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บญัชีข้อกําหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารทีส่ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุมัตกิารใชเ้พิม่เติม 

ASCORBIC ACID, L- (กรดแอล-แอสคอร์บิก)    
INS: 300 ชื่ออื่น: Vitamin C, L-Ascorbic acid, 

Ascorbic acid 
หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารป้องกนัการเกิด

ออกซิเดช่ัน, สารปรับปรุงคุณภาพแป้ง ,  
สารช่วยจับอนมุูลโลหะ 

 

รหัสของหมวด
อาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.1.2 นมชนิดเหลวอืน่ๆ (ไม่ปรุงแต่ง) ปริมาณทีเ่หมาะสม 1. สําหรับใช้เปน็ 
สารป้องกันการเกิด
ออกซิเดช่ัน 
2. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว 

 

 

ANNATTO EXTRACTS, BIXIN-BASED (สารสกัดเมล็ดคําแสดที่มีบิกซิน)   
INS: 160b(i) ชื่ออื่น: Annatto B; Orlean; Terre 

 orellana; L. Orange; CI (1975) 
 75120 (Natural Orange 4) 

หน้าที:่ สี 

 

รหัสของหมวด
อาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.7 ขนมหวานที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก 10 เฉพาะไอศกรีม  
03.0 ไอศกรีมหวานเย็น 10   

 

ANNATTO EXTRACTS, NORBIXIN-BASED (สารสกัดเมล็ดคําแสดที่ไม่มีมีบิกซิน)  
INS: 160b(ii) ชื่ออื่น: Annatto B; Orlean; Terre 

 orellana; L. Orange; CI (1975) 
 75120 (Natural Orange 4) 

หน้าที:่ สี 

 

รหัสของหมวด
อาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.6.1 เนยแข็งไม่บ่ม 25   
01.6.2 เนยแข็งบ่ม 50   
01.6.4 โพรเซสชีส 50   
01.6.5 ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนยแข็ง 50   
01.7 ขนมหวานที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก 10 เฉพาะไอศกรีม  
03.0 ไอศกรีมหวานเย็น 10   
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CAROB BEAN GUM (คารอบบีนกัม)    
INS: 410 ชื่ออื่น: Locust bean gum หน้าที:่ อิมัลซิไฟเออร,์ สารทําให้คงตวั, สารให้ความข้น

เหนียว 
 

รหัสของหมวด
อาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.1.2 นมชนิดเหลวอืน่ๆ (ไม่ปรุงแต่ง) ปริมาณทีเ่หมาะสม 1. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว 

 

 

CARRAGEENAN (แคร์ราจีแนน)  
INS: 407 ชื่ออื่น: Irish moss gelose (from  

Chondrus spp.); Eucheuman 
(from Eucheuma spp.); 
Iridophycan (from Iridaea spp.); 
Hypnean (from Hypnea spp.); 
Furcellaran or Danish agar 
(from Furcellaria fastigiata)

หน้าที:่ สารเพิ่มปริมาณ, สารช่วยทําละลาย หรือช่วยพา, 
อิมัลซิไฟเออร,์ สารทําให้เกดิเจล, สารเคลือบผิว, 
สารทําให้เกดิความชุ่มชื้น, สารทําให้คงตัว, สารให้
ความข้นเหนียว 

 

รหัสของหมวด
อาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.1.2 นมชนิดเหลวอืน่ๆ (ไม่ปรุงแต่ง) ปริมาณทีเ่หมาะสม 1. สําหรับใช้เปน็ 
อิมัลซิไฟเออร,์  
สารทําให้คงตัว,  
สารให้ความข้นเหนียว 
2. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว 

 

 

CURCUMIN (เคอร์คูมิน)   
INS: 100(i) ชื่ออื่น: Turmeric yellow, Kurkum หน้าที:่ สี 
 

รหัสของ
หมวดอาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.1.4 เครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก 50   

01.7 ขนมหวานที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก 100 เฉพาะไอศกรีม  

