
 

 
คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก 

ภาชนะพลาสติก/1                   -46- 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังนี้ หมายเหตุ 

(ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548 

 เรื่อง 

 กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

ของภาชนะบรรจุที่ทําจาก

พลาสติก 

-สะอาด 

-ไมมีสารอื่นออกมาปนเปอนกับอาหารในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

-ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

-ไมมีสีออกมาปนเปอนกับอาหาร 

และตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญชีหมายเลข 1 ทายประกาศดังนี้ 

- สําหรับภาชนะบรรจุใหวิเคราะหเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือกรณีที่

สงสัย 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 เอทิลีน 1- แอ

ลคีนโคพอลิเมอรไรซดเรซิน 

 

-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 




