ) 

นมขนคืนรูปหวาน 

ชนิดเต็มมันเนย 

ชนิดพรองมันเนย 

ชนิดขาดมันเนย 

แบคทีเรียทั้งหมด -  ไมเกิน 10,000 ในนมขนหวาน 1 กรัม  

-  ไมพบในนมขนไมหวาน 0.1 มิลลิลิตร 

 

โปรตีนนม -  ไมนอยกวารอยละ 2.8 ของน้ําหนัก 

เนื้อนมไมรวมไขมัน -ชนิดเต็มไขมัน 

-  ไมนอยกวารอยละ 8.25 ของน้ําหนัก  

ชนิดพรองไขมัน 

-  ไมนอยกวารอยละ 8.5 ของน้ําหนัก  

ไขมันทั้งหมด -ชนิดเต็มไขมัน 

-  ไมนอยกวารอยละ 3.2 ของน้ําหนัก  

ชนิดพรองไขมัน 

-  มากกวารอยละ 0.1 ของน้ําหนัก แตไมถึงรอยละ 3.2 ของน้ําหนัก 

นมแปลงไขมัน 

ชนิดเต็มไขมัน 

ชนิดพรองไขมัน 

 

สารปฏิชีวนะ 

สารตกคางจากยาฆาแมลง 

  ไมมีสารที่อาจเปนพิษ สารเปนพิษจากจุลินทรีย และสารปนเปอนในปริมาณ

ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  

ขอกําหนดที่อาจตรวจวิเคราะหตามความเหมาะสม 

-  สารพิษจากจุลินทรีย 

-  กลิ่น 

-  ลักษณะ 

-  วัตถุกันเสีย 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค -  ไมมี 

อี.โคไล(Escherichia coli) -  ไมพบในน้ํานมโคที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ 0.1 มิลลิลิตร 

 

แบคทีเรียทั้งหมด นมแปลงไขมันที่ผานกรรมวิธีพาสเจอรไรส 
-  ตรวจพบในน้ํานม 1 มิลลิลิตร ไดไมเกิน 10,000 ณ แหลงผลิต และ
ไมเกิน 50,000 ตลอดระยะเวลาเมื่อออกจากแหลงผลิตจนถึงวัน
หมดอายุการบริโภคที่ระบุ บนฉลาก 
นมแปลงไขมันที่ผานกรรมวิธีสเตอริไลสและกรรมวิธี ยูเอชที 
-  ไมพบในน้ํานม 0.1 มิลลิลิตร 

 

โปรตีนนมในเนื้อนมไมรวมมันเนย -  ไมนอยกวารอยละ 34 ของน้ําหนัก  

เนื้อนมไมรวมไขมัน  นมขนแปลงไขมันไมหวานชนิดเต็มไขมัน  
-  ไมนอยกวารอยละ 17.5 ของน้ําหนัก 
นมขนแปลงไขมันหวานชนิดเต็มไขมัน 
-  ไมนอยกวารอยละ 20 ของน้ําหนัก 

เฉพาะนมขนแปลงไขมัน ชนิดเต็มไขมัน  

 

 

เนื้อนม นมขนแปลงไขมันไมหวานชนิดพรองไขมัน 
-  ไมนอยกวารอยละ 20 ของน้ําหนัก 
นมขนแปลงไขมันหวานชนิดพรองไขมัน 
-  ไมนอยกวารอยละ 24 ของน้ําหนัก 

เฉพาะนมขนแปลงไขมัน ชนิดพรองไขมัน  

 

 

ไขมันทั้งหมด นมขนแปลงไขมันไมหวานชนิดเต็มไขมัน  
-  ไมนอยกวารอยละ 6 ของน้ําหนัก 
นมขนแปลงไขมันหวานชนิดเต็มไขมัน 
-  ไมนอยกวารอยละ 7 ของน้ําหนัก 
นมขนแปลงไขมันไมหวานชนิดพรองไขมัน 
-  มากกวารอยละ 1 ของน้ําหนัก แตไมถึงรอยละ 6 ของน้ําหนัก 
นมขนแปลงไขมันหวานชนิดพรองไขมัน 
-  มากกวารอยละ 1 ของน้ําหนักแตไมถึงรอยละ 7 ของน้ําหนัก 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค -  ไมมี 

ยีสตและรา -  พบยีสตและรารวมกันไดไมเกิน 10 ในนมขนหวาน 1 ก 

นมขนแปลงไขมันไมหวาน 

ชนิดเต็มไขมัน 

ชนิดพรองไขมัน 

นมขนแปลงไขมันหวาน 

ชนิดเต็มไขมัน 

ชนิดพรองไขมัน 

 

แบคทีเรียทั้งหมด -  ไมเกิน 10,000 ในนมขนหวาน 1 กรัม 
-  ไมพบในนมขนไมหวาน 0.1 มล 

ขอกําหนดที่อาจตรวจวิเคราะหตามความเหมาะสม 

-  กลิ่น  

-  ลักษณะ 

-  วัตถุกันเสีย 

-  สารพิษจากจุลินทรีย 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

กลิ่น รส -  มีกลิ่นรสตามลักษณะเฉพาะของนมนั้น 

ความชื้น (เฉพาะชนิดผงหรือแหง) -  ไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก  

รวน ไมเปนกอน 

(เฉพาะชนิดผงหรือแหง) 

-  มีลักษณะรวนเปนผงหรือแหง ไมเกาะเปนกอน และเมื่อไดผสมตาม

คําแนะนําที่แสดงไวในฉลากแลว ตองมีลักษณะไมรวมตัวเปนกอน ไม

ลอยเปนฝา และเนื้ออาหารตองไมหยาบ เหมาะสมที่จะนําไปใชเลี้ยง

ทารกหรือเด็กได โดยสามารถผานหัวนมชนิดยางธรรมชาติหรือยาง

สังเคราะห ที่ใชกันตามปกติ 

* ตองสงผลวิเคราะหชนดิและปริมาณสารอาหาร

ตามที่แสดงที่ฉลาก 

ขอกําหนดที่อาจตรวจวิเคราะหตามความเหมาะสม 

-  วัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล 

-  ฮอรโมนหรือสารปฏิชีวนะ 

-  เบนโซอิกและเกลือของกรด 

-  ซาลิซิลิกและเกลือของกรด 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

-Salmonella sp. 

-Clostridium perfringens 

-Staphylococcus aureus 

-Bacillus cereus * 

-  ไมมี  

 

 

 

*ชนิดผงหรือแหงพบไมเกิน100 ใน 1 กรัม 

อี.โคไล(Escherichia coli) -  ไมพบในนม 0.1 กรัม หรือ 0.1 มิลลิลิตร  

แบคทีเรียทั้งหมด สําหรับกรรมวิธี สเตอริไลส -  ไมพบในนม 0.1 มิลลิลิตร 

สําหรับกรรมวิธี ยูเอชที       -  ไมพบในนม 0.1 มิลลิลิตร 

สําหรับชนิดผงหรือแหง      -  ไมเกิน 10,000 ในนม 1 กรัม  

กรณีใชกรรมวิธีอื่น              -  ตรวจพบตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก 

อย 

ฉบับที่ 156 (พ.ศ.2537)  

และ (ฉบับที่ 286) พ.ศ.2547

เรื่อง  

นมดัดแปลงสําหรับทารกและนม

ดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับ

ทารกและเด็กเล็ก 

 

 -  ไมใชนํ้าตาล นํ้าผึ้ง หรือวัตถุที่ใหความหวานอื่นใด ยกเวน 

(1) การเติมนํ้าตาลแลคโตสหรือการเติมคารโบไฮเดรตอื่นที่มิใชนํ้าตาลที่

มีความหวานเทียบเทาหรือนอยกวานํ้าตาลแลคโตส 

(2) นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารก

และเด็กเล็กที่มีความประสงคจะใหใชเลี้ยงทารกหรือเด็กเล็กซึ่งมีระบบ

การยอยอาหารผิดปกติ หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ หรือแพ

สารอาหารบางชนิดทั้งนี้ตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก อย. 

 



 

 

นมดัดแปลงสําหรับทารก/2                  -11- 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  

พลังงาน -  มีพลังงานไมนอยกวา 272 กิโลจูล (65 กิโลแคลอรี) และไมเกิน 293 

กิโลจูล (70 กิโลแคลอรี) ในจํานวนหรือ ในอัตราสวนผสมเพื่อใชเลี้ยง

ทารกตามที่ระบุในฉลากจํานวน 100 มิลลิลิตร  

-  มีสารโปรตีน สารคารโบไฮเดรต สารไขมัน วิตามิน และแรธาตุตางๆ ในจํานวนที่ใหพลังงาน 418 กิโลจูล  

(100 กิโลแคลอรี) ดังตอไปนี้ 

สารโปรตีนและกรดอะมิโนทั้งหมด -  สารโปรตีนที่รางกายใชประโยชนไดหมด (Reference Protein)               

ไมนอยกวา1.8 กรัมของเคซีน และปริมาณโปรตีนทั้งหมดจะตองไมเกิน 

4.0 กรัม การเติมกรดอะมิโนที่จําเปนตอรางกาย (Essential amino acid) 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของโปรตีน อาจทําไดในปริมาณเทาที่จําเปนตาม

วัตถุประสงคดังกลาว และตองเปนกรดอะมิโนแบบแอล  

(L-form amino acid) ทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจาก อย. กอน 

สารคารโบไฮเดรต 

น้ําตาลแลคโตส 

-  ตองเปนน้ําตาลแลคโตส (Lactose) ไมนอยกวารอยละ 50 ของ                 

น้ําหนัก ของสารคารโบไฮเดรตทั้งหมด 

สารไขมันและกรดไลโนลีอิก -  ไมนอยกวา 3.3 กรัม และไมเกิน 6.0 กรัม และมีกรดไขมันชนิดไลโนลี

อิกไมนอยกวา 300 มิลลิกรัม ในจํานวนสารไขมันทั้งหมด ถามีกรด

ไขมันชนิดที่มีคารบอนในโมเลกุลเกิน 20 อะตอม ใหมีไดไมเกินรอยละ 1 

ของพลังงาน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี)  

วิตามินเอ (คํานวณเปนเรตินอล) -  ไมนอยกวา 75 ไมโครกรัม และไมเกิน 150 ไมโครกรัม   

วิตามินดี -  ไมนอยกวา 40 หนวยสากล และไมเกิน 80 หนวยสากล 

วิตามินเค 1 -  ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม  

วิตามินอี (อัลฟา-โทโคเฟอรอล) -  ไมนอยกวา 0.7 หนวยสากล และตองมีวิตามินอีไมนอยกวา 0.7 หนวย

สากล ตอกรดไลโนลีอิก 1 กรัม 

วิตามินบี 1 (ไธอะมีน) -  ไมนอยกวา 40 ไมโครกรัม 

วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) -  ไมนอยกวา 60 ไมโครกรัม 

นมดัดแปลงสําหรับทารก 

(ตั้งแตแรกเกิดจนถึง 12 เดือน) 

 

ไนอาซิน(นิโคตินาไมดหรือกรดนิโคตินิก) -  ไมนอยกวา 250 ไมโครกรัม 

เวนแตนมดัดแปลงสําหรับทารกที่มีความประสงค

และ เหมาะสมที่จะใชเลี้ยงทารกที่มีน้ําหนักตัวเมื่อ

คลอดต่ํากวาหนึ่งพันแปดรอยกรัม ใหมีไดตามที่

ไดรับความเห็นชอบจาก อย. 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

วิตามินบี 6 -  ไมนอยกวา 35 ไมโครกรัม และไมนอยกวา 15 ไมโครกรัม ตอโปรตีน 1 

กรัม ในกรณีที่มีโปรตีนในสูตรนมดัดแปลงสําหรับทารกเกินกวา 1.8 

กรัมตอ 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี)  

กรดโฟลิก -  ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม  

กรดแพนโทธีนิก -  ไมนอยกวา 300 ไมโครกรัม  

วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามิน) -  ไมนอยกวา 0.15 ไมโครกรัม  

ไบโอติน -  ไมนอยกวา 1.5 ไมโครกรัม  

โคลีน -  ไมนอยกวา 7 มิลลิกรัม 

วิตามินซี (กรดแอลแอสคอรบิค) -  ไมนอยกวา 8 มิลลิกรัม 

โซเดียม -  ไมนอยกวา 20 มิลลิกรัม และไมเกิน 60 มิลลิกรัม 

โพแทสเซียม -  ไมนอยกวา 80 มิลลิกรัม และไมเกิน 200 มิลลิกรัม  

คลอไรด -  ไมนอยกวา 55 มิลลิกรัม และไมเกิน 150 มิลลิกรัม 

 

แคลเซียม -  ไมนอยกวา 50 มิลลิกรัม 

ฟอสฟอรัส -  ไมนอยกวา 25 มิลลิกรัม  

อัตราสวนของแคลเซียมตอฟอสฟอรัส                        

ตองไมนอยกวา 1.2 และ ไมเกิน 2.0 

แมกนีเซียม -  ไมนอยกวา 6 มิลลิกรัม  

เหล็ก -  ไมนอยกวา 0.15 มิลลิกรัม และไมเกิน 3.0 มิลลิกรัม  

ไอโอดีน -  ไมนอยกวา 5 ไมโครกรัม และไมเกิน 75 ไมโครกรัม  

ทองแดง -  ไมนอยกวา 60 ไมโครกรัม  

สังกะสี -  ไมนอยกวา 0.5 มิลลิกรัม 

แมงกานีส -  ไมนอยกวา 5 ไมโครกรัม  

 

