
 

อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

•  ประกาศฯที่เกี่ยวของ 
1.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535), (ฉบับที่ 179) พ.ศ.2540,  

(ฉบับที่ 253) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 301) พ.ศ.2549 เร่ือง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  
2.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 92) พ.ศ.2528 และ (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548  

เร่ือง ภาชนะบรรจุ 
3.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร 
4.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 223) พ.ศ.2544 เร่ือง วัตถุแตงกลิ่นรส 
5.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 และ (ฉบับที่ 219) พ.ศ.2544  

เร่ือง ฉลากโภชนาการ 
6.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 252) พ.ศ.2545  

เร่ือง ฉลาก 
7.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เร่ือง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช 

ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
8.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 245) พ.ศ.2544 เร่ือง การแสดงฉลากของอาหารที่ม ี

สวนผสมของวานหางจระเข 
9.  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนดชนิดของอาหารในภาชนะบรรจุ 

ที่ปดสนิท ที่ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535) 
10.  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลักเกณฑการแสดงขอความ 

บนฉลากอาหารเกี่ยวกับการไดรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิต 
11.  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 343/2548 เร่ือง หลักเกณฑการแสดง 

รูปภาพสวนประกอบของผลติภัณฑบนฉลากอาหาร 
•  สาระสําคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  หมายความวา 
(1)  อาหารที่ผานกรรมวิธีที่ใชทาํลายหรือยับยั้งการขยายพันธุของจุลินทรียดวยความรอน 

ภายหลังหรือกอนการบรรจุหรือปดผนึก ซึ่งเก็บรักษาไวในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่เปนโลหะ หรือวัตถุอ่ืน    
ที่คงรูปที่สามารถปองกันมิใหอากาศภายนอกเขาไปในภาชนะบรรจุได และสามารถเก็บรักษาไวได           
ในอุณหภูมิปกติ สามารถจําแนกตามคาความเปนกรด-ดาง (pH) และคาแอคติวิตีของน้ําได 3 ชนิด คือ 

1.1  อาหารที่มีความเปนกรดต่ํา (Low-acid food) หมายความวาอาหารที่มีคา 
ความเปนกรด-ดาง มากกวา 4.5 และมีคาแอคติวิตีของน้ํามากกวา 0.85 

1.2  อาหารที่ปรับสภาพกรด (Acidified low-acid food) หมายความวา อาหารที่ 
ตามธรรมชาติของผลิตภัณฑมีคาความเปนกรด-ดาง มากกวา 4.5 แตในการผลิตมีการปรับสภาพ         
ของอาหารโดยการลวกหรือแชชิ้นอาหารในสารละลายกรด หรือเติมกรด หรือเติมอาหารที่มีความเปนกรด
จนทําใหคาความเปนกรด-ดาง ไมเกิน 4.5 และมีคาแอคติวิตีของน้ํามากกวา 0.85 
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1.3  อาหารทีม่ีความเปนกรด (Acid food) หมายความวา อาหารที่ตามธรรมชาติมคีา 

ความเปนกรด-ดาง ไมเกิน 4.5 และมีคาแอคติวิตีของน้ํามากกวา 0.85 

(2)  อาหารในภาชนะบรรจุชนิดลามิเนต (Laminate) ฉาบ เคลือบ อัด หรือติดดวยโลหะ หรือ 

ส่ิงอื่นใด หรืออาหารในภาชนะบรรจุที่เปนขวดแกวที่ฝามียางหรือวัสดุอ่ืนผนึก หรืออาหารในภาชนะบรรจุอ่ืน 

ซึ่งสามารถปองกันมิใหความชื้นหรืออากาศผานซึมเขาภายในภาชนะบรรจุนั้นไดในภาวะปกติ และสามารถ

เก็บรักษาไวไดในอุณหภูมิปกติ สามารถจําแนกตามคาแอคติวิตีของน้ํา (Aw) ได 2 ชนิด คือ อาหารที่มี    

คาแอคติวิตีของน้ําไมเกิน 0.85 (อาหารที่มีคาแอคติวิตีของน้ําต่ํา, Low water activity food) และอาหารที่มี

คาแอคติวิตีของน้ํามากกวา 0.85 

แอคติวิตีของน้ํา (Water Activities : Aw) หมายถึง ปริมาณน้ําในอาหารที่จุลินทรียสามารถ

