
มติคณะทํางาน (ครั้งที่) / 

หนังสือตอบขอหารือ (วันที่)

1 ผลิตภัณฑที่มีสาหราย Kelp เปนสวนประกอบ ใหพิจารณาปริมาณไอโอดีน ใหเปนไปตามเกณฑของปริมาณ

สารอาหารที่แนะนําตอวัน (Thai RDI) ตามประกาศวาดวยเรื่องฉลาก

โภชนาการ

5/46 

(11 มิ.ย. 46)

2 ผลิตภัณฑที่มีโสมและเห็ดหลินจือเปนสวนประกอบ เนื่องจากโสมและเห็ดหลิดจือเปนสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา ปริมาณ

การบริโภคของผลิตภัณฑที่จัดเปนอาหาร ตองมีขนาดรับประทานต่ํา

กวาขนาดที่จัดเปนยา คือผลิตภัณฑอาหารที่มีโสมและเห็ดหลินจือ

เปนสวนประกอบ ตองมีขนาดรับประทานไมเกินวันละ 2-6 กรัม

 และ 1.5-3 กรัม ตามลําดับ

สธ.1005/1/2507

(4 มี.ค. 46)

3 การเติมใยอาหารในกาแฟ อนุญาต 9/48 

(11ส.ค.48)

4 เครื่องดื่มชนิดแหง มีลักษณะเปนผง ประกอบดวย 

น้ําตาล 95% กรดมะนาว 5% เจือสีและแตงกลิ่น

สังเคราะห บรรจุในถวยและฝาพลาสติก พรอมหลอด  

และบรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล พรอมหลอด ใช

รับประทานเปนขนม โดยใชหลอดดูด หรือ แกะฝาออก

รับประทานโดยไมผสมน้ํา

ไมอนญุาต เนื่องจาก ผลิตภัณฑมีสูตรสวนประกอบ และลักษณะของ

ผลิตภัณฑเหมือนกับเครื่องดื่มชนิดแหง และการรับประทานโดยตรง

ตามที่แจงมานั้น ไมนาเหมาะสม เพราะอาจมีผลใหสําลักเขาไปใน

หลอดลมได ดังนั้น ฉลากของผลิตภัณฑควรมีขอแนะนําการบริโภคให

ชัดเจนวา ตองละลายน้ํากอนรับประทาน หรือคําที่มีความหมายใน

ทํานองเดียวกันนี้

สธ 1005/1.1/12626

(4 ต.ค. 47)

เกณฑการพิจารณาสูตรสวนประกอบ

ลําดับ
รายละเอียดการพิจารณา ผลการพิจารณา

หนาที่ 37



มติคณะทํางาน (ครั้งที่) / 

หนังสือตอบขอหารือ (วันที่)

5 ผลิตภัณฑน้ําลูกยอ ที่หมักจากเชื้อธรรมชาติ ไมอนุญาต เนื่องจากการหมักน้ําลูกยอจากเชื้อธรรมชาตินั้น อยูใน

ระหวางการศึกษาความเปนพิษระยะกึ่งเรื้อรัง ซึ่งคาดวานาจะทราบผล

ภายในป พ.ศ.2549 โดยตองมีคุณภาพมาตรฐาน ดังนี้

1.มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศฯ (ฉบับที่ 214) พ.ศ. 2543 เรื่อง

เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปดสนิท

2.มีปริมาณเมทานอลไมเกิน 420 มก./กก. ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ไวน 2089-2544 และไดมีการกําหนดคุณลักษณะทางเคมีไวดังนี้

 (1) ฟูเซออย มิลลิกรัม/ลูกบาศกเดซิเมตร               ไมเกิน 2500

 (2) เอทิลคารบาเมต ไมโครกรัม/ลูกบาศกเดซิเมตร   ไมเกิน 200

 (3) เอสเทอร (คิดเปนเอทิลแอซิเตท) 

       มิลลิกรัม/ลูกบาศกเดซิเมตร                            ไมเกิน 1200

 (4) แอลดีไฮด (คิดเปนแอซิทัลดีไฮด) 