02.4 ขนมหวานที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบหลัก 100 เฉพาะไอศกรีม  

03.0 ไอศกรีมหวานเย็น 10   

 

GELLAN GUM (เจลแลนกัม)    
INS: 418 ชื่ออื่น: - หน้าที:่ สารทําให้คงตัว, สารใหค้วามข้นเหนียว 
 

รหัสของหมวด
อาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.1.2 นมชนิดเหลวอืน่ๆ (ไม่ปรุงแต่ง) ปริมาณทีเ่หมาะสม 1. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว 
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GUAR GUM (กัวร์กัม)    
INS: 412 ชื่ออื่น: Gum cyamopsis, Guar flour หน้าที:่ อิมัลซิไฟเออร,์ สารทําให้คงตวั, สารให้ความข้น

เหนียว 
 

รหัสของหมวด
อาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.1.2 นมชนิดเหลวอืน่ๆ (ไม่ปรุงแต่ง) ปริมาณทีเ่หมาะสม 1. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว 

 

 

HYDROXYPROPYL STARCH (ไฮดรอกซิโพรพิลสตาร์ช)    
INS: 1440 ชื่ออื่น: - หน้าที:่ อิมัลซิไฟเออร,์ สารทําให้คงตวั, สารให้ความข้น

เหนียว 
 

รหัสของหมวด
อาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.1.2 นมชนิดเหลวอืน่ๆ (ไม่ปรุงแต่ง) ปริมาณทีเ่หมาะสม 1. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว 

 

 

LECITHIN (เลซิทิน)     
INS: 322(i) ชื่ออื่น: Phosphatides; Phospholipids หน้าที:่ สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น, อิมัลซิไฟเออร ์
 

รหัสของหมวด
อาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.1.2 นมชนิดเหลวอืน่ๆ (ไม่ปรุงแต่ง) ปริมาณทีเ่หมาะสม 1. สําหรับใช้เปน็ 
อิมัลซิไฟเออร ์
2. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว 

 

 

MICROCRYSTALLINE CELLULOSE (ไมโครคริสทัลไลน์เซลลูโลส) 
INS: 460(i) ชื่ออื่น: Cellulose gel; Cellulose หน้าที:่ สารป้องกันการจับเป็นก้อน, สารเพิ่มปริมาณ, 

สารช่วยทําละลาย หรือช่วยพา, อิมัลซิไฟเออร,์ 
สารทําใหเ้กดิฟอง, สารเคลือบผิว, สารทาํให้คง
ตัว, สารให้ความข้นเหนียว 

 

รหัสของหมวด
อาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.1.2 นมชนิดเหลวอืน่ๆ (ไม่ปรุงแต่ง) ปริมาณทีเ่หมาะสม 1. สําหรับใช้เปน็ 
อิมัลซิไฟเออร,์  
สารทําให้คงตัว,  
สารให้ความข้นเหนียว 
2. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว 
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MONO- AND DI-GLYCERIDES OF FATTY ACIDS (มอโนและไดกลีเซอไรด์ของกรดไขมัน)  
INS: 471 ชื่ออื่น: Glyceryl monostearate; 

Glyceryl monopalmitate; 
Glyceryl monooleate, etc; 
Monostearin; Monopalmitin; 
Monoolein, etc.; GMS (for 
glyceryl monostearate) 

หน้าที:่ สารป้องกันการเกิดฟอง, อิมัลซิไฟเออร,์  
สารทําให้คงตัว 

 

รหัสของหมวด
อาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.1.2 นมชนิดเหลวอืน่ๆ (ไม่ปรุงแต่ง) ปริมาณทีเ่หมาะสม 1. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว 

 

 

NITROGEN (ไนโตรเจน)    
INS: 941 ชื่ออื่น: - หน้าที:่ สารทําให้เกิดฟอง, ก๊าซที่ช่วยในการเกบ็รักษา