นําไปใชในการเจริญหรือเพียงพอที่จะเกิดปฏิกิริยาเคมีได ซึ่งเปนสัดสวนของความดันไอของน้ําในอาหาร 

(vapor pressure of the food, P) กับความดันไอของน้ําบริสุทธิ์ (vapor pressure of pure water, Po)     

ที่อุณหภูมิเดียวกันดังสมการ 

Aw = P/Po 

สามารถแสดงคาตัวเลขไดต้ังแต 0.00 ถึง 1.00 โดยจุลินทรยีทีม่คีวามสาํคญัทางดานสาธารณสขุ

ที่ทําใหเกิดโรคและมีอาการเจ็บปวยในผูบริโภคนั้น มักจะเจริญไดเมื่อมีคา Aw อยูในชวง 0.86-1.0 

อาหารดังตอไปนี้ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง อาหาร

ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

1.  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่ผลิตเพื่อจําหนายในการสงออก 

2.  อาหารซึ่งบรรจุในภาชนะบรรจุตามขอ (2) ดังตอไปนี้ 

2.1  อาหารขบเคี้ยว ประเภทคุกกี้ เวเฟอร แครกเกอร บิสกิต อาหารอบกรอบชนิดที่ไมมี 

การสอดไส ขาวเกรียบ เมล็ดธัญพืชค่ัวหรืออบ ถั่วคั่วหรืออบ นัตคั่วหรืออบ พืชผักผลไมอบหรือทอดกรอบ 

อาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง (Extruded snack) และเมล็ดพืชอบแหงหรือทอด 

2.2  ผงเครื่องเทศ ผงเครื่องปรุงตาง ๆ 

2.3  แปงประกอบอาหาร 

2.4  อาหารอัดเม็ด อาหารบรรจุแคปซูล 

2.5  พืชผัก-ผลไม ที่ทําใหแหง 

2.6  เนื้อสัตวที่ทําใหแหง 

•  การพิจารณาชื่ออาหารของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
1.  ชื่อเฉพาะของอาหาร ชื่อสามัญหรือชือ่ทีใ่ชเรียกอาหารตามปกติ เชน ทรอปคอลฟรตุคอกเทล

ในน้าํเชื่อม 

2  ชื่อที่แสดงประเภทหรือชนิดของอาหาร เชน ลําไยในน้ําเชื่อม  
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3  ชื่อทางการคา การใชชื่อนี้จะตองมีขอความแสดงประเภทหรือชนิดของอาหารกํากับชื่อ 

อาหารดวย เชน บูบู (ลําไยในน้ําเชื่อม) 

4.  การจะใชชือ่วัตถุใดที่มีอยูในสูตรเปนสวนของชื่ออาหาร ใหใชไดดังนี ้

4.1  มีวัตถุที่ไดจากพืชหรือสัตวที่ปกติมนุษยใชบริโภคโดยผานวิธีทางกายภาพผสมอยูในสูตร  

ไมนอยกวา 10% ใหใชชื่อวตัถุนั้น ๆ เปนสวนของชื่ออาหารได เชน ขนมปงกรอบไสสับปะรดกวน 

ยกเวนวัตถุบางประเภทที่ไมสามารถใสมากจนถึง 10% ได ใหพิจารณาเปนรายๆไป 

เชน พริก, น้ําผึ้ง, เนย  

4.2  มีวัตถุที่ไดจากพืชหรือสัตวที่ปกติมนุษยใชบริโภค โดยผานวิธทีางกายภาพผสมอยูในสูตร  

นอยกวา 10% ใหใชชื่อดังนี ้

4.2.1  ใหมีคําวา “รส” นําหนาวัตถุนัน้ ๆ เปนสวนของชือ่อาหารได เชน เวเฟอรสอดไส 

รสพีนัตบัตเตอร 

4.2.2  ใหมีคําวา “ผสม….” เปนสวนของชือ่อาหารได เชน เวเฟอรสอดไสผสมพีนัต 

บัตเตอร 

4.3  มีวัตถุที่ไดจากการแยกวัตถุที่ใหกลิ่นโดยวิธีทางเคมี หรือไดจากวัตถุที่สังเคราะหข้ึน 

ที่ปกติมนุษยใชบริโภคใหมีคําวา “กลิ่น” นําหนาวัตถนุั้นๆ เปนสวนของชื่ออาหารได เชน เวเฟอรกลิ่นสตรอเบอรรี 