       มิลลิกรัม/ลูกบาศกเดซิเมตร                            ไมเกิน 160

 (5) เมทิลแอลกอฮอล  

       มิลลิกรัม/ลูกบาศกเดซิเมตร                            ไมเกิน 420

3.สามารถหาเชื้อบริสุทธิ์ไดที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงประเทศไทย 196 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ

7/47 

(9 ก.ค. 47)

เกณฑการพิจารณาสูตรสวนประกอบ

ลําดับ
รายละเอียดการพิจารณา ผลการพิจารณา

หนาที่ 38



มติคณะทํางาน (ครั้งที่) / 

หนังสือตอบขอหารือ (วันที่)

6 ใบชา 95% แตงกลิ่นเลียนธรรมชาติและเจือสี ผลิตภัณฑนี้ไมอนุญาตใหใสสี เนื่องจากขัดกับคุณภาพหรือ

มาตรฐานตาม  ขอ 4(6) ของประกาศฯ (ฉบับที่ 196) พ.ศ.2543 เรื่อง ชา

สธ 1005/1.1/12596

(4 ต.ค.47)

7 การใสกัวรานาสกัด (Guarana extract) ซึ่งใหกาเฟอีน 

ในผลิตภัณฑเครื่องดื่ม

อนุญาต โดยตองแสดงขอความมีกาเฟอีน บนฉลากใหชัดเจน โดยให

ตรวจสอบปริมาณกาเฟอีนใหสอดคลองกับเครื่องดื่มประเภทน้ําอัดลม

ดวย

5/47 

(18 พ.ค. 47)

8 การขอแกไขสูตรสวนประกอบจากเนยเทียม (Margarine)

 เปนน้ํามันพืช ในผลิตภัณฑน้ํานมถั่วเหลือง UHT

อนุญาต สธ.1005/1/6301

(5 มิ.ย. 46)

9 นมเปรี้ยวพรอมดื่มที่มี Bifidobacterium Capsule เปน

สวนประกอบ

อนุญาตใหขึ้นทะเบียนตํารับอาหารดังกลาว เนื่องจากเคยอนุญาตการ

ใช  Bifidobacterium ในนมผงดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและ

เด็กเล็ก

1/46 

(17 ม.ค. 46)

10 การเติมโซเดียมไนเตรท ในแหนมหูหมู แหนมหมู และ 

แหนมซี่โครงหมู

อนุญาตใหใชโซเดียมไนเตรทในผลิตภัณฑเนื้อหมักไมเกิน 500 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม คํานวณเปนไนเตรททั้งหมด และ  โมโนโซเดียม 

กลูตาเมตในผลิตภัณฑเนื้อสัตวในปริมาณที่เหมาะสม

สธ 1005/1.1/16528

(3 ธ.ค.47)

11 การเติม โซเดียมโพลีฟอสเฟต รอยละ 0.1 และ

โมโนโซเดียมกลูตาเมต รอยละ 0.2 ในหมูยอ

อนุญาตใหใชเปนวัตถุเจือปนในผลิตภัณฑเนื้อสัตว สธ 1005/1.1/12824

(6 ต.ค.47)

เกณฑการพิจารณาสูตรสวนประกอบ

ลําดับ
รายละเอียดการพิจารณา ผลการพิจารณา

หนาที่ 39



มติคณะทํางาน (ครั้งที่) / 

หนังสือตอบขอหารือ (วันที่)

12 การเติม โซเดียมอิริทรอเบต และโซเดียมไนไตรต ในแหนม อนุญาตใหใชโซเดียมอิริทรอเบตในปริมาณไมเกินรอยละ 0.05 และ

อนุญาตใหใชโซเดียมไนไตรตในปริมาณไมเกินรอยละ 0.0125 ใน

แหนมได และตองแสดงขอความ "ใชวัตถุกันเสีย"บนฉลากอาหารดวย

สธ 1005/1.1/9053

(27 ก.ค.47)

13 ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีไขมุกผงเปนสวนประกอบเพื่อ 