 ในกรณีที่นมดัดแปลงสําหรับทารกนั้น มีความประสงคจะใหใชเลี้ยง

ทารก ซึ่งมีระบบการยอยอาหารผิดปกติหรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ 

หรือแพสารอาหารบางชนิดไดนั้น ใหมีชนิดและปริมาณของสารอาหาร 

ตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก อย. และ ใหแสดงวัตถุประสงคนั้นไวใน

ฉลากดวย   
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

ตองมีคุณภาพหรือ มาตรฐานเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย 

พลังงาน -  ไมนอยกวา 251 กิโลจูล (60 กิโลแคลอรี)และไมเกิน 356 กิโลจูล (85 กิโล

แคลอรี) ในจํานวนหรือ ในอัตราสวนผสมเพื่อใชเลี้ยงทารกหรือเด็กตามที่

ระบุในฉลากจํานวน 100 มิลลิลิตร 

มีสารโปรตีน สารไขมัน วิตามิน และแรธาตุตางๆในจํานวนที่ให พลังงาน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี) ดังตอไปนี้ 

สารโปรตีนและกรดอะมิโนทั้งหมด -  สารโปรตีนที่รางกายใชประโยชนไดหมดไมนอยกวา 3.0 กรัม ของ 

เคซีน และปริมาณโปรตีนทั้งหมด จะตองไมเกิน 5.5 กรัม การเติมกรดอะมิ

โนที่จําเปนตอรางกายเพื่อปรับปรุงคุณภาพของโปรตีน อาจทําไดใน

ปริมาณเทาที่จําเปนตามวัตถุประสงคดังกลาว และตองเปน 

กรดอะมิโนแบบแอล ทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจาก  อย.  

สารไขมันและกรดไลโนลีอิก -  สารไขมันไมนอยกวา 3.0 กรัม และไมเกิน 6.0 กรัม และมีกรดไขมัน

ชนิดไลโนลีอิกไมนอยกวา 300 มิลลิกรัม ในจํานวนสารไขมันทั้งหมด    ถา

มีกรดไขมันชนิดที่มีคารบอนในโมเลกุลเกิน 20 อะตอม ใหมีไดไมเกินรอย

ละ 1 ของพลังงาน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี) 

วิตามินเอ(คํานวณเปนเรตินอล) -  ไมนอยกวา 75 ไมโครกรัม และไมเกิน 225 ไมโครกรัม 

วิตามินดี -  ไมนอยกวา 40 หนวยสากล และไมเกิน 120 หนวยสากล  

วิตามินอี (อัลฟา-โทโคเฟอรอล) -  ไมนอยกวา 0.7 หนวยสากล และตองมีวิตามินอีไมนอยกวา                        

0.7 หนวยสากลตอกรดไลโนลีอิก 1 กรัม  

วิตามินเค 1 -  ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม 

วิตามินบี 1 (ไธอะมีน) -  ไมนอยกวา 40 ไมโครกรัม 

วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) -  ไมนอยกวา 60 ไมโครกรัม 

นมดัดแปลงสูตรตอเนื่อง

สําหรับทารกและเด็กเล็ก 

(อายุตั้งแต 6 เดอืนถึง 12 เดือน 

หรือเด็กตั้งแต 1 ปถึง 3 ป) 

 

ไนอาซิน(นิโคตินาไมดหรือกรดนิโคตินิก) -  ไมนอยกวา 250 ไมโครกรัม  
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

วิตามินบี 6 -  ไมนอยกวา 45 ไมโครกรัม และไมนอยกวา 15 ไมโครกรัม                 

ตอโปรตีน 1 กรัม ในกรณีที่มีโปรตีนในสูตรนมดัดแปลงสูตรตอเนื่อง

สําหรับทารกและเด็กเล็กเกินกวา 3.0 กรัม ตอ 418 กิโลจูล                         

(100  กิโลแคลอรี)  

กรดโฟลิก -  ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม  

กรดแพนโทธีนิก -  ไมนอยกวา 300 ไมโครกรัม  

วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามิน) -  ไมนอยกวา 0.15 ไมโครกรัม  

ไบโอติน -  ไมนอยกวา 1.5 ไมโครกรัม  

วิตามินซี (กรดแอลแอสคอรบิค) -  ไมนอยกวา 8 มิลลิกรัม 

โซเดียม -  ไมนอยกวา 20 มิลลิกรัม และไมเกิน 85 มิลลิกรัม 

โพแทสเซียม -  ไมนอยกวา 80 มิลลิกรัม 

คลอไรด -  ไมนอยกวา 55 มิลลิกรัม 

 

แคลเซียม -  ไมนอยกวา 90 มิลลิกรัม 

ฟอสฟอรัส -  ไมนอยกวา 60 มิลลิกรัม  

อัตราสวนของแคลเซียมตอฟอสฟอรัส                        

ตองไมนอยกวา 1.0 และไมเกิน 2.0 

แมกนีเซียม -  ไมนอยกวา 6 มิลลิกรัม 

เหล็ก -  ไมนอยกวา 1 มิลลิกรัม และไมเกิน 2 มิลลิกรัม 

ไอโอดีน -  ไมนอยกวา 5 ไมโครกรัม 

สังกะสี -  ไมนอยกวา 0.5 มิลลิกรัม 

 

 ในกรณีที่นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กนั้น มีความ

ประสงคจะใหใชเลี้ยงทารกหรือเด็กซึ่งมีระบบการยอยอาหารผิดปกติ 

หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ หรือแพสารอาหารบางชนิดไดนั้น ใหมี

ชนิดและปริมาณของสารอาหาร ตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก อย. และ

ใหแสดงวัตถุประสงคนั้นไวในฉลากดวย 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

ลักษณะ -  มีลักษณะเหลวเปนเนื้อเดียวกัน 

โปรตีนนม -  ไมนอยกวารอยละ 2.6 ของน้ําหนัก  

(ฉบับที่ 266) พ.ศ.2545  

เรื่อง 

นมปรุงแตง เนื้อนมไมรวมมันเนยหรือไขมัน เต็มมันเนยหรือเต็มไขมัน 

-  ไมนอยกวารอยละ 7.7 ของน้ําหนัก  

พรองมันเนยหรือพรองไขมัน  

-  ไมนอยกวารอยละ 7.7 ของน้ําหนัก  

ขาดมันเนยหรือขาดไขมัน 

-  ไมนอยกวารอยละ 8 ของน้ําหนัก  

มันเนยหรือไขมัน เต็มมันเนยหรือเต็มไขมัน 

-  ไมนอยกวารอยละ 3 ของน้ําหนัก  

พรองมันเนยหรือพรองไขมัน  

-  มากกวารอยละ 0.1 ของน้ําหนัก แตไมถึงรอยละ 3 ของน้ําหนัก 

ขาดมันเนยหรือขาดไขมัน 

-  ไมเกินรอยละ 0.1 ของน้ําหนัก 

ขอกําหนดที่อาจตรวจวิเคราะหตามความเหมาะสม 

-  กลิ่น รส 

-  สารพิษจากจุลินทรีย 

-  วัตถุกันเสีย 

-  วัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

-Salmonella sp. 

-Clostridium perfringens 

-Staphylococcus aureus 

-Bacillus cereus * 

-  ไมมี  

 

 

 

*พรอมดื่มชนิดพาสเจอรไรสพบไมเกิน100ใน1กรัม 

อี.โคไล(Escherichia coli) -  ไมพบในนมปรุงแตง 0.1 มิลลิลิตร  

นมปรุงแตงชนิดเหลว 

แบคทีเรียทั้งหมด นมปรุงแตงที่ผานกรรมวิธีพาสเจอรไรส 

-  ตรวจพบแบคทีเรียในนมปรุงแตง 1 มิลลิลิตร ไดไมเกิน 10,000 ณ 

แหลงผลิต และไมเกิน 50,000 ตลอดระยะเวลาเมื่อออกจากแหลงผลิต

จนถึงวันหมดอายุการบริโภคที่ระบุบนฉลาก  

นมปรุงแตงที่ผานกรรมวิธีสเตอริไลส 

-  ไมพบในนมปรุงแตง 0.1 มิลลิลิตร 

นมปรุงแตงที่ผานกรรมวิธี ยูเอชที 

-  ไมพบในนมปรุงแตง 0.1 มิลลิลิตร 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชนิดและปริมาณสี* 

ปริมาณตอนมปรุงแตง 1 กิโลกรัม 

-  คารโมอิซีน (เอโซรูบีน) ไมเกิน100 มิลลิกรัม 

-  คาโรทีน (ธรรมชาติ) ปริมาณเหมาะสม 

-  แคนธาแซนธีน ปริมาณเหมาะสม 

-  คาราเมล (แอมโมเนีย) ไมเกิน 150 มิลลิกรัม  

-  คาราเมล (คอสติก) ปริมาณเหมาะสม  

-  คาราเมล (ซัลไฟตแอมโมเนีย) ไมเกิน 150 มิลลิกรัม  

-  คลอโรฟลล ปริมาณเหมาะสม  

-  คลอโรฟลลคอปเปอรคอมเปลกซ ปริมาณเหมาะสม 

-  คารมีน ปริมาณเหมาะสม 

-  ซันเซ็ตเย็ลโลว เอฟซีเอฟ ไมเกิน 200 มิลลิกรัม 

-  ไตเตเนียมไดออกไซด ปริมาณเหมาะสม  

-  ตารตราซีน ไมเกิน 200 มิลลิกรัม 

-  บริลเลียนทบลู เอฟซีเอฟ ไมเกิน 50 มิลลิกรัม 

-  ปองโซ 4 อาร ไมเกิน 50 มิลลิกรัม 

-  ฟาสตกรีน เอฟซีเอฟ ไมเกิน 100 มิลลิกรัม 

-  ไรโบฟลาวิน ปริมาณเหมาะสม 

-  สีแดงจากหัวบีท ปริมาณเหมาะสม  

-  เออริโธรซิน ไมเกิน 100 มิลลิกรัม 

-  อินดิโกคารมีน (อินดิโกติน) ไมเกิน 100 มิลลิกรัม 

*ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร 

*สีผสมอาหารดังตอไปนี้ ประกาศฯไมมีขอกําหนด

การใช จึงตองไดรับความเห็นชอบจาก อย.กอนใช  

1.  เบตา-คาโรทีน (สังเคราะห) (Beta-carotene 

(synthetic); Beta, beta-carotene; C.I. Food 

orange 5) 

2.  เบตา-อะโป-8’-คาโรทีนาล (Beta-apo-8’-

carotenal; Carotenal, beta-apo-8’; 8’-apo-beta-

carotenal; C.I. food orange 6) 

3.  ผงถานที่ไดจากการเผาพืช(Vegetable carbon) 

4.  เมทิลและเอทิลเอสเตอรของเบตา-อะโป-8’-คาโร

ทีโนอิคแอซิด (Methyl and ethyl esters of 

carotenoic acid, beta-apo-8’; ; Methyl/ethyl 8’-

apo-caroten-8’-oate; C.I. Food orange 7 (ethyl 

ester) 

5.  เอทิลเอสเตอรของเบตา-อะโป-8’-คารโรทีโนอิค

แอซิด (Ethyl ester of beta-apo-8’-carotenoic 

acid) 

 

 



 

 

 

นมปรุงแตง/3                    -17- 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

ความชื้น -  ไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก  

*เนื้อนมไมรวมมันเนยหรือไขมัน,โปรตีนนม 

และ มันเนยหรือไขมัน แลวแตกรณี 

-  มีเนื้อนมไมรวมมันเนยหรือไขมัน,โปรตีนนม และ มันเนยหรือ

ไขมัน เปนไปตามนมปรุงแตงชนิดเหลว แลวแตกรณี  

*เมื่ออยูในสภาพพรอมบริโภคตามวิธีละลายเพื่อ

บริโภคที่ระบุไวบนฉลาก 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

-Salmonella sp. 