5.  ผลิตภัณฑที่ไดจากโปรตีนจากพืชใหใชชื่ออาหารวา “เนื้อเทียม” ได โดยใหมีขอความกํากับ 

ชื่อวา “โปรตีนจากแปง…….” หรือแหลงที่มาของ Gluten 

6.  ผลิตภัณฑที่ม ี“โสม” เปนสวนประกอบ หากประสงคจะใชคําวา “โสม” เปนสวนของชื่ออาหาร  

ใหสงผลวิเคราะหจากสวนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการอาหารกําหนดวาในผลิตภัณฑมี “โสม” จริง 

7.  ผลิตภัณฑที่ไดจากน้ํามนัพืช + น้ํา + โปรตีนจากถั่วเหลือง และมกีารปรุงแตงกลิ่นรส ใหใช 

ชื่ออาหารวา หรือ “กะทิธัญพืช (ผลิตภัณฑน้ํามันจากธัญพืชใชแทนกะทิ)” 

8.  ชื่ออาหารประเภทแกงและเครื่องแกงใหใชดังนี้ 

8.1  แกงกะหรี่ Yellow Curry 

8.2  แกงเขียวหวาน Green Curry 

8.3  แกงมัสมั่น Masman Curry 

8.4  แกงเผ็ด Red Curry 

8.5  พะแนง Thick Red Curry 

8.6  แกงสม Sour Vegetable Curry 

8.7  ตมยํา Sour Soup 

8.8  น้ําพริกแกง 

-  ลักษณะเปยก Curry Paste 

-  ลักษณะแหงหรือเปนผง Dry Curry Powder 
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8.9   น้ําพริก Red Curry Paste 

8.10  น้ํายา (รับประทานกับขนมจีน) Thai Noodle Sauce 

8.11  น้ําพริก (รับประทานกับขนมจีน) Sweet Thai Noodle Sauce 

8.12  แกงเลียง Vegetable Thai Sauce 

8.13  แกงจืด Soup 

9.  การใชขอความตอไปนี้เปนสวนของชื่ออาหาร ใหถือตามมาตรฐานของ Codex เปนหลักดังนี้ 

-  Extra Light Syrup ผลิตภัณฑตองมีความหวาน  =  10-14oBrix 

-  Light Syrup ผลิตภัณฑตองมีความหวาน  =  14-18oBrix 

-  Heavy Syrup ผลิตภัณฑตองมีความหวาน  =  18-22oBrix 

-  Extra Heavy Syrup ผลิตภัณฑตองมีความหวาน  =  22oBrix ข้ึนไป 

10.  ไมอนุญาตใหใชขอความตอไปนี้เปนสวนของชื่ออาหาร เชน บริสุทธิ์ ยอด ยอดเยี่ยม 

หากประสงคจะแสดงชื่ออาหารภาษาตางประเทศ จะตองแสดงใหสอดคลองกับชื่ออาหารของไทย 

•  สูตรสวนประกอบ 
1.  การแสดงสูตร ใหแจงรายการของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตคิดเปนรอยละของน้ําหนัก โดยแจง 

ชื่อและปริมาณของสวนประกอบแตละตัวใหชัดเจนตรงตามขอเท็จจริง และสอดคลองกับกรรมวิธีการผลิต 

รวม 100% 

กรณีอาหารที่ตองใชวัตถุแตงกลิ่นรส ใหตองแจงรายละเอียดของวัตถุแตงกลิ่นรสนั้น หรือ 

แจงเลขสารบบอาหารของวัตถุแตงกลิ่นรสนั้น ทั้งนี้ตองมีสูตรที่เหมาะสมในการใชเปนวัตถุแตงกลิ่นรสและ

เปนชนิดที่ไมเปนอันตราย หรืออาจกอใหเกิดอันตราย ถาไมสามารถแจงรายละเอียดดังกลาวได ใหสง

หนังสือรับรองวัตถุแตงกลิ่นรส หรือหนังสือรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑที่มีการใชวัตถุแตงกลิ่นรส

หรือสง Certificate of Free Sale มาประกอบการพิจารณา 

2.  อาหารที่ผานกรรมวิธีที่ใชทําลายหรือยับยั้งการขยายพันธุของจุลินทรียดวยความรอน 

ภายหลังการบรรจุหรือปดผนึก ซึ่งเก็บรักษาไวในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่เปนโลหะ หรือวัตถุอ่ืนที่คงรูป      