อาหาร, ก๊าซที่ใช้ขับดัน 
 

รหัสของหมวด
อาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.1.2 นมชนิดเหลวอืน่ๆ (ไม่ปรุงแต่ง) ปริมาณทีเ่หมาะสม 1. สําหรับใช้เปน็ 
ก๊าซที่ช่วยในการเก็บ
รักษาอาหาร 
2. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว 

 

 

PECTINS (เพ็กทิน)    
INS: 440 ชื่ออื่น: - หน้าที:่ อิมัลซิไฟเออร,์ สารทําให้เกิดเจล, สารเคลือบผิว, 

สารทําให้คงตัว, สารให้ความขน้เหนียว 
 

รหัสของหมวด
อาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.1.2 นมชนิดเหลวอืน่ๆ (ไม่ปรุงแต่ง) ปริมาณทีเ่หมาะสม 1. สําหรับใช้เปน็ 
อิมัลซิไฟเออร,์  
สารทําให้คงตัว,  
สารให้ความข้นเหนียว 
2. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว 
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PHOSPHATES (กลุ่มฟอสเฟต)  
INS: 338 Phosphoric acid 

(กรดฟอสฟอรกิ) 
หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารป้องกนัการเกิดออกซิ

เดชั่น, สารช่วยจับอนุมูลโลหะ 
 ชื่ออื่น: Orthophosphoric acid
INS: 339(i) Sodium dihydrogen phosphate

(โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต)
หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร,์ 

เกลืออิมัลซิไฟอิง้ค์, สารทําใหเ้กดิความชุ่มชื้น,
 ชื่ออื่น: Monobasic sodium phosphate; 

Monosodium monophosphate 
Sodium acid phosphate; 
Sodium biphosphate; 
Monosodium 
dihydrogenortho- phosphate; 
Monosodium dihydrogen 
monophosphate 

สารช่วยให้ฟ,ู สารช่วยจับอนุมลูโลหะ, สารทําให้คง
ตัว,สารให้ความข้นเหนียว 

INS: 339(ii) Disodium hydrogen phosphate
(ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต)

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร,์ เกลือ อิมลั
ซิไฟอิ้งค์, สารทาํให้เกิดความชุ่มชื้น,  

 ชื่ออื่น: Dibasic sodium phosphate; 
Disodium phosphate; 
Disodium acid phosphate; 
Secondary sodium phosphate; 
Disodium hydrogen 
orthophosphate; Disodium 
hydrogen monophosphate

สารช่วยจับอนมุูลโลหะ, สารทาํให้คงตวั,สารให้ความ
ข้นเหนียว 

INS: 339(iii) Trisodium phosphate 
(ไทรโซเดียมฟอสเฟต) 
ชื่ออื่น: Tribasic sodium phosphate; 

Sodium phosphate; Trisodium 
orthophosphate; Trisodium 
monophosphate 

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร,์ สารทําให้
เกิดความชุ่มชื้น, สารกันเสีย, สารช่วยจับอนุมลูโลหะ, 
สารทําให้คงตัว, สารให้ความขน้เหนียว 

INS: 340(i) Potassium dihydrogen phosphate
(โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต)

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร,์ สารทําให้
เกิดความชุ่มชื้น, สารช่วยจับอนุมูลโลหะ,

 ชื่ออื่น: Monobasic potassium 
phosphate; Monopotassium 
monophosphate potassium 
acid phosphate; Potassium 
biphosphate; Monopotassium 
dihydrogenorthophosphate; 
Monopotassium dihydrogen 
monophosphate 

สารทําให้คงตัว, สารให้ความขน้เหนียว

INS: 340(ii) Dipotassium hydrogen phosphate
(ไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต)

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร,์ สารทําให้
เกิดความชุ่มชื้น, สารช่วยจับอนุมูลโลหะ, สารทาํให้