-Clostridium perfringens 

-Staphylococcus aureus 

-Bacillus cereus * 

-  ไมมี  

 

 

 

*ชนิดผงหรือแหงพบไมเกิน 100 ใน 1 กรัม 

อี.โคไล(Escherichia coli) -  ไมพบในนมปรุงแตง 0.1 กรัม 

นมปรุงแตงชนิดแหง 

 

แบคทีเรียทั้งหมด -  ไมเกิน 100,000 ในนมปรุงแตง 1 กรัม 

 

ความชื้น -  ไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก 

เนื้อนม -  ไมนอยกวารอยละ 60 ของน้ําหนัก  

โปรตีนนมในเนื้อนมไมรวมมันเนยหรือ

ไขมัน 

-  ไมนอยกวารอยละ 34 ของน้ําหนัก  

มันเนยหรือไขมัน 

 

ชนิดเต็มมันเนยหรือเต็มไขมัน 

-  ไมนอยกวารอยละ 16.5 ของน้ําหนัก 

ชนิดพรองมันเนยหรือพรองไขมัน 

-  มากกวารอยละ 1.5 ของน้ําหนัก แตไมถึงรอยละ 16.5 ของน้ําหนัก 

ชนิดขาดมันเนยหรือขาดไขมัน 

-  ไมเกินรอยละ 1.5 ของน้ําหนัก  

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค -  ไมมี 

อี.โคไล(Escherichia coli) -  ไมพบในนมปรุงแตง 0.1 กรัม 

นมปรุงแตงชนิดแหงอัดเม็ด 

แบคทีเรียทั้งหมด -  ไมเกิน 100,000 ในนมปรุงแตง 1 กรัม 

ขอกําหนดที่อาจตรวจวิเคราะหตามความเหมาะสม 

-  กลิ่น รส 

-  สารพิษจากจุลินทรีย 

-  วัตถุกันเสีย 

-  วัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

กลิ่น รส -  ตามลักษณะของนมเปรี้ยวนั้น 

โปรตีน # -  ไมนอยกวารอยละ 2.7 ของนํ้าหนัก (ยกเวนนมเปรี้ยวคูมิส) 

* เพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงฯ เรื่อง นมเปรี้ยว 

# เปนมาตรฐานของนมเปรี้ยวที่มิไดปรุงแตง        

ในกรณีที่เปนนมเปรี้ยวปรุงแตง ใหเปนไปตาม

สัดสวนของนมที่ใชเปนสวนผสม โดยตองมีนม

เปนสวนผสมไมนอยกวารอยละ 50 ของนํ้าหนัก 

มันเนย*# - โยเกิรตและนมเปรี้ยวแอซิโดฟลัส 

  -  นอยกวารอยละ 15 ของน้ําหนัก 

- นมเปรี้ยวเคเฟอร, นมเปรี้ยวคูมิสและนมเปรี้ยวที่ไดจากการหมัก 

ดวยจุลินทรียชนิดที่แตกตางจากที่กําหนดไว 

  -  นอยกวารอยละ 10 ของน้ําหนัก 

นมเปรี้ยวแชแข็ง และ นมเปรีย้วชนิดแหง 

ตรวจสอบขอกําหนด ตามประกาศกระทรวงฯ 

คาความเปนกรดโดยคํานวณเปนกรดแลกติก*# - โยเกิรต, นมเปรี้ยวแอซิโดฟลัสและนมเปรี้ยวเคเฟอร 

  -  ไมนอยกวารอยละ 0.6 ของน้ําหนัก 

- นมเปรี้ยวคูมิส 

  -  ไมนอยกวารอยละ 0.7 ของน้ําหนัก 

- นมเปรี้ยวที่ไดจากการหมักดวยจุลินทรียชนิดที่แตกตาง 

   จากที่กําหนดไว 

  -  ไมนอยกวารอยละ 0.3 ของน้ําหนัก 

จุลินทรียที่ใชในกรรมวิธีการหมักคงเหลือ 

(กรณีนมเปรี้ยวที่ไมผานการฆาเชื้อหลังการ

หมัก) 

-  คงเหลือในนมเปรี้ยวที่ไมผานการฆาเชื้อหลังการหมัก แลวแตกรณี

ดังนี้ 

    -  แบคทีเรียไมนอยกวา 10,000,000 โคโลนี ตอ 1 กรัม 

    -  ยีสตไมนอยกวา 10,000 โคโลนี ตอ 1 กรัม 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

-Salmonella sp. 

-Clostridium perfringens 

-Staphylococcus aureus 

-  ไมมี 

แบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม* -  นอยกวา 3 ตอนมเปรี้ยว 1 กรัม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น 

เชื้อรา* นมเปรี้ยวที่ผานการฆาเชื้อหลังการหมัก 

-  ไมเกิน 100 โคโลนี ตอ1 กรัม 

(ฉบับที่ 289)พ.ศ.2548 

เรื่อง  

นมเปรี้ยว 

ยีสต* 

 

นมเปรี้ยวที่ไมไดใชยีสตในการหมักและไมผานการฆาเชื้อหลังการ

หมัก 

-  ไมเกิน 100 โคโลนี ตอ1 กรัม 

ขอกําหนดที่อาจตรวจวิเคราะหตามความเหมาะสม 

-  วัตถุกันเสีย 

-  สารกันหืน 

-  สารพิษจากจุลินทรีย 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

ยีสตและเชื้อรา* 

 
นมเปรี้ยวที่ผานการฆาเชื้อหลังการหมัก 

-  พบยีสตและเชื้อราไดไมเกิน 10 โคโลนี ตอ1 กรัม 

ชนิดและปริมาณวัตถุใหความหวานแทน

น้ําตาล(ถามีการใช) 
-  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

ปริมาณในผลวิเคราะหสอดคลองกับปริมาณในสูตร 

 

 

 

 

 ชนิดและปริมาณสี* 

ปริมาณตอนมเปรี้ยว 1 กิโลกรัม 

-  คารโมอิซีน(เอโซรูบีน) ไมเกิน 100 มิลลิกรัม 

-  คาโรทีน (ธรรมชาติ) ปริมาณเหมาะสม 

-  แคนธาแซนธีน ปริมาณเหมาะสม 

-  คาราเมล (แอมโมเนีย) ไมเกิน 150 มิลลิกรัม ยกเวน โยเกิรตปรุงแตง

ผสมผลไม ไมเกิน 2000 มิลลิกรัม 

-  คาราเมล (คอสติก) ปริมาณเหมาะสม ยกเวน นมเปรี้ยวไมปรุงแตง 

-  คาราเมล (ซัลไฟตแอมโมเนีย) ไมเกิน 150 มิลลิกรัม ยกเวน  

โยเกิรตปรุงแตงผสมผลไม ไมเกิน 2000 มิลลิกรัม 

-  คลอโรฟลล ปริมาณเหมาะสม ยกเวน นมเปรี้ยวไมปรุงแตง 

-  คลอโรฟลลคอปเปอรคอมเปลกซ ปริมาณเหมาะสม 

-  คารมีน ปริมาณเหมาะสม 

-  ซันเซ็ตเย็ลโลว เอฟซีเอฟ ไมเกิน 200 มิลลิกรัม 

-  ไตเตเนียมไดออกไซด ปริมาณเหมาะสม ยกเวน นมเปรี้ยวไมปรุงแตง 

-  ตารตราซีน ไมเกิน 200 มิลลิกรัม 

-  บริลเลียนทบลู เอฟซีเอฟ ไมเกิน 50 มิลลิกรัม 

-  ปองโซ 4 อาร ไมเกิน 50 มิลลิกรัม 

-  ฟาสตกรีน เอฟซีเอฟ ไมเกิน 100 มิลลิกรัม 

-  ไรโบฟลาวิน ปริมาณเหมาะสม 

-  สีแดงจากหัวบที ปริมาณเหมาะสม ยกเวน นมเปรี้ยวไมปรุงแตง 

-  เออริโธรซิน ไมเกิน 100 มิลลิกรัม 

-  อินดิโกคารมีน (อินดิโกติน) ไมเกิน 100 มิลลิกรัม 

*ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร 

*สีผสมอาหารดังตอไปนี้ ประกาศฯไมมีขอกําหนด

การใช จึงตองไดรับความเห็นชอบจาก อย.กอนใช  

1.  เบตา-คาโรทีน (สังเคราะห) (Beta-carotene 

(synthetic); Beta, beta-carotene; C.I. Food 

orange 5) 

2.  เบตา-อะโป-8’-คาโรทีนาล (Beta-apo-8’-

carotenal; Carotenal, beta-apo-8’; 8’-apo-beta-

carotenal; C.I. food orange 6) 

3.  ผงถานที่ไดจากการเผาพืช(Vegetable carbon) 

4.  เมทิลและเอทิลเอสเตอรของเบตา-อะโป-8’-คาโร

ทีโนอิคแอซิด (Methyl and ethyl esters of 

carotenoic acid, beta-apo-8’; ; Methyl/ethyl 8’-

apo-caroten-8’-oate; C.I. Food orange 7 (ethyl 

ester) 

5.  เอทิลเอสเตอรของเบตา-อะโป-8’-คารโรทีโนอิค

แอซิด (Ethyl ester of beta-apo-8’-carotenoic 

acid) 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

เนื้อนม 

 

ผลิตภัณฑของนมชนิดเหลว 

-  ไมนอยกวารอยละ 8 ของน้ําหนัก  

ผลิตภัณฑของนมชนิดแหง 

-  ไมนอยกวารอยละ 65 ของน้ําหนัก  

ขอกําหนดที่อาจตรวจวิเคราะหตามความเหมาะสม 

-  กลิ่น รส 

-  สารพิษจากจุลินทรีย 

-  วัตถุกันเสีย 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

Salmonella sp. 

-Clostridium perfringens 

-Staphylococcus aureus 

-Bacillus cereus * 

-  ไมมี  

 

 

 

*พรอมดื่มชนิดพาสเจอรไรสพบไมเกิน100ใน1กรัม 

*ชนิดผงหรือแหง พบไมเกิน100 ใน1กรัม 

แบคทีเรียทั้งหมด ผลิตภัณฑของนมชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีพาสเจอรไรส 

-  ตรวจพบในผลิตภัณฑของนม1 มิลลิลิตร ไดไมเกิน 10,000 ณ แหลงผลิต 

และไมเกิน 50,000 ตลอดระยะเวลาเมื่อออกจากแหลงผลิตจนถึงวัน

หมดอายุการบริโภคที่ระบุบนฉลาก  

ผลิตภัณฑของนมชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีสเตอริไลสและกรรมวิธี ยูเอชที 

-  ไมพบในผลิตภัณฑของนม 0.1 มิลลิลิตร 

ผลิตภัณฑของนมชนิดแหง 

-  ไมเกิน 100,000 ในผลิตภัณฑของนม ชนิดแหง 1 กรัม 

(ฉบับที่ 267) พ.ศ.2545  

เรื่อง  

ผลิตภัณฑของนม 

ชนิดและปริมาณวัตถุใหความหวานแทน

น้ําตาล (ถามีการใช) 

-  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 

ปริมาณในผลวิเคราะหสอดคลองกับปริมาณในสูตร 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

  ชนิดและปริมาณส ี

ปริมาณตอผลิตภัณฑของนม 1 กิโลกรัม 

-  คารโมอิซีน ไมเกิน 100 มิลลิกรัม 

-  คาโรทีน (ธรรมชาติ) ปริมาณเหมาะสม 

-  แคนธาแซนธีน ปริมาณเหมาะสม 

-  คาราเมล (คอสติก) ปริมาณเหมาะสม  

-  คลอโรฟลล ปริมาณเหมาะสม 

-  คลอโรฟลลคอปเปอรคอมเปลกซ ปริมาณเหมาะสม 

-  คารมีน ปริมาณเหมาะสม 

-  ซันเซ็ตเย็ลโลว เอฟซีเอฟ ไมเกิน 200 มิลลิกรัม 

-  ไตเตเนียมไดออกไซด ปริมาณเหมาะสม  

-  ตารตราซีน ไมเกิน 200 มิลลิกรัม 

-  บริลเลียนทบลู เอฟซีเอฟ ไมเกิน 50 มิลลิกรัม 

-  ปองโซ 4 อาร ไมเกิน 50 มิลลิกรัม 

-  ไรโบฟลาวิน ปริมาณเหมาะสม 

-  สีแดงจากหัวบีท ปริมาณเหมาะสม  

-  เออริโธรซิน ไมเกิน 100 มิลลิกรัม 

-  อินดิโกคารมีน (อินดิโกติน) ไมเกิน 100 มิลลิกรัม 

*ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร 

*สีผสมอาหารดังตอไปนี้ ประกาศฯไมมีขอกําหนด

การใช จึงตองไดรับความเห็นชอบจาก อย.กอนใช  

1.  เบตา-คาโรทีน (สังเคราะห) (Beta-carotene 

(synthetic); Beta, beta-carotene; C.I. Food 

orange 5) 

2.  เบตา-อะโป-8’-คาโรทีนาล (Beta-apo-8’-

carotenal; Carotenal, beta-apo-8’; 8’-apo-beta-

carotenal; C.I. food orange 6) 

3.  ผงถานที่ไดจากการเผาพืช(Vegetable carbon) 

4.  เมทิลและเอทิลเอสเตอรของเบตา-อะโป-8’-คาโร

ทีโนอิคแอซิด (Methyl and ethyl esters of 

carotenoic acid, beta-apo-8’; ; Methyl/ethyl 8’-

apo-caroten-8’-oate; C.I. Food orange 7 (ethyl 

ester) 

5.  เอทิลเอสเตอรของเบตา-อะโป-8’-คารโรทีโนอิค

แอซิด (Ethyl ester of beta-apo-8’-carotenoic 

acid) 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

(ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547  

เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 

 

 

- Specification ตามที่กําหนดไวใน Codex 

Advisory Specification for the Identity 

and Purity of Food Additives            หรือ 

- Specification ตามที่กําหนดไวในประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว        หรือ 

วัตถุเจือปนอาหารตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน 

ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังนี้ 

(1) ตามที่กําหนดไวใน Codex Advisory Specification for the Identity 

and Purity of Food Additives 

(2) ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการอาหาร  

(3) ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห

ปญหาและวินิจฉัยในเชิงวิชาการเกี่ยวกับอาหาร 

*1ตามประกาศฯ ฉบับที่ 281 ขอ 5 วัตถุเจือปน

อาหารตองมีวิธีการตรวจวิเคราะห ตามที่กําหนด

ไวใน Codex Advisory Specification for the 

Identity and Purity of Food Additive ถา

แตกตางตองเปนไปตาม ประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑการ

ใชวิธีการตรวจวิเคราะหที่แตกตางไปจาก

ขอกําหนดใน Codexฯ  ลงวันที่ 3 พ.ย.47 

- ตามขอกําหนดเดิมที่ไดตกลงไว         ดังนี้ 

1.เอกลักษณ 

2.ปริมาณ 

3.กากหลังเผา 

4.ความชื้น 

วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว*1 

5.โลหะหนัก(คํานวณเปนตะกั่ว)หรือตะกั่ว 

 วัตถุเจือปนอาหาร อนุโลม ใหขึ้นทะเบียนไดหากมี

ผลการตรวจวิเคราะหครบ  5 รายการตาม

ขอกําหนดเดิมที่ไดตกลงไว และ มีคาที่ไดเปนไป

ตามที่ Codex กําหนดไว(ถามี) 

 วัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสมตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนี้ 

ตะกั่ว -  ตะกั่ว ไมเกิน 10 มิลลิกรัมตอ กิโลกรัม 

อารเซนิก -  อารเซนิก(คํานวณเปนAs)ไมเกิน 3 มิลลิกรัม ตอ กิโลกรัม 

กรณีมีการผสมดวยวัตถุอื่นที่ไมใชวัตถุเจือปนอาหารและไมใชน้ํามันและไขมัน 

ตองตรวจวิเคราะหและมีคุณภาพหรือมาตรฐานดานเชื้อจุลินทรียดังตอไปนี้ดวย 

-  Salmonella spp. -  ไมพบใน 25 กรัม 

-  Clostridium perfringen -  ไมพบใน 0.01 กรัม 

-  Escherichia coli -  นอยกวา 3 ตอ กรัม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น 

-  Staphylococcus aureus -  นอยกวา 100 ตอ กรัม 

วัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม 

 -  ตองใชวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยวที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ 

กําหนดไวใน Codex Advisory Specification for the Identity and - 

*เพิ่มเติมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา เรื่อง การกําหนดคุณภาพหรือ

มาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม 

ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

  Purity of Food Additives  หรือ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาประกาศกําหนด  หรือ ตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาและวินิจฉัยในเชิงวิชาการ

เกี่ยวกับอาหาร  และ หากมีการผสมดวยวัตถุอื่นที่ไมใชวัตถุเจือปน

อาหารวัตถุนั้นตองไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

วัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุ

ที่ใชรักษาคุณภาพหรือ

มาตรฐานของอาหาร 

ตรวจวิเคราะหภาชนะบรรจุ 

(เฉพาะภาชนะบรรจุที่เปนพลาสติก) 

-  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ 

และภาชนะบรรจุตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนี้ 

(1) ไมมีโลหะหนักหรือสารเปนพิษอื่นออกมาปนเปอนกับอาหารใน

ปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(2) มีการเคลือบหรือปองกันมิใหสิ่งพิมพออกมาปนเปอนกับอาหาร 

(3) แข็งแรง ไมเปอยยุยและฉีกขาดไดงาย 

*เพิ่มเติมตาม ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา เรื่อง การกําหนดคุณภาพหรือ

มาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุที่ใช

รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร 

ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2548 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

ปริมาณสตีวิโอไซด -  ไมนอยกวารอยละ 80 โดยน้ําหนัก 

ความชื้น -  ไมเกินรอยละ 6 โดยน้ําหนัก 

โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) -  ไมเกิน 10 มิลลิกรัม ตอ  1 กิโลกรัม 

ปริมาณเมทิลแอลกอฮอล -  มีเมทิลแอลกอฮอลที่ใชเปนสารชวยในการผลิต (Processing aid) 

ตกคางได ไมเกิน 50 มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

-Salmonella sp. 

-Clostridium perfringens 

-Staphylococcus aureus 

-  ไมมี 

 

(ฉบับที่ 262) พ.ศ.2545 

เรื่อง  

สตีวิโอไซดและอาหารที่มี        

สวนผสมของสตีวิโอไซด 

ยีสตและเชื้อรา -  ไมมี 

*- สตีวิโอไซดสกัดไดจากหญาหวาน  

      (Stevia rebaudiana Bertoni ) 

 - อาหารที่มีสวนผสมของสตีวิโอไซด  

ตองใชเปนอาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก 

ตามประกาศฯ ฉบับที่ 121 (พ.ศ.2532) เรื่อง อาหาร

สําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

กลิ่น รส -  มีกลิ่นรสตามลักษณะเฉพาะของอาหารนั้น 

ความชื้น(เฉพาะชนิดผงหรือแหง) -  ไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก  

รวนไมเปนกอน 

(เฉพาะชนิดผงหรือแหง) 

-  มีลักษณะรวนเปนผงหรือแหงไมเกาะเปนกอน และเมื่อไดผสมตาม

คําแนะนําที่แสดงไวในฉลากแลว ตองมีลักษณะไมรวมตัวเปนกอน ไม

ลอยเปนฝา และเนื้ออาหารตองไมหยาบ เหมาะสมที่จะนําไปใชเลี้ยง

ทารกหรือเด็กได โดยสามารถผานหัวนมชนิดยางธรรมชาติหรือยาง

สังเคราะหที่ใชกันตามปกติ  

* ตองสงผลวิเคราะหชนิดและปริมาณสารอาหาร

ตามที่แสดงที่ฉลาก 

ขอกําหนดที่อาจตรวจวิเคราะหตามความเหมาะสม 

-  ฮอรโมนหรือสารปฏิชีวนะ 

-  วัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล 

-  เบนโซอิกและเกลือของกรด 

-  ซาลิซิลิกและเกลือของกรด 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

-Salmonella sp. 

-Clostridium perfringens 

-Staphylococcus aureus 

-Bacillus cereus * 

-  ไมมี  

 

 

 

*ชนิดผงหรือแหงพบไมเกิน 100 ใน 1 กรัม 

อี.โคไล(Escherichia coli) -  ไมพบในอาหาร 0.1 กรัม หรือ 0.1 มิลลิลิตร 

แบคทีเรียทั้งหมด สําหรับกรรมวิธีสเตอริไลส   - ไมพบในอาหาร 0.1 มิลลิลิตร 

สําหรับกรรมวิธี ยู เอช ที      - ไมพบในอาหาร 0.1 มิลลิลิตร 

สําหรับชนิดผงหรือแหง       - ไมเกิน 10,000 ในอาหาร1 กรัม 

กรณีใชกรรมวิธีอื่น            - ตรวจพบตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก อย. 

ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537)  

(ฉบับที่ 171) พ.ศ.2539  

และ (ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547

เรื่อง  

อาหารทารกและอาหารสูตร

ตอเนื่องสําหรับทารก 

และเด็กเล็ก,  

 

 -  ไมใชนํ้าตาล นํ้าผึ้ง หรือวัตถุที่ใหความหวานอื่นใด ยกเวน 

(1) การเติมนํ้าตาลแลคโตสหรือการเติมคารโบไฮเดรตอื่นที่มิใชนํ้าตาลที่

มีความหวานเทียบเทาหรือนอยกวานํ้าตาลแลคโตส 

(2) อาหารสําหรับทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก

ที่มีความประสงคจะใหใชเลี้ยงทารกหรือเด็กเล็กซึ่งมีระบบการยอย

อาหารผิดปกติ หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ หรือแพสารอาหารบาง

ชนิดทั้งนี้ตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก อย. 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  

พลังงาน -  ไมนอยกวา 272 กิโลจูล (65 กิโลแคลอรี)และไมเกิน 293 กิโลจูล (70 

กิโลแคลอรี) ในจํานวนหรือ ในอัตราสวนผสมเพื่อใชเลี้ยงทารกหรือเด็ก

ตามที่ระบุในฉลากจํานวน 100 มิลลิลิตร 

เวนแตอาหารทารกที่มีความประสงคและเหมาะสม

ที่จะใชเลี้ยงทารกที่มีน้ําหนักตัวเมื่อคลอดต่ํากวา

หนึ่งพันแปดรอยกรัม ใหมีไดตามที่ไดรับความ

เห็นชอบจาก อย. 

-  มีสารโปรตีน สารไขมัน วิตามิน และแรธาตุตาง ๆ ในจํานวนที่ใหพลังงาน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี) ดังตอไปนี้ 

อาหารทารก 

(ตั้งแตแรกเกิดจนถึง 12 เดือน) 

สารโปรตีนและกรดอะมิโนทั้งหมด - (ก) มีสารโปรตีนที่มีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนเทียบเทา 

เคซีน ในปริมาณไมนอยกวา 1.8 กรัม และมีปริมาณสารโปรตีนทั้งหมด

ไมเกิน 4.0 กรัม 

- (ข) หากใชโปรตีนที่มีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนไมเทียบเทา 

เคซีน สารโปรตีนนั้น ตองมีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีน โดยมี

อัตราสวนของสารโปรตนีที่จะนํามาใชประโยชนได (Protein Efficiency 

Ratio,PER)ไมนอยกวารอยละ 85 ของเคซีนหรือมีคุณคาทางโภชนาการ

ของสารโปรตีน ซึ่งวัดโดยวิธีการอื่นตามความเห็นชอบจาก อย. แตทั้งนี้

การใชสารโปรตีนดังกลาว  ตองปรับคุณภาพของสารโปรตีนนั้นใหมี

คุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนเทียบเทาเคซีนดวย 

    การเติมกรดอะมิโนที่จําเปนตอรางกาย (Essential amino acid) เพื่อ

ปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีน ตองเปนกรดอะมิโนแบบ

แอลตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก อย. และเติมในปริมาณเทาที่จําเปน

ตามวัตถุประสงคดังกลาว 

-  ไมใสสี ไมแตงกลิ่นรส หรือไมใชวัตถุปรุงแตงรส

อาหาร 

เวนแตอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

อาจมีการแตงกลิ่นรสตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก 

อย. 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

สารไขมันและกรดไลโนลีอิก 

 

 

 

-  สารไขมันไมนอยกวา 3.3 กรัม และไมเกิน 6.0 กรัม และมีกรดไขมัน

ชนิดไลโนลีอิกไมนอยกวา 300 มิลลิกรัม ในจํานวนสารไขมันทั้งหมดถา

มีกรดไขมันชนิดที่มีคารบอนในโมเลกุลเกิน  20 อะตอม ใหมีไดไมเกิน

รอยละ 1 ของพลังงาน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี) 

วิตามินเอ(คํานวณเปนเรตินอล) -  ไมนอยกวา 75 ไมโครกรัม และไมเกิน 150 ไมโครกรัม  

วิตามินดี -  ไมนอยกวา 40 หนวยสากล และไมเกิน 80 หนวยสากล 

วิตามินเค 1 -  ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม 

วิตามินอี (อัลฟา-โทโคเฟอรอล) -  ไมนอยกวา 0.7 หนวยสากล และตองมีวิตามินอีไมนอยกวา 0.7 หนวย

สากลตอกรดไลโนลีอิก 1 กรัม 

วิตามินบี 1 (ไธอะมีน) -  ไมนอยกวา 40 ไมโครกรัม 

วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน)  -  ไมนอยกวา 60 ไมโครกรัม 

ไนอาซิน (นิโคตินาไมดหรือกรดนิโคตินิก) -  ไมนอยกวา 250 ไมโครกรัม 

วิตามินบี 6 -  ไมนอยกวา 35 ไมโครกรัม และไมนอยกวา 15 ไมโครกรัม ตอโปรตีน 1 

กรัม ในกรณีที่มีโปรตีนในสูตรอาหารทารกเกินกวา 1.8 กรัมตอ 418 กิโล

จูล (100 กิโลแคลอรี)  

กรดโฟลิก -  ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม 

กรดแพนโทธีนิก -  ไมนอยกวา 300 ไมโครกรัม 

 

วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามิน) -  ไมนอยกวา 0.15 ไมโครกรัม 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

ไบโอติน -  ไมนอยกวา 1.5 ไมโครกรัม 

โคลีน -  ไมนอยกวา 7 มิลลิกรัม    

วิตามินซี (กรดแอลแอสคอรบิค) -  ไมนอยกวา 8 มิลลิกรัม 

โซเดียม -  ไมนอยกวา 20 มิลลิกรัม และไมเกิน 60 มิลลิกรัม 

โพแทสเซียม -  ไมนอยกวา 80 มิลลิกรัม และไมเกิน 200 มิลลิกรัม 

คลอไรด -  ไมนอยกวา 55 มิลลิกรัม และไมเกิน 150 มิลลิกรัม 

 