ที่สามารถปองกันมิใหอากาศภายนอกเขาไปในภาชนะบรรจุได และสามารถเก็บรักษาไวไดในอุณหภูมิปกติ 

ไมอนุญาตใหใชวัตถุกันเสีย เวนแตวัตถุกันเสียที่ติดมากับวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบของอาหารนั้น         

แตไมรวมถึงการใชโพแทสเซียมไนไตรท หรือโซเดียมไนไตรท หรือโพแทสเซียมไนเตรท หรือโซเดียมไนเตรท 

ในปริมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สําหรับเนื้อหมักชนิดเคียวมีทโพรดัก 

(cured meat product) 

3.  อาหารที่บรรจุในภาชนะบรรจุที่ปดสนทิ ตองมีน้าํหนกัเนื้ออาหาร (drained weight) ตามที ่

กําหนดไวในบัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535) ในภาคผนวก เวนแตอาหาร

ประเภทที่ไมอาจแยกเนื้ออาหารได 
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บัญชีน้ําหนักเนื้ออาหาร 

 

ประเภทอาหาร 

 

ชนิด 

น้ําหนกัเนื้ออาหาร

เปนรอยละของ 

น้ําหนกัสุทธ ิ

ผลไม 1.  ชิ้นหรือแวน ไมนอยกวา 60 

 2.  ทั้งผล ไมนอยกวา 40 

พืชผัก 1.  ชิ้น ไมนอยกวา 60 

 2.  เมล็ด ไมนอยกวา 50 

 3.  ฝกหรือหวั ไมนอยกวา 40 

 4.  ดองเค็มหรือหวาน เชน ซเีซกฉาย กงฉาย ต้ังฉาย ไมนอยกวา 65 

 5.  เตาหูยี ้ ไมนอยกวา 60 

 6.  เตาเจี้ยว ไมนอยกวา 50 

เนื้อสัตว 1.  บรรจุในน้ําเกลือ ซอส น้าํมัน หรือส่ิงอืน่ที่ไมใชเครื่องปรุง ไมนอยกวา 60 

 2.  เนื้อหอยในน้าํเกลือ ซอส น้าํมัน หรือส่ิงอื่นที่ไมใชเครื่องปรุง ไมนอยกวา 50 

 3.  ไสกรอกในน้ําเกลือ ไมนอยกวา 50 

1.  แกงเผ็ดตาง ๆ ไมนอยกวา 50 

2.  พะแนงตาง ๆ ไมนอยกวา 65 

3.  แกงกะหรีห่รือมัสมั่น ไมนอยกวา 60 

4.  ผัดเผ็ดอยางแหง เชน ผักพริกขิง ผัดเผ็ดปลาหรือกุง ไมนอยกวา 90 

5.  กุงเค็มหรือหวาน ไมนอยกวา 80 

6.  หมหูวาน ไมนอยกวา 75 

อาหารปรงุ

สําเร็จทีท่ําให

สุกแลว 

7.  ไกหรือหมพูะโล/ไกหรือหมู หรือขาหมตูมเค็ม ไมนอยกวา 55 

4.  ผลิตภัณฑประเภทเนื้อสัตวตุนที่บรรจุในภาชนะบรรจทุี่ปดสนทิ ใหมนี้ําหนกัเนื้อไดในปริมาณ 

ต้ังแต 30% ข้ึนไป เนื่องจากเห็นวาผลิตภัณฑประเภทนี้ผูบริโภคมีวัตถุประสงคที่จะรับประทานน้ําซุป

มากกวาเนื้อสัตว 

5.  อาหารประเภทหรือชนิดตามที่กําหนดไวในบัญชีทายประกาศฯ แตมีลักษณะพิเศษที่มิอาจ 

กําหนดเนื้ออาหารใหเปนตามที่กําหนดไวในบัญชีได ใหแจงเหตุผลประกอบการพิจารณา ทีเ่คยอนญุาตไปแลว

มีดังนี้ 

-  ลูกตาลและสับปะรดที่มีลักษณะหั่นเปนชิ้น มีน้ําหนักเนื้ออาหาร 38%  

-  แกงเขียวหวานไก มีน้ําหนักเนื้ออาหาร 38% 

-  แกงกะหรี่ไก มีน้ําหนักเนื้ออาหาร 40% 
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6.  สําหรับน้ําหนักเนื้ออาหารที่มิไดกําหนดไวในบัญชีทายประกาศฯ ใหพิจารณาจากตัวอยาง 