การสงออก

อนุญาตใหผลิตเพื่อการสงออกเทานั้น และใหดําเนินการยื่นคําขอ

อนุญาตใชฉลากอาหารและแนบเอกสารหลักฐานตางๆใหครบถวน 

พรอมทั้งทํา บันทึกคําใหการรับทราบวา "ยินดีใหเพิกถอน

ใบสําคัญการใชฉลากอาหาร และอาจถูกดําเนินคดี หากพบการ

ฝาฝนหรือมีการแนะนําผลิตภัณฑดังกลาวมาจําหนาย

ภายในประเทศ" และใหระบุขอความ "อนุญาตเพื่อการสงออก

เทานั้น" ไวในคําขออนุญาตใชฉลากอาหารดวย

8/46 

(8 ส.ค. 46)

14 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร แคลเซียมไพรูเวทและแอล-คารนิ

ทีน ขอแกไขวิธีใชโดยขอเพิ่มขนาดรับประทานจาก 1,000

 มก.ตอวัน เปน 3,000 มก.ตอวัน โดยแนบเอกสารซึ่ง

ระบุวา ขนาดที่แนะนําคือ 2-5 กรัมตอวัน และขนาดที่ไม

พบ adverse side effect ใดๆ คือ 1-10 กรัมตอวัน

เห็นควรใหใชคาต่ํา (Minimum) เปนเกณฑในการพิจารณา 8/46 

(8 ส.ค. 46)

เกณฑการพิจารณาสูตรสวนประกอบ

ลําดับ
รายละเอียดการพิจารณา ผลการพิจารณา

หนาที่ 40



มติคณะทํางาน (ครั้งที่) / 

หนังสือตอบขอหารือ (วันที่)

15 การใช potassium sorbate ในผลิตภัณฑ chocolate 

frosting

อนุญาตใหใช potassium sorbate ในผลิตภัณฑดังกลาวไดไมเกิน 

0.2% หรือคํานวณเปน sorbic acid ไดไมเกิน 0.15% ตามขอกําหนด

ของ Codex ที่ step6

15/48 

(7 พ.ย. 48)

16 การใชสารละลายโซเดียมไบคารบอเนต รอยละ 1.23  

เพื่อแชปลา และปลาหมึกกอนนําไปแปรรูป

อนุญาตใหใชโซเดียมไบคารบอเนตเพื่อปรับความเปนกรด-ดางใน

ปริมาณที่เหมาะสม ตามขอกําหนดในประกาศฯ (ฉบับที่ 281)     พ.ศ. 

2547 เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

สธ 1005/1.1/7087

(18 พ.ค.48)

17 การใชโซเดียมเมตาไบซัลไฟตและโซเดียมเบนโซเอตใน

ผักกาดดองเปรี้ยวและมะนาวดองบรรจุขวดพลาสติก 

และถุงพลาสติก

อนุญาตใหใช

โซเดียมเมตาไบซัลไฟต  ในปริมาณไมเกิน 750 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

โซเดียมเบนโซเอต   ในปริมาณไมเกิน 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

โดยฉลากของผลิตภัณฑที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค จะตองระบุ

ขอความวา "ใชวัตถุกันเสีย" ดวย

สธ.1005/1/3265

(19 มี.ค. 47)

18 การใชโซเดียมเบนโซเอต และโซเดียมเมตาไบซัลไฟต ใน

ผักกาดดอง

อนุญาตใหใช

โซเดียมเบนโซเอต  ในปริมาณไมเกิน 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

โซเดียมเมตาไบซัลไฟต  ในปริมาณไมเกิน 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

สธ.1005/1/3101

(25 มี.ค. 45)

เกณฑการพิจารณาสูตรสวนประกอบ

เกณฑการพิจารณาสูตรสวนประกอบ

ลําดับ
รายละเอียดการพิจารณา ผลการพิจารณา

หนาที่ 41



มติคณะทํางาน (ครั้งที่) / 

หนังสือตอบขอหารือ (วันที่)

19 การใชซัลเฟอรไดออกไซดในหนอไมดอง อนุญาตใหใชซัลเฟอรไดออกไซดในผลิตภัณฑไดไมเกินรอยละ 0.035 สธ 1005/1.1/17270

(25 พ.ย.48)

20 การใชโพแทสเซียมซอรเบต และโซเดียมแซคคารินในน้ํา

กระเทียมปรุงรส (น้ํากระเทียมดอง)