แคลเซียม -  ไมนอยกวา 50 มิลลิกรัม 

ฟอสฟอรัส -  ไมนอยกวา 25 มิลลิกรัม  

อัตราสวนของแคลเซียมตอฟอสฟอรัส                       

ตองไมนอยกวา 1.2 และไมเกิน 2.0 

แมกนีเซียม -  ไมนอยกวา 6 มิลลิกรัม 

เหล็ก -  ไมนอยกวา 0.15 มิลลิกรัม และไมเกิน 3.0 มิลลิกรัม 

ไอโอดีน -  ไมนอยกวา 5 ไมโครกรัม และไมเกิน 75 ไมโครกรัม 

ทองแดง -  ไมนอยกวา 60 ไมโครกรัม 

สังกะสี -  ไมนอยกวา 0.5 มิลลิกรัม 

แมงกานีส -  ไมนอยกวา 5 ไมโครกรัม 

 

 ในกรณีที่อาหารทารกนั้นมีความประสงคจะใหใชเลี้ยงทารกซึ่งมีระบบ

การยอยอาหารผิดปกติ หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ หรือแพ

สารอาหารบางชนิดไดนั้น ใหมีชนิดและปริมาณของสารอาหารตามที่

ไดรับความเห็นชอบจาก อย. และใหแสดงวัตถุประสงคนั้นไวในฉลาก

ดวย 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังตอไปนี้ดวย คือ 

พลังงาน -  มีพลังงานไมนอยกวา 251 กิโลจูล (60 กิโลแคลอรี) และไมเกิน 356 กิโลจูล (85 กิโล

แคลอรี) ในจํานวนหรือในอัตราสวนผสมเพื่อใชเลี้ยงทารกหรือเด็กตามที่ระบุในฉลาก 

จํานวน 100 มิลลิลิตร 

-  มีสารโปรตีน สารไขมัน วิตามิน และแรธาตุตาง ๆ ในจํานวนที่ใหพลังงาน 418 กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี) ดังตอไปนี้ 

สารโปรตีนและกรดอะมิโนทั้งหมด - (ก) มีสารโปรตีนที่มีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนเทียบเทา เคซีนในปริมาณ

ไมนอยกวา 3.0 กรัม และมีปริมาณสารโปรตีนทั้งหมดไมเกิน 5.5 กรัม  

- (ข) หากใชสารโปรตีนที่มีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนไมเทียบเทาเคซีน สาร

โปรตีนนั้นตองมีคุณคาทางโภชนาการของสารโปรตีนโดยมีอัตราสวนของสารโปรตีน

ที่จะนํามาใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 85 ของเคซีน หรือมีคุณคาทางโภชนาการ

ของสารโปรตีนซึ่งวัดโดยวิธีการอื่นตามความเห็นชอบจาก อย. แตทั้งนี้การใชสาร

โปรตีนดังกลาวตองปรับคุณภาพของสารโปรตีนนั้น ใหมีคุณคาทางโภชนาการของ

สารโปรตีนเทียบเทาเคซีนดวย 

    การเติมกรดอะมิโนที่จําเปนตอรางกายเพื่อปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการของสาร

โปรตีนตองเปนกรดอะมิโนแบบแอลตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก อย. และเติมใน

ปริมาณเทาที่จําเปนตามวัตถุประสงคดังกลาว 

สารไขมันและกรดไลโนลีอิก -  สารไขมันไมนอยกวา 3.0 กรัม และไมเกิน 6.0 กรัม และมีกรดไขมันชนิดไลโนลีอิก

ไมนอยกวา 300 มิลลิกรัม ในจํานวนสารไขมันทั้งหมดถามีกรดไขมันชนิดที่มี

คารบอนในโมเลกุลเกิน 20 อะตอม ใหมีไดไมเกินรอยละ 1 ของพลังงาน 418 กิโลจูล 

(100 กิโลแคลอรี) 

วิตามินเอ(คํานวณเปนเรตินอล) -  ไมนอยกวา 75 ไมโครกรัม และไมเกิน 225 ไมโครกรัม                             

วิตามินดี -  ไมนอยกวา 40 หนวยสากล และไมเกิน 120 หนวยสากล 

อาหารสูตรตอเนื่องสําหรับ

ทารกและเด็กเล็ก 

(อายุตั้งแต 6 เดอืน 

จนถึง 12 เดือน 

หรือเด็กตั้งแต 1 ปจนถึง 3 ป) 

 

วิตามินอี (อัลฟา-โทโคเฟอรอล) -  ไมนอยกวา 0.7 หนวยสากล และตองมีวิตามินอีไมนอยกวา 0.7 หนวยสากล ตอ

กรดไลโนลีอิก 1 กรัม 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

วิตามินเค 1 -  ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม 

วิตามินบี 1 (ไธอะมีน) -  ไมนอยกวา 40 ไมโครกรัม 

วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) -  ไมนอยกวา 60 ไมโครกรัม 

ไนอาซิน (นิโคตนิาไมดหรือกรดนิโคตินิก) -  ไมนอยกวา 250 ไมโครกรัม 

วิตามินบี 6 -  ไมนอยกวา 45 ไมโครกรัม และไมนอยกวา 15 ไมโครกรัม ตอโปรตีน 1 กรัม ในกรณีที่

มีโปรตีนในสูตรอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กเกินกวา 3.0 กรัม ตอ 418 

กิโลจูล (100 กิโลแคลอรี) 

กรดโฟลิก -  ไมนอยกวา 4 ไมโครกรัม 

กรดแพนโทธีนิก -  ไมนอยกวา 300 ไมโครกรัม 

วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามิน) -  ไมนอยกวา 0.15 ไมโครกรัม 

ไบโอติน -  ไมนอยกวา 1.5 ไมโครกรัม 

วิตามินซี (กรดแอลแอสคอรบิค) -  ไมนอยกวา 8 มิลลิกรัม 

โซเดียม -  ไมนอยกวา 20 มิลลิกรัม และไมเกิน 85 มิลลิกรัม 

โพแทสเซียม -  ไมนอยกวา 80 มิลลิกรัม 

คลอไรด -  ไมนอยกวา 55 มิลลิกรัม 

 

แคลเซียม -  ไมนอยกวา 90 มิลลิกรัม 

ฟอสฟอรัส -  ไมนอยกวา 60 มิลลิกรัม  

อัตราสวนของแคลเซียมตอฟอสฟอรัส 

ตองไมนอยกวา 1.0 และไมเกิน 2.0 

แมกนีเซียม -  ไมนอยกวา 6 มิลลิกรัม 

เหล็ก -  ไมนอยกวา 1 มิลลิกรัม และไมเกิน 2 มิลลิกรัม 

ไอโอดีน -  ไมนอยกวา 5 ไมโครกรัม 

สังกะสี -  ไมนอยกวา 0.5 มิลลิกรัม 

 

 ในกรณีที่อาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กนั้น มีความประสงคจะใหใช

เลี้ยงทารกหรือเด็กซึ่งมีระบบการยอยอาหารผิดปกติ หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ 

หรือแพสารอาหารบางชนิด ไดนั้น ใหมีชนิดและปริมาณของสารอาหารตามที่ไดรับ

ความเห็นชอบจาก อย. และใหแสดงวัตถุประสงคนั้นไวในฉลากดวย 
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คาความเปนกรด - ดาง 

คาวอเตอรแอคติวิตี้ (Water activity) 

อาหารตามขอ 3(1) ชนิดที่มีความเปนกรดต่ํา 

-  คาความเปนกรด – ดาง มากกวา 4.6 และ 

-  คาวอเตอรแอคติวิตี้(Water activity) มากกวา 0.85 

อาหารตามขอ 3(1) ชนิดที่มีความเปนกรด หรือ ปรับสภาพกรด 

-  คาความเปนกรด – ดาง ตั้งแต 4.6 ลงมา 

อาหารตามขอ 3(2) 

-  คาวอเตอรแอคติวิตี้ (Water activity)  

 

 

 

 

อาหารตามขอ 3(2)ไมตองวิเคราะห 

คาความเปนกรด – ดาง 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

-Salmonella sp. 

-Clostridium perfringens 

-Staphylococcus aureus 

 -Clostridium botulinum# 

-  ไมมี  

 

 

#เฉพาะอาหารตามขอ 3(1)ชนิดที่มีความเปนกรดต่ํา 

ตะกั่ว (เฉพาะบรรจุในภาชนะโลหะ) -  ไมเกิน 1 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม 

เวนแตอาหารที่มีสารตะกั่วปนเปอนตามธรรมชาติในปริมาณสูง 

ใหมีไดตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก อย. 

 

ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535), 

(ฉบับที่ 179) พ.ศ.2540, 

(ฉบับที่ 253) พ.ศ.2545 

และ (ฉบับที่ 301) พ.ศ.2549 

เรื่อง  

อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

 

                                      [1] 

ซัลเฟอรไดออกไซดและวัตถุกันเสีย 

 

 เฉพาะอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่ไมผาน

กรรมวิธีใหความรอนทําลายจุลินทรียทั้งหมด 

วิเคราะหตาม[1]  อาหารตามขอ 3(1) ชนิดที่มีความ

เปนกรดต่ํา จุลินทรียที่เติบโตที่อุณหภูมิ 37oC หรือ 

55oC 

-  ไมมี 

วิเคราะหตาม[1]  

จุลินทรียที่เติบโตที่อุณหภูมิ 37oC หรือ 

55oC 

อาหารตามขอ 3(1)ชนิดที่มีความเปนกรด หรือ ปรับสภาพกรด 

-  ไมเกิน 1,000 ตออาหาร 1 กรัม 

อาหารตามขอ 3(2) 

-  ไมเกิน 10,000 ตออาหาร 1 กรัม  

ยีสตและรา -  ไมเกิน 100 ตออาหาร 1 กรัม 

อาหารตามขอ 3(1) ชนิดที่มีคา

ความเปนกรด-ดางตั้งแต4.6ลงมา

และอาหารตามขอ3(2) 

แบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม -  ไมพบ หรือ 

-  นอยกวา 3 ตออาหาร 1 กรัม ในกรณีตรวจโดยวิธี เอ็ม พี เอ็น 
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ชนิดและปริมาณของวัตถุใหความหวาน

แทนน้ําตาล (ถามีการใช) 

-  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และ

ปริมาณในผลวิเคราะหสอดคลองกับปริมาณในสูตร 

 

เอกลักษณ,ปริมาณโปรตีน , 

ชนิดและปริมาณกรดอะมิโน 

 *ถามีการใสรังนก 

ปริมาณโปรตีน , 

ชนิดและปริมาณกรดอะมิโน 

 *อาหารประเภทซุปจากสัตวสกัด 

วิเคราะหหาสารสําคัญของโสม  *ถามีการใสโสมและมีคําวา“โสม”เปนสวนของชือ่ 

Antraquinone Derivatives(Aloin)  *ถามีวานหางจระเขเปนสวนประกอบ 

แอฟลาทอกซิน (Aflatoxin)  *ถามีถั่วลิสงหรือเกสรดอกไมเปนสวนประกอบ 

น้ําหนักเนื้ออาหาร (drained weight) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตองมีน้ําหนักเนื้ออาหาร 

(drained weight) ตามที่กําหนดไวในบัญชีน้ําหนักเนื้ออาหารนี้ 

เวนแตอาหารประเภทที่ไมอาจแยกเนื้ออาหารได 

 ประเภท

อาหาร 

ชนิด น้ําหนักเนื้ออาหารเปน 

รอยละของน้ําหนักสุทธิ 

 1)  ชิ้นหรือแวน ไมนอยกวา 60 

 

ผลไม 

2)  ทั้งผล ไมนอยกวา 40 

 1)  ชิ้น ไมนอยกวา 60 

 2)  เมล็ด ไมนอยกวา 50 

 3)  ฝกหรือหัว ไมนอยกวา 40 

4)  ดองเค็มหรือหวาน เชน 

ซีเซกฉาย กงฉาย ตั้งฉาย 

ไมนอยกวา 65 

5)  เตาหูยี้ ไมนอยกวา 60 

อาหารตามประกาศฯนี้ ทุกชนิด 

 

พืชผัก 

6)  เตาเจี้ยว ไมนอยกวา 50 

ขอกําหนดที่อาจตรวจวิเคราะหตามความเหมาะสม 

-  สีสังเคราะห 

-  MSG 

-  ดีบุก (เฉพาะบรรจุภาชนะโลหะ) 

-  ปรอท (เฉพาะอาหารทะเล) 

-  สารหนู 

-  ไนไตรทหรือไนเตรท ในเนื้อหมักชนิด 

     เคียวมีทโพรดัก (cured meat product) 
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 ประเภทอาหาร ชนิด น้ําหนักเนื้ออาหารเปน 

รอยละของน้ําหนักสุทธิ 

 

  

  

 

1) บรรจุในน้ําเกลือ 

ซอส น้ํามัน หรือสิ่ง

อื่นที่ไมใชเครื่องปรุง 

ไมนอยกวา 60 

 

 2) เนื้อหอยใน        

น้ําเกลือ ซอส น้ํามัน 

หรือสิ่งอื่นที่ไมใช

เครื่องปรุง 

ไมนอยกวา 50  

 

เนื้อสัตว 

3) ไสกรอกในน้ําเกลือ ไมนอยกวา 50  

 อาหารปรุงสําเร็จที่ทําใหสุกแลว  

 ชนิด น้ําหนักเนื้ออาหารเปน 

รอยละของน้ําหนักสุทธิ 

 