อาหารประกอบเปนรายๆไป ที่เคยอนุญาตไปแลวมีดังนี้ 

ผลิตภัณฑถั่วงอก จะตองมนี้ําหนักเนื้ออาหารไมนอยกวา 40% 

ผลิตภัณฑมังคุด จะตองมนี้ําหนักเนื้ออาหารไมนอยกวา 40% 

ผลิตภัณฑเห็ด จะตองมนี้ําหนักเนื้ออาหารไมนอยกวา 50% 

ผลิตภัณฑไขนกกระทา, ไขลูกเขย  จะตองมนี้ําหนักเนื้ออาหารไมนอยกวา 55% 

ผลิตภัณฑไขแมงดา จะตองมนี้ําหนักเนื้ออาหารไมนอยกวา 60% 

หมายเหต ุ: ในกรณีไขแมงดา ใหสงขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ แหลงของ

วัตถุดิบ มาประกอบการพิจารณา เนื่องจากไขแมงดาบางฤดูกาลมีความเปนพิษ และอาจมีไขของเหราซึง่มพีษิ

ปนมาในวัตถุดิบดวย 

7.  อาหารที่ม ี“สมุนไพร” เปนสวนผสมอยูดวย จะตองมปีริมาณสมุนไพรในสูตรต่ํากวา dose  

ที่เปนยา ปริมาณสมุนไพรที่มี dose เปนยาตอการรับประทาน 1 คร้ัง 

 สวนที่ใช ปริมาณ 

เกากี ้(Lycium Barbarum L./Lycium chinensis) ผล 5-8 g 

โสม (Panax ginseng) ราก Calculated as crude 2 g 

ตังกุย (โกฐเชยีง) (Angelica sinensis) ราก 4.5-9.0 g 

ตังเซียม (Codonopsis) ราก 9.0-30.0 g 

ถั่งเฉา (Cordyceps sinensis) ไมซีเลียม 3.0-9.0 g 

แปะตุก (Atractylodis macrocephalae) ไรโซม 6.0-12.0 g 

เสกตี่ (Rehmannia glutinosa) ราก 9.0-15.0 g 

เง็กเต็ก (Polygonatum odoratum Druce)  6.0-12.0 g 

ปกคี้ (Astragalus membranaceus) ราก 9.0-30.0 g 

หลอฮั้งกวย (Momornica grosvenori) ผล 9.0-15.0 g 

เก็กฮวย (Chrysanthemum flower) 

(Chrysanthemum indium) 

ดอก 5.0-10.0 g 

แปะเจีย   6.0-15.0 g 

ฮกเหลง็ (Poria Cocos) / Indian Bread ผล, เปลือกนอก 9.0-15.0 g 

ชะเอม (Glycyrrhiza glabra) ราก 1.5-9.0 g 

โหงวบี่จ ี(Schisandra chinensis) ผล 1.5-6.0 g 

แบเตง (Ophlopgon japonicus)  6.0-12.0 g 

ซัวจา (Hawthorn / Crataegus) ผล, ตนออน, ใบ, ดอก 2.0-9.0 g 

โตวตง (Encommia ulmoides) เปลือกนอกและลําตน 6 g 
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8.  ชนิดผลไมในผลิตภัณฑทรอปคอลฟรุตคอกเทลและฟรุตคอกเทล มีดังนี ้

8.1  สวนประกอบของทรอปคอลฟรุตคอกเทล จะตองมีผลไมหลัก 2 ชนิด คือ สับปะรด

และมะละกอ และอาจมีผลไมตามฤดูกาลอีกดวยก็ได 

8.2  สวนประกอบของฟรุตคอกเทลที่นําเขามาจําหนายภายในประเทศ ใหถือตามมาตรฐาน 

ของ Codex เปนหลัก สําหรับที่ผลิตเพื่อสงจําหนายตางประเทศ สูตรผลไมที่ไมตรงตามมาตรฐาน แตผูส่ังซื้อ

ตองการใชชื่อวา Fruit Cocktail ก็อนุญาตใหใชได แตตองขอหลักฐานการยินยอมจากประเทศผูส่ังซื้อดวย 