อนุญาตใหใชโพแทสเซียมซอรเบตในผลิตภัณฑไดไมเกิน  1,000 

มิลลิกรัม/อาหาร1กิโลกรัม  และไมอนุญาตใหใชโซเดียมแซคคารินใน

ผลิตภัณฑนี้

สธ 1005/1.1/10079

(8 ก.ค.48)

21 การนําเขาวิตามินพรีมิกซที่มีกาเฟอีนเปนสวนประกอบ 

ใชเปนสวนผสมในเครื่องดื่มบํารุงกําลัง

ไมอนุญาต เนื่องจากอาจทําใหเกิดการนําไปใชในทางที่ไมถูกตองและ

ไมตรงตามวัตถุประสงคที่แจง ซึ่งอาจมีการผสมโดยใชสูตรที่มีปริมาณ

กาเฟอีนเขมขนที่แตกตางกัน ทําใหไมสามารถควบคุมได

12/47 

(21 ต.ค. 47)

22 ซุปไกสกัดผสมโสม อนุญาตใหใสปริมาณโสมในผลิตภัณฑไดสูงสุดไมเกิน 7 กรัม/วัน 

(เนื่องจากตํารับซุปไกสกัดที่เคยอนุญาต สวนใหญไมเกิน 7 กรัม/วัน)

7/47 

(9 ก.ค. 47)

23 การใช โซเดียมเมตาไบซัลไฟต และ โซเดียมเบนโซเอท 

ในผลิตภัณฑกระเทียมดองและกระเทียมโทนดอง บรรจุ

ขวดแกวฝาโลหะดานในมียางรอง  ,ชนิดบรรจุขวด

พลาสติก และถุงพลาสติก

อนุญาติใหใช โซเดียมเมตาไบซัลไฟต ในปริมาณไมเกิน 750 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม และโซเดียมเบนโซเอทในปริมาณไมเกิน 1,000 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม ของผลิตภัณฑสําเร็จรูป และใหแสดงขอความ "ใชวัตถุกันเสีย"

 บนฉลากดวย

สธ.1005/1/5864

(26 พ.ค. 46)

ลําดับ
รายละเอียดการพิจารณา ผลการพิจารณา

เกณฑการพิจารณาสูตรสวนประกอบ

หนาที่ 42



มติคณะทํางาน (ครั้งที่) / 

หนังสือตอบขอหารือ (วันที่)

24 การใชวัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ

พุทราจีนหวาน

ลูกพลัมหวาน

บวยหวาน

ลูกพรุนหวาน

อนุญาตใหใช

กรดเบนโซอิก ไมเกิน รอยละ 0.1

โซเดียมแซคคาริน ไมเกิน รอยละ 0.05

สธ 1005/1.1/17270

(25 พ.ย. 48)

25 การเติมแคลเซียมแลคเตด รอยละ 0.74 ในคุกกี้งาเสริม

แคลเซียม

อนุญาต และหากประสงคจะใชคําวา "เสริมแคลเซียม" เปนสวนของชื่อ

อาหาร ตองปฏิบัติตามประกาศฯ วาดวยเรื่อง ฉลากโภชนาการ

สธ 1005/1.1/12033

(15 ส.ค. 48)

26 สาหรายสไปรูลินาสดพรอมดื่ม (มีสาหรายสไปรูลินาสด 

6.00%)

ในการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร หรือคําขออนุญาตใชฉลากอาหาร 

นอกจากตองมีรายงานการตรวจวิเคราะหตามประกาศฯ วาดวยเรื่อง

เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุทีปดสนิทแลว จะตองมีรายงานการตรวจ

วิเคราะหปริมาณโปรตีน ชนิดและปริมาณกรดอะมิโน โลหะหนัก

 (Pb) สารหนู และตองเพิ่มคําเตือนวา "เด็กและสตรีมีครรภไมควร

รับประทาน" ที่ฉลากดวย

สธ.1005/1/9166

(5 ส.ค. 46)

ลําดับ
รายละเอียดการพิจารณา ผลการพิจารณา

หนาที่ 43