 1)  แกงเผ็ดตางๆ ไมนอยกวา 50  

 2)  พะแนงตางๆ ไมนอยกวา 65  

 3)  แกงกะหรี่หรือมัสมั่น ไมนอยกวา 60  

4)  ผัดเผ็ดอยางแหง เชน ผัดพริกขิงหรือ

ผัดเผ็ดปลาหรือกุง 

ไมนอยกวา 90 

5)  กุงเค็มหรือหวาน ไมนอยกวา 80 

6)  หมูหวาน ไมนอยกวา 75 

 

 

7)  ไกหรือหมูพะโล/ไกหรือหมูหรือขาหมู

ตมเค็ม 

ไมนอยกวา 55 
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อาหารประเภทหรือชนิดตามที่กําหนดไวในบัญชี  

แตมีลักษณะพิเศษที่มิอาจกําหนดเนื้ออาหารใหเปนไปตามที่กําหนดไว  

หรือ อาหารประเภทอื่นที่มิไดกําหนดไวในบัญชี  

ใหมีน้ําหนักเนื้ออาหารตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก อย. ดังนี้  

ชนิด น้ําหนักเนื้ออาหารเปน 

รอยละของน้ําหนักสุทธิ 

 

 -  ผลิตภัณฑเนื้อสัตวตุน ไมนอยกวา 30%  

 -  ผลิตภัณฑถั่วงอก ไมนอยกวา 40%  

 -  ผลิตภัณฑมังคุด ไมนอยกวา 40%  

 -  ผลิตภัณฑเห็ด ไมนอยกวา 50%  

 -  ผลิตภัณฑไขนกกระทา ไมนอยกวา 55%  

 -  ผลิตภัณฑไขลูกเขย ไมนอยกวา 55%  

 

 -  ผลิตภัณฑไขแมงดา ไมนอยกวา 60%  
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ลักษณะทางกายภาพ(ส,ีกลิ่น,รส) -  มีกลิ่นรสตามลักษณะเฉพาะของอาหารนั้น 

ความชื้น (เฉพาะชนิดแหง) -  ไมเกินรอยละ 8 ของน้ําหนัก  

สารปฏิชีวนะ -  ไมมี 

ยีสตและรา -  ไมมี 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

-Salmonella sp. 

-Clostridium perfringens 

-Staphylococcus aureus 

-  ไมมี 

แอฟลาทอกซิน บี-1 (Aflatoxin) 

 

-  ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอื่น ในปริมาณที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

อาหารตามประกาศฯฉบับนี้ 

-  ไมรวมถึง เครื่องดื่มที่มีการใชวัตถุใหความหวาน

แทนน้ําตาล 

-  ใหรวมถึง วัตถุใหความหวานแทนน้ําตาลที่ใหรส

หวานจัด และวัตถุที่ไดจากการผสม ระหวางวัตถุให

ความหวานแทนน้ําตาลที่ใหรสหวานจัดกับวัตถุอื่น 

ซึ่งเมื่อรวมรสหวานเขาดวยกันแลวมากกวาน้ําตาล

ทรายในปริมาณ เทากัน 

ปริมาณตออาหารควบคุมน้ําหนักที่พรอมบริโภค 1 กิโลกรัม 

-  คารโมอีซีน (เอโซรูบีน) ไมเกิน 100 มิลลิกรัม 

-  คาโรทีน (ธรรมชาติ) ปริมาณเหมาะสม 

-  แคนธาแซนธีน ปริมาณเหมาะสม 

-  คาราเมล (แอมโมเนีย) ปริมาณเหมาะสม 

-  คาราเมล (คอสติก) ปริมาณเหมาะสม 

-  คาราเมล (ซัลไฟตแอมโมเนีย) ปริมาณเหมาะสม 

-  คลอโรฟลล ปริมาณเหมาะสม 

-  คลอโรฟลลคอปเปอรคอมเปลกซ ปริมาณเหมาะสม 

-  คารมีน ปริมาณเหมาะสม 

-  ซันเซ็ตเย็ลโลว เอฟซีเอฟ ไมเกิน 200 มิลลิกรัม 

-  ไตเตเนียมไดออกไซด ปริมาณเหมาะสม 

ฉบับที่ 121 (พ.ศ.2532)  

เรื่อง 

อาหารสําหรับ 

ผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก 

 

 

 

 

 

 

 

                                  [1] 
ชนิดและปริมาณสี* 

-  ตารตราซีน ไมเกิน 200 มิลลิกรัม 

*ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร 

*สีผสมอาหารดังตอไปนี้ ประกาศฯไมมีขอกําหนด

การใช จึงตองไดรับความเห็นชอบจาก อย.กอนใช  

1.  เบตา-คาโรทีน (สังเคราะห) (Beta-carotene 

(synthetic); Beta, beta-carotene; C.I. Food 

orange 5) 

2.  เบตา-อะโป-8’-คาโรทีนาล (Beta-apo-8’-

carotenal; Carotenal, beta-apo-8’; 8’-apo-beta-

carotenal; C.I. food orange 6) 

3.  ผงถานที่ไดจากการเผาพืช(Vegetable carbon) 

4.  เมทิลและเอทิลเอสเตอรของเบตา-อะโป-8’-คาโรที

โนอิคแอซิด (Methyl and ethyl esters of  



 

 

 

อาหารควบคุมน้ําหนัก/2                   -36- 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

 -  บริลเลียนทบลู เอฟซีเอฟ ไมเกิน 50 มิลลิกรัม 

-  ปองโซ 4 อาร ไมเกิน 50 มิลลิกรัม 

-  ไรโบฟลาวิน ปริมาณเหมาะสม 

-  สีแดงจากหัวบีท ปริมาณเหมาะสม  

-  เออริโธรซิน ไมเกิน 100 มิลลิกรัม 

-  อินดิโกคารมีน (อินดิโกติน) ไมเกิน 100 มิลลิกรัม 

carotenoic acid, beta-apo-8’;Methyl/ethyl 8’-

apo-caroten-8’-oate; C.I. Food orange 7 (ethyl 

ester) 

5.  เอทิลเอสเตอรของเบตา-อะโป-8’-คารโรทีโนอิค

แอซิด (Ethyl ester of beta-apo-8’-carotenoic 

acid) 

6.  ฟาสตกรีน เอฟซีเอฟ 

วัตถุกันเสีย -  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 

 

 

 

 

                                           [1] 

ฮอรโมน -  ไมมี 

วิเคราะหตาม [1]  

เมื่ออยูในสภาพพรอมบริโภค ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนี้ดวย 

พลังงาน 

 

-  200-400 กิโลแคลอรี (836-1672 กิโลจูล) ตอการรับประทาน 1 มื้อ 

-  มีพลังงานที่ไดจากสารโปรตีนไมนอยกวารอยละ 20 และไมเกินรอยละ 

50 ของพลังงานทั้งหมด 

-  มีพลังงานที่ไดจากสารไขมันไมเกินรอยละ 30 ของพลังงานทั้งหมด

และตองมาจากกรดไลโนลีอิกในรูปของกลีเซอไรดไมนอยกวารอยละ 3 

ของพลังงานทั้งหมด 

(1) อาหารที่ผูที่ตองการควบคุม    

น้ําหนักใชกินแทนอาหารที่ใช

กินตามปกติใน 1 มื้อ หรือ 

มากกวา 1 มื้อ หรือแทนอาหาร

ทั้งวัน 

 

โปรตีนเทียบเทาเคซีน 

 

โปรตีนที่มีอยูจะตองมีคุณคาทางโภชนาการเทียบเทาเคซีน 

-  ในกรณีที่จะใชสารโปรตีนอื่นที่มีคุณคาทางโภชนาการไมเทียบเทา

กับเคซีน สารโปรตีนที่ใชนั้นตองมีอัตราสวนของโปรตีนที่จะนําไปใช

ประโยชนได (Protein Efficiency Ratio, PER)  ไมนอยกวารอยละ 85 

ของเคซีน และจะตองปรับคุณภาพของโปรตีนดังกลาวใหมีคุณคา

เทียบเทาเคซีน 
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กรดอะมิโนจําเปน (ถามี) -  การเติมกรดอะมิโนที่จําเปนตอรางกาย (Essential amino acid) เพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพของโปรตีน อาจทําไดในปริมาณเทาที่จําเปนตาม

วัตถุประสงคดังกลาวและตองเปนกรดอะมิโนแบบแอล ทั้งนี้จะตอง

ไดรับความเห็นชอบจาก อย.ดวย 

ชนิดและปริมาณของวัตถุใหความหวาน

แทนน้ําตาล(ถามีการใช) 

-  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

ปริมาณในผลวิเคราะหสอดคลองกับปริมาณในสูตร 

 -  มีสารคารโบไฮเดรทซึ่งอยูในรูปของน้ําตาลและ/หรือน้ําตาล

แอลกอฮอล(Sugar alcohol) ไมเกินรอยละ 30 ของน้ําหนักยกเวนอาหาร

สําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนักชนิดเหลว 

มีวิตามินและเกลือแรชนิดตางๆตอ 1,000 กิโลแคลอรี (4,180 กิโลจูล) ในปริมาณดังตอไปนี้ 

วิตามินเอ -  ไมนอยกวา 5,000 หนวยสากล หรือเบตา-แคโรทีน (β-carotine)    ใน

ปริมาณที่เทียบเทา 

วิตามินอี (อัลฟา-โทโคเฟอรอล) -  ไมนอยกวา 30 หนวยสากล 

วิตามินซี (กรดแอลแอสคอรบิค) -  ไมนอยกวา 60 มิลลิกรัม 

วิตามินบี 1 (ไธอะมีน) -  ไมนอยกวา 1.5 มิลลิกรัม 

วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) -  ไมนอยกวา 1.7 มิลลิกรัม 

ไนอะซีน -  ไมนอยกวา 20 มิลลิกรัม 

วิตามินบี 6 -  ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม 

วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามิน) -  ไมนอยกวา 6 ไมโครกรัม 

กรดโฟลิก -  ไมนอยกวา 0.4 มิลลิกรัม 

ไบโอติน -  ไมนอยกวา 0.3 ไมโครกรัม 

 

กรดแพนโทธีนิก -  ไมนอยกวา 10 มิลลิกรัม 
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แคลเซียม -  ไมนอยกวา 1 กรัม 

ฟอสฟอรัส -  ไมนอยกวา 1 กรัม 

เหล็ก -  ไมนอยกวา 18 มิลลิกรัม 

ไอโอดีน -  ไมนอยกวา 150 ไมโครกรัม 

แมกนีเซียม -  ไมนอยกวา 400 มิลลิกรัม 

ทองแดง -  ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม 

สังกะสี -  ไมนอยกวา 15 มิลลิกรัม 

โพแทสเซียม -  ไมนอยกวา 1.2 กรัม 

แมงกานีส -  ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม 

 

โซเดียม -  ไมนอยกวา 1 กรัม 

(2) อาหารที่ผูที่ตองการควบคุม    

น้ําหนักใชกินแทนอาหาร

บางสวน  ไดแก 

 

 

 

 

วิเคราะหตาม [1]  

พลังงาน -  มีพลังงานไมเกินรอยละ 66 2/3 ของอาหารนั้น กอนถูกลดพลังงาน 

-  มีคุณคาทางโภชนาการครบถวนตามลักษณะของอาหารนั้น 

     (ก) อาหารที่ถูกลดพลังงาน 

 

-  มีคุณภาพหรือมาตรฐานอื่น ตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก อย. 

วิเคราะหตาม [1]  

พลังงาน -  มีพลังงานไมเกิน 40 กิโลแคลอรี (167.2 กิโลจูล) ตอสวนที่กําหนดให

รับประทาน (Specified serving) 

     (ข) อาหารที่ใหพลังงานต่ํา 

 -  มีคุณภาพหรือมาตรฐานอื่น ตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก อย. 
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(3) วัตถุใหความหวานแทน

น้ําตาลที่ ใหรสหวานจัด  และ

วัตถุที่ไดจากการผสมระหวาง

วัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล

ที่ใหรสหวานจัดกับวัตถุอื่น 

ซึ่งเมื่อรวมรสหวานเขาดวยกัน

แลวมากกวาน้ํ าตาลทรายใน

ปริมาณเทากัน 

วิเคราะหตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก อย.* -  มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก อย. *ตองมีหนังสืออนุมัติคุณภาพหรือมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑจาก อย.แนบมาดวย 

- เฉพาะผลิตภัณฑที่มีลักษณะการใชเปน 

  tabletop sweetener 
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กลิ่น รส -  ตามลักษณะเฉพาะของอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

ลักษณะอาหารอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ชนิดแหงหรือผง 

-  รวนเปนผงหรือแหง ไมเกาะเปนกอน และเมื่อไดผสมตามคําแนะนําที่

แสดงไวในฉลากแลว ตองมีลักษณะนุมเหมาะสําหรับการปอนดวยชอน 

ชนิดเหลว 

-  เปนเนื้อเดียวกันหรือมีชิ้นเล็กๆผสมอยูดวย เหมาะสําหรับการปอน

ดวยชอน (อาหารเสริมสําหรับเด็กเล็ก) 

อื่นๆ 

-  ตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก อย. 

ชนิดและปริมาณสารอาหาร -  มีชนิดและปริมาณสารอาหาร ตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก อย. 