 ชื่ออื่น: Dibasic potassium phosphate;
Dipotassium monophosphate; 
Dipotassium phosphate; 
Dipotassium acid phosphate; 
Secondary potassium 
phosphate; Dipotassium 
hydrogen orthophosphate; 
Dipotassium hydrogen 
monophosphate 

คงตัว, สารให้ความข้นเหนียว 
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INS: 340(iii) Tripotassium phosphate 
(ไทรโพแทสเซียมฟอสเฟต) 

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร,์ เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทาํให้เกิดความชุ่มชื้น, สารช่วย

 ชื่ออื่น: Tribasic potassium phosphate;
Potassium phosphate; 
Tripotassium orthophosphate; 
Tripotassium monophosphate

จับอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว, สารให้ความขน้
เหนียว 

INS: 341(i) Calcium dihydrogen phosphate
(แคลเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต)

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารป้องกนัการจับเป็น
ก้อน, เกลืออิมลัซิไฟอิ้งค์, สารทําให้แน่น, สาร

 ชื่ออื่น: Monobasic calcium 
phosphate, monocalcium 
orthophosphate, 
monocalcium phosphate, 
calcium biphosphate, acid 
calcium phosphate

ปรับปรงุคุณภาพแป้ง, สารทําให้เกิดความชุ่มชืน้, สาร
ช่วยใหฟ้,ู สารทาํให้คงตวั, สารให้ความข้นเหนียว, 
สารช่วยจับอนมุูลโลหะ 

INS: 341(ii) Calcium hydrogen phosphate 
(แคลเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต) 

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารป้องกนัการจับเป็น
ก้อน, เกลืออิมลัซิไฟอิ้งค์, สารทําให้แน่น,  

 ชื่ออื่น: Dibasic calcium phosphate; 
Dicalcium phosphate; Calcium 
monohydrogen phosphate; 
Calcium hydrogen 
orthophosphate, Secondary 
calcium phosphate 

สารปรับปรงุคุณภาพแป้ง, สารทําให้เกิดความชุ่มชื้น, 
สารช่วยให้ฟ,ู สารทําให้คงตวั, สารให้ความข้นเหนียว 

INS: 341(iii) Tricalcium phosphate 
(ไทรแคลเซียมฟอสเฟต) 

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารป้องกนัการจับเป็น
ก้อน, อิมัลซิไฟเออร,์ เกลืออิมัลซิไฟอิ้งค์, สารทาํ 

 ชื่ออื่น: Calcium phosphate, tribasic; 
precipitated calcium 
phosphate 

ให้แน่น, สารปรบัปรุงคุณภาพแป้ง, สารทําให้เกิด
ความชุ่มชื้น, สารช่วยให้ฟ,ู สารทําให้คงตวั, สารให้
ความข้นเหนียว 

INS: 342(i) Ammonium dihydrogen phosphate
(แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต)

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารปรับปรุงคุณภาพแปง้, 
สารช่วยให้ฟ,ู สารทําให้คงตวั, สารให้ความ

 ชื่ออื่น: Monobasic ammonium 
phosphate; Monoammonium 
phosphate; Acid ammonium 
phosphate; Primary 
ammonium phosphate; 
Ammonium dihydrogen 
tetraoxophosphate; 
Monoammonium 
monophosphate; Ammonium 
dihydrogen orthophosphate

ข้นเหนียว

INS: 342(ii) Diammonium hydrogen phosphate 
(ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต)

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารปรับปรุงคุณภาพแปง้, 
สารช่วยให้ฟ,ู สารทําให้คงตวั, สารให้ความ

 ชื่ออื่น: Dibasic ammonium 
phosphate, Diammonium 
phosphate; Diammonium 
hydrogen tetraoxophosphate; 
Diammonium hydrogen 
orthophosphate 

ข้นเหนียว 
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INS: 343(i) Magnesium dihydrogen phosphate 
(แมกนีเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต) 

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารป้องกนัการจับเป็น
ก้อน, เกลืออิมลัซิไฟอิ้งค์, สารทําให้คงตัว, สารให ้