8.3  จาก CAC/KS 78-1976 Codex ไดกําหนดมาตรฐานของ Canned Fruit Cocktail 

ไวดังนี ้

สวนประกอบของฟรุตคอกเทลจะตองมีผลไมพวกพีช แพร สับปะรด เชอรรี องุน         

แบงฟรุตคอกเทลเปน 2 ชนิด และมีสัดสวนของผลไมดังนี้ 

 ผลไม ชนิด 5-Fruit Cocktail ชนิด 4-Fruit Cocktail 

1. พีช 30-50% 30-50% 

2. แพร 25-45% 25-45% 

3. สับปะรด 6-16% 6-25% 

และขอ 4 หรือขอ 5 

4. องุน 6-20% 6-25% 

5. เชอรรี 2-6% 2-15% 

9.  การใชวัตถุเจือปนอาหาร, วัตถุใหความหวานแทนน้าํตาล, สีผสมอาหาร ใหปฏิบัติตาม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 

•  กรรมวธิีการผลิต 

1.  แจงใหละเอียดตามที่ผลิตจริง เร่ิมต้ังแตข้ันตอนแรกของการผลิตจนถึงการบรรจ ุ(แจงกรรมวิธ ี

การทําลายเชื้อจุลินทรียโดยแจงอุณหภูมิ เวลา และความดันที่ใช) กรรมวิธีทําใหแหงหรือทําใหเปนผง (ถามี) 

และแจงใหสอดคลองกับสูตรสวนประกอบ 

2.  การผลิตอาหารที่ผานกรรมวิธทีี่ใชทาํลายหรือยับยัง้การขยายพนัธของจุลินทรียดวยความรอน 

ภายหลังหรือกอนการบรรจุหรือปดผนึก ชนิดที่มีความเปนกรดต่ํา คือ มีคาความเปนกรด-ดาง มากกวา 4.6 

และคาวอเตอรแอคติวิตี (Water Activity) มากกวา 0.85 ตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1)  ฆาเชื้อดวยความรอนทีอุ่ณหภูมิและเวลาที่กําหนด (Scheduled process) โดยใหคา  

F0 (Sterilizing value) ไมตํ่ากวา 3 นาที ซึ่งเพียงพอในการทําลายสปอรของเชื้อคลอสทริเดียม โบลูทินั่ม 

(Clostridium botulinum) ทั้งนี้ อุณหภูมิและเวลาที่กําหนดจะตองมีการศึกษาทดสอบการกระจายความรอน

หรืออุณหภูมิภายในเครื่องฆาเชื้อ (Heat distribution) และอัตราการแทรกผานความรอน (Heat penetration) 

ณ สถานที่ผลิตแหงนั้น ตามหลักเกณฑวิธีการ หรือเงื่อนไขที่สํานักงานคระกรรมการอาหารและยาประกาศ

กําหนด 
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(2)  เติมกรดเพื่อปรับสภาพความเปนกรด-ดางของอาหาร ไมเกนิ 4.6 ทั้งนี้วธิีการปรบัใหได 
สภาพความเปนกรด-ดางสมดุล (Equilibrium pH) และกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด 
•  ภาชนะบรรจ ุ

ภาชนะบรรจุอาหาร ตอง 
1  สะอาด 
2  ไมเคยใชใสอาหารหรือวัตถุอ่ืนใดมากอน ถาภาชนะบรรจุนั้นเปนโลหะ 
3  ไมมีตะกั่ว สนิมเหล็ก หรือสีอ่ืนใดติดอยูที่ดานในของภาชนะบรรจุ นอกจากสีของ แล็คเกอร 

หรือสีของดีบุก และดานในของภาชนะบรรจุที่ทําดวยแผนเหล็กตองเคลือบดีบุก หรือสารอื่นใดที่ปองกันมิให
อาหารสัมผัสกับแผนเหล็กไดโดยตรง 

4  ไมร่ัวหรือบวม 
5.  เปนภาชนะบรรจุที่ไมมีสารออกมาปนเปอนกับอาหารในปริมาณทีอ่าจเปนอนัตราย 

•  ฉลากอาหาร 
การแสดงฉลากอาหาร ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก 
-  กรณีของฟรุตคอกเทลและฟรุตสลัด ไดรับการยกเวนไมตองแสดงสวนประกอบที่สําคัญ 

เปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณ แตใหแสดงเฉพาะสวนประกอบที่สําคัญโดยไมตองแจงปริมาณ     
เปนรอยละของน้ําหนัก 

การแสดงฉลากโภชนาการ ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง ฉลาก
โภชนาการ 
•  การแสดงคําเตือน 

1.  ใช Aspartame เปนวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล ตองแสดงขอความ “ผูมีสภาวะฟนิล  
คีโตนูเรีย ผลิตภัณฑนี้มีฟนิลอะลานิน” หากจะแสดงเปนภาษาอังกฤษใหใชขอความในทํานองเดียวกัน เชน 
“Unsuitable For Phenylketonurias” ขอความดังกลาวใหแสดงใหเห็นไดชัดเจน 

2.  อาหารที่มีสวนผสมของวางหางจระเข ตองแสดงขอความดังตอไปนี้ 
“เด็กไมควรรับประทาน” “ไมใชอาหารทางการแพทย” และ “หยุดบริโภคเมื่อมีอาการผิดปกติ” 

ดวยตัวอักษรสีแดง ขนาดตัวอักษรไมตํ่ากวา 2 มิลลิเมตร เห็นไดชัดเจนในกรอบสี่เหลี่ยม สีของกรอบตัดกับ
สีของพื้นฉลาก  

3.  อาหารที่มีสวนผสมของใบแปะกวย และสารสกัดจากใบแปะกวย จะตองแสดงขอความ 
ดังตอไปนี้ 

“เด็กและสตรีมีครรภไมควรรับประทาน” “อาจมีผลใหเลือดแข็งตัวชา” 
4.  อาหารที่มีวัตถุที่ใชเพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยูในภาชนะบรรจุ  

ตองแสดงขอความดังตอไปนี้ 
“มี…….” (ความที่เวนไวใหระบุลักษณะของการบรรจุและชนิดของวัตถุที่ใชเพื่อรักษา

คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร เชน ซองวัตถุกันชื้น ซองวัตถุดูดออกซิเจน เปนตน) ดวยตัวอักษรสีแดง
ขนาดตัวอักษรไมตํ่ากวา 3 มิลลิเมตร บนพื้นสีขาว 
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•  การพิจารณารายงานผลการตรวจวิเคราะห 
1.  ผลวิเคราะหตองออกโดยสวนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการอาหารกําหนด 
2.  ผลวิเคราะหคุณภาพหรือมาตรฐานอาหารตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับต้ังแตวันที่ออกรายงาน 

การตรวจวิเคราะหจนถึงวันที่ยื่นคําขอ กรณีที่มีหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรแสดงวา เคยยื่นมากอนวนัที่
รายงานการตรวจวิเคราะหจะหมดอายุการใช แตเนื่องจากเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ยังไมครบถวนและ 
ไมถูกตอง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดสงคืนผูขออนุญาตแกไขใหมใหถูกตองกอนจึงจะ
รับคําขอได ก็จะพิจารณาผอนผันใหใชผลวิเคราะหที่มีอายุเกิน 1 ป 

3.  รายละเอียดของชื่ออาหาร ผูผลิต และสถานที่ต้ัง ที่รายงานในผลวิเคราะหตองตรงกับ 
รายละเอียดในการขออนุญาต 

4.  ผลวิเคราะหไดมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และอยางนอยตองมีรายการ 
วิเคราะหครบตามขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะหที่ระบุในคูมือรายงานการตรวจวเิคราะหอาหารควบคมุเฉพาะ 
และอาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือขอใชฉลากอาหาร 

รายการที่ตองตรวจวิเคราะห 
-  คาความเปนกรด-ดาง 
-  คาแอคติวิตีของน้ํา (Aw) 
-  จุลินทรียที่ทาํใหเกิดโรค 

•  Salmonella sp. 
•  Clostridium perfringens 
•  Staphylococcus aureus 
•  Bacillus cereus 

-  จุลินทรียที่เติบโตที่ 370c และ 550c 
-  ยีสตและรา 
-  โคลิฟอรมแบคทีเรีย (MPN Coliforms) 
-  ตะกัว่ (เฉพาะบรรจุในภาชนะโลหะ) 
-  น้าํหนักเนื้ออาหาร (drained weight) 
-  ซัลเฟอรไดออกไซดและวัตถุกันเสยี (กรณีอาหารที่ไมผานกระบวนการทาํลายจุลินทรีย