ความชื้น (เฉพาะชนิดแหงหรือผง) ที่ไมตองผานการหุงตมกอนรับประทาน 

-  ไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก  

ที่ตองผานการหุงตมกอนรับประทาน 

-  ไมเกินรอยละ 8 ของน้ําหนัก  

* ตองสงผลวิเคราะหชนิดและปริมาณสารอาหาร

ตามที่แสดงที่ฉลาก 

ขอกําหนดที่อาจตรวจวิเคราะหตามความ

เหมาะสม 

-  ฮอรโมนหรือสารปฏิชีวนะ 

-  วัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล 

-  เบนโซอิกและเกลือของกรด 

-  ซาลิซิลิกและเกลือของกรด 

 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

-Salmonella sp. 

-Clostridium perfringens 

-Staphylococcus aureus 

-Bacillus cereus* 

-  ไมมี  

 

 

 

*ชนิดผงหรือแหงพบไมเกิน100 ใน 1 กรัม 

ฉบับที่ 158 (พ.ศ.2537) 

 เรื่อง  

อาหารเสริมสําหรับทารกและ

เด็กเล็ก 

อี.โคไล(Escherichia coli) -  ไมพบในอาหารเสริม 0.1 กรัม หรือ 0.1 มิลลิลิตร  
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แบคทีเรียทั้งหมด 

 

สําหรับกรรมวิธีสเตอริไลส            -  ไมพบในอาหารเสริม 0.1 มิลลิลิตร 

สําหรับกรรมวิธี ยู เอช ที               -  ไมพบในอาหารเสริม 0.1 มิลลิลิตร 

สําหรับชนิดแหง 

ที่ไมตองผานการหุงตมกอนทาน  -  ไมเกิน 50,000 ในอาหารเสริม 1 กรัม 

ที่ตองผานการหุงตมกอนทาน     -  ไมเกิน 100,000 ในอาหารเสริม1 กรัม 

กรณีใชกรรมวิธีอื่น           -  ตรวจพบตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก อย. 

โซเดียม -  มีโซเดียมไดไมเกิน 200 มิลลิกรัม ในอาหารเสริม100 กรัม โดยคํานวณ

จากน้ําหนักอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กในลักษณะพรอมที่จะ

บริโภคได 

-  ไมมีฮอรโมน หรือสารปฏิชีวนะ 

-  ไมใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล 

-  ไมมีวัตถุกันเสีย 

-  ไมใชสี วัตถุปรุงแตงรสอาหาร 

 

 

-  ไมแตงกลิ่นรส ทั้งนี้เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก อย. 
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แอฟลาทอกซิน (Aflatoxin)*  * มีถั่วลิสงเปนสวนประกอบ (ฉบับที่ 222) พ.ศ.2544  

และ (ฉบับที่ 257) พ.ศ.2545

เรื่อง ไอศกรีม  

 

ชนิดและปริมาณวัตถุใหความหวานแทน

น้ําตาล (ถามีการใช) 

 

-  ใหใชไดตามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ,โคเด็กซ(Joint 

FAO/WHO, Codex) ที่วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหารและฉบับที่ได

แกไขเพิ่มเติม ปริมาณในผลวิเคราะหสอดคลองกับปริมาณในสูตร 

-  หากไมมีกําหนดใน Codex ให อย. ประกาศ

กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 

 

มันเนย  -  ไมนอยกวารอยละ 5 ของน้ําหนัก 

ธาตุน้ํานมไมรวมมันเนย -  ไมนอยกวารอยละ 7.5 ของน้ําหนัก 

แบคทีเรียทั้งหมด -  ไมเกิน 600,000 ในอาหาร 1 กรัม 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

-Salmonella sp. 

-Clostridium perfringens 

-Staphylococcus aureus 

-  ไมมี 

1.  ไอศกรีมนม และ  

     ไอศกรีมนมผสม 

อี.โคไล -  ไมพบในอาหาร 0.01 กรัม 

ไขมันทั้งหมด -  ไมนอยกวารอยละ 5 ของน้ําหนัก 

แบคทีเรียทั้งหมด -  ไมเกิน 600,000 ในอาหาร 1 กรัม 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค -  ไมมี 

2.  ไอศกรีมดัดแปลง และ 

     ไอศกรีมดัดแปลงผสม 

อี.โคไล -  ไมพบในอาหาร 0.01 กรัม 

แบคทีเรียทั้งหมด -  ไมเกิน 600,000 ในอาหาร 1 กรัม 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค -  ไมมี 

อี.โคไล -  ไมพบในอาหาร 0.01 กรัม 

*ไมนับรวมน้ําหนักของวัตถุที่เปนอาหารอื่น 

ผสมอยู (กรณีเปนไอศกรีมผสม) 

ขอกําหนดที่อาจตรวจวิเคราะหตามความเหมาะสม 

-  วัตถุเจือปนอาหาร 

-  สารพิษจากจุลินทรีย 

-  วัตถุกันเสีย 

 

3.  ไอศกรีมหวานเย็น 

ชนิดและปริมาณสี* 

 

ปริมาณตอไอศกรีม 1 กิโลกรัม 

-  คารโมอิซีน ไมเกิน 70 มิลลิกรัม 

-  คาโรทีน (ธรรมชาติ) ปริมาณเหมาะสม 

-  แคนธาแซนธีน ปริมาณเหมาะสม 

-  คาราเมล (แอมโมเนีย) และ คาราเมล (ซัลไฟตแอมโมเนีย)  

(1) ขนมหวานจากนม เชน ไอศกรีมนม ไมเกิน 2,000 มิลลิกรัม  

(2) หวานเย็น ไมเกิน 1,000 มิลลิกรัม 

(3) ไอศกรีมดัดแปลง ปริมาณเหมาะสม 

*ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร 

*สีผสมอาหารดังตอไปนี้ ประกาศฯไมมีขอกําหนด

การใช จึงตองไดรับความเห็นชอบจาก อย.กอนใช  

1.  เบตา-คาโรทีน (สังเคราะห) (Beta-carotene 

(synthetic); Beta, beta-carotene; C.I. Food 

orange 5) 



 

 

 

ไอศกรีม/2                    -43- 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  คาราเมล (คอสติก) ปริมาณเหมาะสม  

-  คลอโรฟลล ปริมาณเหมาะสม  

-  คลอโรฟลลคอปเปอรคอมเปลกซ ปริมาณเหมาะสม 

-  คารมีน ปริมาณเหมาะสม 

-  ซันเซ็ตเย็ลโลว เอฟซีเอฟ ไมเกิน 70 มิลลิกรัม 

-  ไตเตเนียมไดออกไซด ปริมาณเหมาะสม  

-  ตารตราซีน ไมเกิน 70 มิลลิกรัม 

-  บริลเลียนทบลู เอฟซีเอฟ ไมเกิน 50 มิลลิกรัม 

-  ปองโซ 4 อาร ไมเกิน 50 มิลลิกรัม 

-  ฟาสตกรีน เอฟซีเอฟ , 

(1) ขนมหวานจากนม เชน ไอศกรีมนม ไมเกิน 100 มิลลิกรัม 

 คํานวณเปนน้ําหนักเมื่อแหง  

(2) หวานเย็น ไมเกิน 100 มิลลิกรัม 

(3) ไอศกรีม 70 มิลลิกรัม 

-  ไรโบฟลาวิน ปริมาณเหมาะสม 

-  สีแดงจากหัวบีท ปริมาณเหมาะสม  

-  เออริโธรซิน ไมเกิน 70 มิลลิกรัม 

-  อินดิโกคารมีน (อินดิโกติน) ไมเกิน 70 มิลลิกรัม 

2.  เบตา-อะโป-8’-คาโรทีนาล (Beta-apo-8’-

carotenal; Carotenal, beta-apo-8’; 8’-apo-beta-

carotenal; C.I. food orange 6) 

3.  ผงถานที่ไดจากการเผาพืช(Vegetable carbon) 

4.  เมทิลและเอทิลเอสเตอรของเบตา-อะโป-8’-คา

โรทีโนอิคแอซิด (Methyl and ethyl esters of 

carotenoic acid, beta-apo-8’; ; Methyl/ethyl 8’-

apo-caroten-8’-oate; C.I. Food orange 7 (ethyl 

ester) 

5.  เอทิลเอสเตอรของเบตา-อะโป-8’-คารโรทีโนอิค

แอซิด (Ethyl ester of beta-apo-8’-carotenoic 

acid) 

ความชื้น -  ไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก 

(แลวแตชนิดของไอศกรีม) 

ไอศกรีมนม และไอศกรีมนมผสม 

-มันเนย  

-ธาตุน้ํานมไมรวมมันเนย  

ไอศกรีมดัดแปลง และไอศกรีมดัดแปลงผสม 

-ไขมันทั้งหมด 

 

 

-  ไมนอยกวารอยละ 5 ของน้ําหนัก 

-  ไมนอยกวารอยละ 7.5 ของน้ําหนัก 

 

-  ไมนอยกวารอยละ 5 ของน้ําหนัก 

แบคทีเรียทั้งหมด -  ไมเกิน 100,000 ในอาหาร 1 กรัม 

4.  ไอศกรีมชนิดแหงหรือผง 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค -  ไมมี 

 



 

 

กลุมผลิตภณัฑเสริมอาหาร 

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร/1                   -44- 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

-Staphylococcus aureus 

-Clostridium spp 

-Salmonella spp. 

 

-  ไมพบตออาหาร 0.1 กรัม 

-  ไมพบตออาหาร 0.1 กรัม 

-  ไมพบตออาหาร 25 กรัม 

อี.โคไล(Escherichia coli) -  นอยกวา 3 ตออาหาร 1 กรัม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น 

ตะกั่ว -  ไมเกิน 1 มิลลิกรัม ตออาหาร1กิโลกรัม 

 

สารหนูในรูปอนินทรีย  

(Inorganic arsenic) 

-  ไมเกิน 2 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม  *ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของสัตวน้ําและ 

อาหารทะเล 

สารหนูทั้งหมด (Total arsenic)  -  ไมเกิน 2 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม  *ผลิตภัณฑเสริมอาหารอื่น 

ปริมาณสารอาหารตางๆไดแก วิตามิน, 

 แรธาตุ, กรดอะมิโน, กรดไขมัน 

-  สอดคลองกับสูตรอาหาร *กรณีที่มีการกลาวอางบนฉลากหรือเอกสารกํากับ

อาหาร 

(ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548  

เรื่อง  

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

ปริมาณโปรตีน ชนิดและปริมาณ 

กรดอะมิโน 

-  สอดคลองกับสูตรอาหาร 

 

*ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีสาหรายเปน

สวนประกอบหรือตองการแสดงขอความ “โปรตีน” 

เปนสวนของชื่ออาหาร 



 

 

 

รอยัลเยลลี/1                    -45- 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ขอกําหนดตามมาตรฐาน หมายเหตุ 

มีคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศฯ เรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหารและตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนี้ดวย 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

-Staphylococcus aureus 

-Clostridium spp 

-Salmonella spp. 

 

-  ไมพบตออาหาร 0.1 กรัม 

-  ไมพบตออาหาร 0.1 กรัม 

-  ไมพบตออาหาร 25 กรัม 

อี.โคไล(Escherichia coli) -  นอยกวา 3 ตออาหาร 1 กรัมโดยวิธีเอ็มพีเอ็น 

ตะกั่ว -  ไมเกิน 1 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม 

สารหนูทั้งหมด (Total arsenic)  -  ไมเกิน 2 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม  

10-ไฮดรอกซี-2-ดีซีโนอิคแอซิด  

 

รอยัลเยลลี 

-  ไมนอยกวารอยละ 1.5 โดยน้ําหนัก  

รอยัลเยลลีที่นําไประเหยน้ําจนแหง 

-  ไมนอยกวารอยละ 3.5 โดยน้ําหนัก  

ผลิตภัณฑที่มีรอยัลเยลลีเปนสวนผสม 

-  ไมนอยกวารอยละ 0.16 โดยน้ําหนัก  

โปรตีน 

 

รอยัลเยลลี 

-  ไมนอยกวารอยละ 11 โดยน้ําหนัก  

รอยัลเยลลีที่นําไประเหยน้ําออกจนแหง 

-  ไมนอยกวารอยละ 30 โดยน้ําหนัก  

(ฉบับที่ 294) พ.ศ.2548 

เรื่อง 

รอยัลเยลลีและ 

ผลิตภัณฑรอยัลเยลลี 

  

ความชื้น 

 

รอยัลเยลลีที่นําไประเหยน้ําออกจนแหง 

-  มีความชื้นไมเกินรอยละ 5 โดยน้ําหนัก  

 

 



 

 

 

คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสตกิ 

ภาชนะพลาสติก/1                   -46- 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังนี้ หมายเหตุ 

(ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548 

 เรื่อง 

 กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

ของภาชนะบรรจุที่ทําจาก

พลาสติก 

-สะอาด 

-ไมมีสารอื่นออกมาปนเปอนกับอาหารในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

-ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

-ไมมีสีออกมาปนเปอนกับอาหาร 

และตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญชีหมายเลข 1 ทายประกาศดังนี้ 

- สําหรับภาชนะบรรจุใหวิเคราะหเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือกรณีที่