 ชื่ออื่น: Monomagnesium 
orthophosphate, Magnesium 
dihydrogen phosphate; 
Magnesium phosphate, 
monobasic; Magnesium 
biphosphate; Acid magnesium 
phosphate; Monomagnesium 
dihydrogen phosphate 

ความข้นเหนียว 

INS: 343(ii) Magnesium hydrogen phosphate
(แมกนีเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต)

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารป้องกนัการจับเป็น
ก้อน, เกลืออิมลัซิไฟอิ้งค์, สารช่วยใหฟ้,ู สารทาํให้

 ชื่ออื่น: Magnesium phosphate, 
dibasic; secondary magnesium 
phosphate; Dimagnesium 
phosphate; Magnesium 
hydrogen orthophosphate 
trihydrate; Magnesium salt of 
phosphoric acid 

คงตัว, สารให้ความข้นเหนียว 

INS: 343(iii) Trimagnesium phosphate
(ไทรแมกนีเซียมฟอสเฟต) 

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารป้องกนัการจับเป็น
ก้อน, สารทําใหค้งตัว, สารให้ความข้นเหนียว

 ชื่ออื่น: Magnesium phosphate, 
tribasic; Tertiary magnesium 
phosphate; Trimagnesium 
orthophosphate 

INS: 450(i) Disodium diphosphate 
(ไดโซเดียมไดฟอสเฟต) 

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร,์ เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทาํให้เกิดความชุ่มชื้น, สารช่วย

 ชื่ออื่น: Disodium dihydrogen 
diphosphate; Disodium 
dihydrogen pyrophosphate; 
Acid sodium pyrophosphate; 
Disodium Pyrophosphate; 
Disodium dihydrogen 
diphosphate; Disodium 
dihydrogen pyrophosphate

ให้ฟ,ู สารช่วยจบัอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว, สารให้
ความข้นเหนียว 

INS: 450(ii) Trisodium diphosphate 
(ไทรโซเดียมไดฟอสเฟต) 

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร,์ เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทาํให้เกิดความชุ่มชื้น, สารช่วย

 ชื่ออื่น: Acid trisodium pyrophosphate, 
trisodium monohydrogen 
diphosphate 

ให้ฟ,ู สารช่วยจบัอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว, สารให้
ความข้นเหนียว 

INS: 450(iii) Tetrasodium diphosphate
(เททระโซเดยีมไดฟอสเฟต) 

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร,์ เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทาํให้เกิดความชุ่มชื้น, สารช่วย

 ชื่ออื่น: Tetrasodium diphosphate, 
sodium pyrophosphate 

ให้ฟ,ู สารช่วยจบัอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว, สารให้
ความข้นเหนียว 
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INS: 450(ix) Magnesium dihydrogen diphosphate
(แมกนีเซียมไดไฮโดรเจนไดฟอสเฟต)

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารช่วยใหฟ้,ู สารทําให้คงตัว

 ชื่ออื่น: Acid magnesium 
pyrophosphate, 
monomagnesium dihydrogen 
pyrophosphate; magnesium 
diphosphate 

INS: 450(v) Tetrapotassium diphosphate
(เททระโพแทสเซียมไดฟอสเฟต)

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร,์ เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทาํให้เกิดความชุ่มชื้น, สารช่วย

 ชื่ออื่น: Tetrapotassium diphosphate; 
Potassium pyrophosphate; 
Tetrapotassium salt of 
diphosphoric acid 

ให้ฟ,ู สารช่วยจบัอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว, สารให้
ความข้นเหนียว 

INS: 450(vi) Dicalcium diphosphate 
(ไดแคลเซียมไดฟอสเฟต) 

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร,์ เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทาํให้แน่น, สารช่วยใหฟ้,ู 