ทั้งหมด) 
-  ชนิดและปริมาณของวัตถใุหความหวานแทนน้ําตาล (ถามีการใช) 
-  เอกลกัษณ, ปริมาณโปรตีน, ชนิดและปริมาณกรดอะมิโน (กรณีมีการใสรังนก) 
-  ปริมาณโปรตีน, ชนิดและปริมาณกรดอะมิโน (กรณเีปนอาหารประเภทซุปเนื้อสัตวสกัด) 
-  วิเคราะหหาสารสําคัญของโสม (กรณีมีการใสโสมและมีคําวา “โสม” เปนสวนของชื่ออาหาร) 
-  Antraquinone Derivatives (Aloin) (กรณีมีการใสวานหางจระเข) 
-  แอฟลาทอกซิน (Aflatoxin) (กรณีมีการใสถั่วลิสงหรือเกสรดอกไม) 

และใหผูขออนุญาตรับรองวาจะผลิตหรือนําเขาใหไดคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตามที่ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 144) พ.ศ.2535 กําหนด 
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5.  การพิจารณาอนุญาตใหใชผลวิเคราะหรวม อาหารที่จะใชผลวิเคราะหรวมจะตองมี 

สูตรสวนประกอบและกรรมวิธีการผลิตตรงกันกับอาหารที่ไดรับอนุญาตไวแลว และตองสงหนังสือขอใชและ

ยินยอมใหใชผลวิเคราะหรวมมาประกอบการพิจารณา ในกรณีนําเขาอาหารดังกลาวจะตองผลิตจากผูผลิต

เดียวกันดวย กรณีผลิตตองเปนสถานที่ผลิตเดียวกันหรือในเครือนิติบุคคลเดียวกัน 

6.  อาหารที่มวีัตถุกนัเสีย, สี และวัตถุใหความหวานแทนน้าํตาลใหพจิารณาชนิดและปริมาณ 

ที่มีในอาหาร โดยชนิดที่ตรวจพบตองตรงกับสูตรและปริมาณที่ตรวจพบในผลวิเคราะหเกินจากสูตรไดไมเกิน 

10% 

7.  การพิจารณารายงานผลการตรวจวิเคราะห อนุญาตใหมีคาความคลาดเคลื่อนของผลวิเคราะห 

ดังนี ้

7.1  คาความคลาดเคลื่อนสําหรับการพิจารณาผลวิเคราะหเทียบกับมาตรฐานตามที่ 

ประกาศฯกําหนด จะยอมรับคาความคลาดเคลื่อนที่ +10% (โดยการคํานวณความคลาดเคลื่อน +10% 

ของผลวิเคราะหเทียบกับมาตรฐาน) เฉพาะคุณภาพหรือมาตรฐานทางเคมีและฟสิกสเทานั้น สําหรับ     

การวิเคราะหในสวนของสารอาหารจะยอมรับคาความคลาดเคลื่อนที่ +20%  

7.2  คาความคลาดเคลื่อนสําหรับการพิจารณาผลวิเคราะหเทียบกับขอมูลสารอาหาร 

บนฉลาก สารอาหารทั้งกลุม macronutrient และ micronutrient จะยอมรับคาความคลาดเคลื่อนที่ +20% 

และสารอาหารกลุม micronutrient ตองเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้เพิ่มเติมดวย 

(1)  กรณีที่สารอาหารนั้นมีในผลิตภัณฑตามธรรมชาต ิจะตองตรวจพบไมนอยกวา 

80% ของปริมาณที่ระบุบนฉลาก 

(2)  กรณีที่สารอาหารนั้นเปนการเติมในผลิตภัณฑ (Nutrification) จะตองตรวจพบ

ไมนอยกวาปริมาณที่ระบุบนฉลาก 

(3)  ปริมาณทีต่รวจพบของกรณี (1) และ (2) จะตองไมเกินคาปริมาณสูงสุดของ

สารอาหารที่ยอมใหมีไดตอหนึง่หนวยบริโภค 

(4)  สารอาหารที่ประสงคจะแสดงคาเปน 0 ในฉลากได ปริมาณของสารอาหารนัน้

จะตองเปนไปตามหลกัเกณฑการปดตัวเลขของการแสดงคาปริมาณสารอาหารบนฉลากโภชนาการ 