สงสยั เชน เมื่อนําอาหารมาขึ้นทะเบียนแลวสงสัยวามีการกัดกรอน

ของภาชนะบรรจุ ทั้งนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งพลาสติกที่มีสี ซึ่งบรรจุ

อาหารที่กัดกรอน(เปนของเหลว) 

ชนิดพลาสติก ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได 

คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก 

- ตะกั่ว 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม 

100 

- สารประกอบไดบิวทิลทิน 50 

- เครซิลฟอสเฟต 1,000 

- ไวนิลคลอไรดโมโนเมอร 1 

- แคดเมียม 100 

คุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจาย 

-โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตรของสารละลาย 

1 

-โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกิริยา 10 

-สารตกคางที่ระเหยไดในน้ํา (กรณีอาหารที่มีความเปนกรด-ดาง เกิน 5) 30 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในกรดอะซิติก 4% (กรณีอาหารที่มีความเปนกรด-ดาง ไมเกิน 5) 30 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในแอลกอฮอล 20% (กรณีอาหารที่มีแอลกอฮอล) 30 

พอลิไวนิลคลอไรด 

 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในนอรมัลเฮปเทน (กรณีไขมัน น้ํามัน และอาหารที่มีไขมัน) 150 



 

 

 

ภาชนะพลาสติก/2                   -47- 

ชนิดพลาสติก ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได 

คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก 

- ตะกั่ว 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม 

100 

- แคดเมียม 100 

คุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจาย 

-โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตรของสารละลาย 

1 

-โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกิริยา 10 

-สารตกคางที่ระเหยไดในน้ํา (กรณีอาหารที่มีความเปนกรด-ดาง เกิน 5) 30 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในกรดอะซิติก 4% (กรณีอาหารที่มีความเปนกรด-ดาง ไมเกิน 5) 30 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในแอลกอฮอล 20% (กรณีอาหารที่มีแอลกอฮอล) 30 

พอลิเอทิลีน/พอลิพรอพิลีน 

 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในนอรมัลเฮปเทน (กรณีไขมัน น้ํามัน และอาหารที่มีไขมัน) 

*กรณีใชงานที่อุณหภูมิสูงกวา 100  ํC 

150 

*30 

คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก 

- ตะกั่ว 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม 

100 

- สารระเหยได คือโทลูอีน,เอทิลเบนซิน,ไอโซโปรปลเบนซิน,นอรมัลโปรปลเบนซิน และ สไตรีน 

*กรณีใชงานที่อุณหภูมิสูงกวา 100  ํC โดยปริมาณสไตรีนและเอทิลเบนซิน อยางละไมเกิน1,000 

5,000 

*2,000 

- แคดเมียม 100 

คุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจาย 

-โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตรของสารละลาย 

1 

-โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกิริยา 10 

-สารตกคางที่ระเหยไดในน้ํา (กรณีอาหารที่มีความเปนกรด-ดาง เกิน 5) 30 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในกรดอะซิติก 4% (กรณีอาหารที่มีความเปนกรด-ดาง ไมเกิน 5) 30 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในแอลกอฮอล 20% (กรณีอาหารที่มีแอลกอฮอล) 30 

พอลิสไตรีน 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในนอรมัลเฮปเทน (กรณีไขมัน น้ํามัน และอาหารที่มีไขมัน) 240 



 

 

 

ภาชนะพลาสติก/3                   -48- 

ชนิดพลาสติก ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได 

คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก 

- ตะกั่ว 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม 

100 

- แบเรียม 100 

- ไวนิลิดีนคลอไรด 6  

- แคดเมียม 100 

คุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจาย 

-โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตรของสารละลาย 

1 

-โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกิริยา 10 

-สารตกคางที่ระเหยไดในน้ํา (กรณีอาหารที่มีความเปนกรด-ดาง เกิน 5) 30 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในกรดอะซิติก 4% (กรณีอาหารที่มีความเปนกรด-ดาง ไมเกิน 5) 30 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในแอลกอฮอล 20% (กรณีอาหารที่มีแอลกอฮอล) 30 

พอลิไวนิลิดีนคลอไรด 

 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในนอรมัลเฮปเทน (กรณีไขมัน น้ํามัน และอาหารที่มีไขมัน) 30 

คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก 

- ตะกั่ว 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม 

100 

- แคดเมียม 100 

คุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจาย 

-โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตรของสารละลาย 

1 

-โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกิริยา 10 

-สารตกคางที่ระเหยไดในน้ํา (กรณีอาหารที่มีความเปนกรด-ดาง เกิน 5) 30 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในกรดอะซิติก 4% (กรณีอาหารที่มีความเปนกรด-ดาง ไมเกิน 5) 30 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในแอลกอฮอล 20% (กรณีอาหารที่มีแอลกอฮอล) 30 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในนอรมัลเฮปเทน (กรณีไขมัน น้ํามัน และอาหารที่มีไขมัน) 30 

-*พลวง ตรวจวิเคราะหตามความเหมาะสม *0.05 

พอลิเอทิลีนเทแรฟทาเลต 

-*เจอรเมเนียม ตรวจวิเคราะหตามความเหมาะสม *0.1 



 

 

 

ภาชนะพลาสติก/4                   -49- 

ชนิดพลาสติก ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได 

คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก 

- ตะกั่ว 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม 

100 

- บิสฟนอลเอ(รวมทั้งฟนอลและพี-ที-บิวทิลฟนอล) 500 

- ไดฟนิลคารบอเนต 500 

- แอมีนส(ไทรเอทิลาลีนและไทรบิวทิลามีน) 1 

- แคดเมียม 100 

คุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจาย 

-โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตรของสารละลาย 

1 

-โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกิริยา 10 

-สารตกคางที่ระเหยไดในน้ํา (กรณีอาหารที่มีความเปนกรด-ดาง เกิน 5) 30 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในกรดอะซิติก 4% (กรณีอาหารที่มีความเปนกรด-ดาง ไมเกิน 5) 30 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในแอลกอฮอล 20% (กรณีอาหารที่มีแอลกอฮอล) 30 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในนอรมัลเฮปเทน (กรณีไขมัน น้ํามัน และอาหารที่มีไขมัน) 30 

-บิสฟนอลเอ(ฟนอลและพี-ที-บิวทิลฟนอล)ที่สกัดดวยน้ํา(กรณีอาหารที่มีความเปนกรด-ดาง เกิน 5) 2.5 

-บิสฟนอลเอ(ฟนอลและพี-ที-บิวทิลฟนอล)ที่สกัดดวยกรดอะซิติก 4% (กรณีอาหารที่มีความเปน

กรด-ดาง ไมเกิน 5) 

2.5 

-บิสฟนอลเอ(ฟนอลและพี-ที-บิวทิลฟนอล)ที่สกัดดวยแอลกอฮอล 20% (กรณีอาหารที่มีแอลกอฮอล) 2.5 

พอลิคารบอเนต 

 

-บิสฟนอลเอ(ฟนอลและพี-ที-บิวทิลฟนอล)ที่สกัดดวยนอรมัลเฮปเทน (กรณีไขมัน น้ํามัน และอาหาร

ที่มีไขมัน) 

2.5 



 

 

 

ภาชนะพลาสติก/5                   -50- 

ชนิดพลาสติก ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได 

คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก 

- ตะกั่ว 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม 

100 

- แคดเมี่ยม 100 

คุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจาย 

- โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตรของสารละลาย 

1 

- โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกิริยา 10 

-สารตกคางที่ระเหยไดในน้ํา (กรณีอาหารที่มีความเปนกรด-ดาง เกิน 5) 30 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในกรดอะซิติก 4% (กรณีอาหารที่มีความเปนกรด-ดาง ไมเกิน 5) 30 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในแอลกอฮอล 20% (กรณีอาหารที่มีแอลกอฮอล) 30 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในนอรมัลเฮปเทน (กรณีไขมัน น้ํามัน และอาหารที่มีไขมัน) 

*เฉพาะชนิดพอลิเมทิลเพนทีน 

30 

*120 

-แคโพรแลกแทม(เฉพาะชนิดไนลอน(พีเอ)) 15 

ไนลอน(พีเอ),พอลิไวนิล

แอลกอฮอล 

พอลิเมทิลเมทาคริเลต, 

และพอลิเมทิลเพนทีน 

 

-เมทาคริเลต(เฉพาะชนิดพอลิเมทิลเมทาคริเลต) 30 

คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก 

- ตะกั่ว 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม 

100 

- แคดเมียม 100 

คุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจาย 

-ฟนอล 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตรของสารละลาย 

ไมพบ 

-ฟอรแมลดีไฮด ไมพบ 

-โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) 1 

-โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกิริยา 10 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในกรดอะซิติก 4% (กรณีอาหารที่มีความเปนกรด-ดาง ไมเกิน 5) 30 

เมลามีน* 

*กรณีใชงานที่อุณหภูมิสูงกวา 100  ํCใหวิเคราะหที่อุณหภูมิ95  ํCเวลา30นาที  



 

 

 

ภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกซึ่งใชบรรจุนมหรือผลิตภัณฑนม ไดแก นมเปรี้ยว นมดัดแปลงสําหรับทารก นมปรุงแตงและครีม แตไมรวม ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนผงหรือแหง 

ซึ่งดานที่สัมผัสกับอาหารตองเปนพลาสติกชนิดดังตอไปนี้ 

ภาชนะพลาสติก/6                   -51- 

ชนิดพลาสติก ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได 

คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก 

-โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม 

20 

-สารหนู 2 

-สารที่สกัดดวยนอรมัลเฮกเซน 26,000 

-สารที่ละลายไดในไซลีน 113,000 

คุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจาย 

-โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตรของสารละลาย 

1 

-โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกิริยา 5 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในกรดอะซิติก 4% (กรณีอาหารที่มีความเปนกรด-ดาง ไมเกิน 5) 15 

พอลิเอทิลีน หรือ เอทิลีน1 - 

แอลคีนโคพอลิเมอรไรซดเรซิน 

 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในนอรมัลเฮปเทน (กรณีไขมัน น้ํามัน และอาหารที่มีไขมัน) 

*สําหรับนมและผลิตภัณฑนมชนิดที่เปนครีม 

*75 

 

คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก 

-โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม 

20 

-สารหนู 2 

-สารที่สกัดดวยนอรมัลเฮกเซน 55,000 

-สารที่ละลายไดในไซลีน 300,000 

คุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจาย 

-โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตรของสารละลาย 

1 

-โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกิริยา 5 

พอลิพรอพิลีน 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในกรดอะซิติก 4% (กรณีอาหารที่มีความเปนกรด-ดาง ไมเกิน 5) 15 



 

 

 

ภาชนะพลาสติก/7                   -52- 

ชนิดพลาสติก ขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะห ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได 

คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก 

-โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม 

20 

- สารระเหยได คือโทลูอีน,เอทิลเบนซิน,ไอโซโปรปลเบนซิน,นอรมัลโปรปลเบนซิน และ สไตรีน 1,500 

-สารหนู 2 

คุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจาย 

-โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตรของสารละลาย 

1 

-โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกิริยา 5 

พอลิสไตรีน 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในกรดอะซิติก 4% (กรณีอาหารที่มีความเปนกรด-ดาง ไมเกิน 5) 15 

คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก 

- ตะกั่ว 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม 

100 

- แคดเมียม 100 

คุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจาย 

-โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) 

หนวยเปน มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตรของสารละลาย 

1 

-โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกิริยา 5 

-สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในกรดอะซิติก 4% (กรณีอาหารที่มีความเปนกรด-ดาง ไมเกิน 5) 15 

-*พลวง ตรวจวิเคราะหตามความเหมาะสม *0.025 

พอลิเอทิลีนเทแรฟทาเลต 

-*เจอรเมเนียม ตรวจวิเคราะหตามความเหมาะสม *0.05 



 

 

 

เอกสารอางอิง 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ (251) พ.ศ.2545 ถึง ฉบับที่ (301) พ.ศ.2549 

 

สวนพัฒนามาตราฐานอาหารและสนับสนนุการกํากับดูแล กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.(รวบรวม)  

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พรอมกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข. พิมพครั้งที่1. กรุงเทพมหานคร:ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากดั,2545 

 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง ขอกําหนดการใชวัตถุเจอืปนอาหาร 

เรื่อง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม 

เรื่อง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุที่ใชรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร 

เรื่อง หลักฐานและเอกสารประกอบการยืน่ขออนุญาตใชฉลากของผลิตภัณฑเสริมอาหารและคุณภาพหรือมาตรฐานดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

 

คําสั่งคณะกรรมการอาหารที่ 2/2544, 4/2544, 1/2545 และ 2/2545 

 

สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย ”หองปฏิบัตกิารที่ไดรับการรับรองทราบไดอยางไร”[ออนไลน] 

เขาถึงไดจาก http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/qa/Files/question1.htm  (พฤษภาคม 2549.) 

 

กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ระเบียบการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารและการขออนญุาตใชฉลากอาหาร,  เลขที่เอกสาร  อย-อ04 00-10-47. 
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