 ชื่ออื่น: Calcium pyrophosphate; 
Dicalcium Pyrophosphate; 
Dicalcium diphosphate

สารช่วยจับอนมุูลโลหะ, สารทาํให้คงตวั, สารให้ความ
ข้นเหนียว 

INS: 
450(vii) 

Calcium dihydrogen diphosphate
(แคลเซียมไดไฮโดรเจนไดฟอสเฟต)

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร,์ เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทาํให้เกิดความชุ่มชื้น, สารช่วย

 ชื่ออื่น: Acid calcium pyrophosphate; 
Monocalcium dihydrogen 
pyrophosphate; Monocalcium 
dihydrogen diphosphate

ให้ฟ,ู สารช่วยจบัอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว

INS: 451(i) Pentasodium triphosphate
(เพนทะโซเดียมไทรฟอสเฟต) 

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร,์ เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทาํให้เกิดความชุ่มชื้น, สารช่วย

 ชื่ออื่น: Pentasodium 
tripolyphosphate, Sodium 
triphosphate, Sodium 
tripolyphosphate, 
Triphosphate 

จับอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว, สารให้ความขน้
เหนียว 

INS: 451(ii) Pentapotassium triphosphate
(เพนทะโพแทสเซียมไทรฟอสเฟต) 
ชื่ออื่น: Pentapotassium 

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร,์ เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทาํให้เกิดความชุ่มชื้น, สารช่วยจบั
อนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตวั,  

 tripolyphosphate, potassium 
triphosphate, potassium 
tripolyphosphate 

สารให้ความข้นเหนียว 

INS: 452(i) Sodium polyphosphate 
(โซเดียมพอลิฟอสเฟต) 

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร,์ เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทาํให้เกิดความชุ่มชื้น, สารช่วย

 ชื่ออื่น: Sodium hexametaphosphate, 
sodium tetrapolyphosphate, 
Graham's salt 

ให้ฟ,ู สารช่วยจบัอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว, สารให้
ความข้นเหนียว 

INS: 452(ii) Potassium polyphosphate
(โพแทสเซียมพอลิฟอสเฟต) 

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร,์ เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทาํให้เกิดความชุ่มชื้น, สารช่วย

 ชื่ออื่น: Potassium metaphosphate; 
Potassium 
polymetaphosphate 

 

ให้ฟ,ู สารช่วยจบัอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว, สารให้
ความข้นเหนียว 
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INS: 452(iii) Sodium calcium polyphosphate 

(โซเดียมแคลเซยีมพอลิฟอสเฟต)
หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร,์ สารทําให้

เกิดความชุ่มชื้น, สารช่วยให้ฟ,ู สารช่วยจับ
 ชื่ออื่น: Sodium calcium 

polyphosphate, glassy
อนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตวั 

INS: 452(iv) Calcium polyphosphate 
(แคลเซียมพอลิฟอสเฟต) 

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร,์ เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทาํให้เกิดความชุ่มชื้น, สารช่วย

 ชื่ออื่น: - ให้ฟ,ู สารช่วยจบัอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว, สารให้
ความข้นเหนียว

INS: 452(v) Ammonium polyphosphate 
(แอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต) 
ชื่ออื่น: - 

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร,์ เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทาํให้เกิดความชุ่มชื้น, สารช่วยจบั
อนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตวั,  

  สารให้ความข้นเหนียว 
INS: 542 Bone phosphate 

(โบนฟอสเฟต) 
หน้าที:่ สารป้องกันการจับเป็นก้อน, อิมัลซิไฟเออร,์ สารทํา

ให้เกิดความชุ่มชื้น
 ชื่ออื่น: Edible bone phosphate
 

รหัสของหมวด
อาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.1.2 นมชนิดเหลวอืน่ๆ (ไม่ปรุงแต่ง) 350 1. สําหรับใช้เปน็ 
สารควบคุมความเป็นกรด,  
สารช่วยจับอนุมลูโลหะ,  
สารทําให้คงตัว 
2. คํานวณเป็น
ฟอสฟอรัส 
3. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว 

 

 

POLYDEXTROSES (พอลิเดกซ์โทรส)    
INS: 1200 ชื่ออื่น: Modified polydextroses หน้าที:่ สารเพิ่มปริมาณ, สารเคลือบผิว, สารทําให้เกิดความ

ชุ่มชื้น, สารทําให้คงตัว, สารใหค้วามข้นเหนียว 
 

รหัสของหมวด
อาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.1.2 นมชนิดเหลวอืน่ๆ (ไม่ปรุงแต่ง) ปริมาณทีเ่หมาะสม 1. สําหรับใช้เปน็ 
สารทําให้คงตัว,  
สารให้ความข้นเหนียว 
2. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว 
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POTASSIUM HYDROXIDE (โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์)  
INS: 525 ชื่ออื่น: Caustic potash, Potassium 

hydrate 
หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด 

 

รหัสของหมวด
อาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.1.2 นมชนิดเหลวอืน่ๆ (ไม่ปรุงแต่ง) ปริมาณทีเ่หมาะสม 1. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว 

 

 

SODIUM ASCORBATE (โซเดียมแอสคอร์เบต)  
INS: 301 ชื่ออื่น: Sodium L-ascorbate หน้าที:่ สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น 
 

รหัสของหมวด
อาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.1.2 นมชนิดเหลวอืน่ๆ (ไม่ปรุงแต่ง) ปริมาณทีเ่หมาะสม 1. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว 

 

 

SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE (โซเดียมคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส)  
INS: 466 ชื่ออื่น: Sodium cellulose glycolate; Na 

CMC; Cellulose gum; Sodium 
CMC; Sodium salt of 
carboxymethyl ether of 
cellulose 

หน้าที:่ สารเพิ่มปริมาณ, อิมัลซิไฟเออร,์ สารทาํให้แน่น, 
สารทําให้เกดิเจล, สารเคลือบผิว, สารทําใหเ้กดิ
ความชุ่มชื้น, สารทําให้คงตวั, สารให้ความข้น
เหนียว 

 

รหัสของหมวด
อาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.1.2 นมชนิดเหลวอืน่ๆ (ไม่ปรุงแต่ง) ปริมาณทีเ่หมาะสม 1. สําหรับใช้เปน็ 
อิมัลซิไฟเออร,์  
สารทําให้คงตัว,  
สารให้ความข้นเหนียว 
2. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว 

 

 

TRISODIUM CITRATE (ไทรโซเดียมซิเทรต)  
INS: 331(iii) ชื่ออื่น: Sodium citrate หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร,์  

เกลืออิมัลซิไฟอิง้ค์, สารช่วยจับอนุมูลโลหะ,  
สารทําให้คงตัว 

 

รหัสของหมวด
อาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.1.2 นมชนิดเหลวอืน่ๆ (ไม่ปรุงแต่ง) ปริมาณทีเ่หมาะสม 1. สําหรับใช้เปน็ 
สารช่วยจับอนมุูลโลหะ,  
สารทําให้คงตัว 
2. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว 
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XANTHAN GUM (แซนแทนกัม)  
INS: 415 ชื่ออื่น: - หน้าที:่ อิมัลซิไฟเออร์, สารทําให้เกิดฟอง, สารทําให้คงตัว, 

สารให้ความข้นเหนียว 
 

รหัสของหมวด
อาหาร 

หมวดอาหาร ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.) 

เงื่อนไข ปีที่รับค่า
กําหนด 

01.1.2 นมชนิดเหลวอืน่ๆ (ไม่ปรุงแต่ง) ปริมาณทีเ่หมาะสม 1. สําหรับใช้เปน็ 
อิมัลซิไฟเออร,์  
สารทําให้คงตัว,  
สารให้ความข้นเหนียว 
2. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว 
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