บัญชีข้อกําหนดการใช้วตั ถุเจือปนอาหารทีส่ ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุมัตกิ ารใช้เพิม่ เติม
ASCORBIC ACID, L- (กรดแอล-แอสคอร์บกิ )
INS: 300
ชื่ออื่น: Vitamin C, L-Ascorbic acid,
Ascorbic acid
รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
01.1.2
นมชนิดเหลวอืน่ ๆ (ไม่ปรุงแต่ง)

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารป้องกันการเกิด
ออกซิเดชั่น, สารปรับปรุงคุณภาพแป้ง ,
สารช่วยจับอนุมูลโลหะ
ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
ปริมาณทีเ่ หมาะสม

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด

1. สําหรับใช้เป็น
สารป้องกันการเกิด
ออกซิเดชั่น
2. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว

ANNATTO EXTRACTS, BIXIN-BASED (สารสกัดเมล็ดคําแสดที่มีบิกซิน)
INS: 160b(i) ชื่ออื่น: Annatto B; Orlean; Terre
หน้าที:่ สี
orellana; L. Orange; CI (1975)
75120 (Natural Orange 4)
รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
01.7
ขนมหวานที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก
03.0
ไอศกรีมหวานเย็น

ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
10
10

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด

เฉพาะไอศกรีม

ANNATTO EXTRACTS, NORBIXIN-BASED (สารสกัดเมล็ดคําแสดที่ไม่มีมีบิกซิน)
INS: 160b(ii) ชื่ออื่น: Annatto B; Orlean; Terre
หน้าที:่ สี
orellana; L. Orange; CI (1975)
75120 (Natural Orange 4)
รหัสของหมวด
อาหาร
01.6.1
01.6.2
01.6.4
01.6.5
01.7
03.0

หมวดอาหาร
เนยแข็งไม่บ่ม
เนยแข็งบ่ม
โพรเซสชีส
ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนยแข็ง
ขนมหวานที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก
ไอศกรีมหวานเย็น

ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
25
50
50
50
10
10

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด

เฉพาะไอศกรีม
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CAROB BEAN GUM (คารอบบีนกัม)
INS: 410
ชื่ออื่น: Locust bean gum
รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
01.1.2
นมชนิดเหลวอืน่ ๆ (ไม่ปรุงแต่ง)

หน้าที:่ อิมัลซิไฟเออร์, สารทําให้คงตัว, สารให้ความข้น
เหนียว
ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
ปริมาณทีเ่ หมาะสม

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด

1. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว

CARRAGEENAN (แคร์ราจีแนน)
INS: 407
ชื่ออื่น: Irish moss gelose (from
หน้าที:่ สารเพิ่มปริมาณ, สารช่วยทําละลาย หรือช่วยพา,
Chondrus spp.); Eucheuman
อิมัลซิไฟเออร์, สารทําให้เกิดเจล, สารเคลือบผิว,
(from Eucheuma spp.);
สารทําให้เกิดความชุ่มชื้น, สารทําให้คงตัว, สารให้
Iridophycan (from Iridaea spp.);
ความข้นเหนียว
Hypnean (from Hypnea spp.);
Furcellaran or Danish agar
(from Furcellaria fastigiata)
รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
01.1.2
นมชนิดเหลวอืน่ ๆ (ไม่ปรุงแต่ง)

CURCUMIN (เคอร์คูมิน)
INS: 100(i) ชื่ออื่น: Turmeric yellow, Kurkum
รหัสของหมวด
อาหาร
01.1.4
01.7
02.4
03.0

หมวดอาหาร
เครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก
ขนมหวานที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก
ขนมหวานที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบหลัก
ไอศกรีมหวานเย็น

DISTARCH PHOSPHATE (ไดสตาร์ชฟอสเฟต)
INS: 1412 ชื่ออื่น: รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
09.2.4.1
ปลาและผลิตภัณฑ์ปลา ปรุงสุก

ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
ปริมาณทีเ่ หมาะสม

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด

1. สําหรับใช้เป็น
อิมัลซิไฟเออร์,
สารทําให้คงตัว,
สารให้ความข้นเหนียว
2. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว

หน้าที:่ สี
ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
50
100
100
10

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด

เฉพาะไอศกรีม
เฉพาะไอศกรีม

หน้าที:่ อิมัลซิไฟเออร์, สารทําให้คงตัว, สารให้ความข้น
เหนียว
ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
ปริมาณทีเ่ หมาะสม

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด
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DIACETYLTARTARIC AND FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL
(เอสเตอร์ของกลีเซอรอลของกรดไดแอซีทิลทาร์ทาริกและกรดไขมัน)
INS: 472e ชื่ออื่น: Diacetyltartaric acid esters of หน้าที:่ อิมัลซิไฟเออร์, สารช่วยจับอนุมูลโลหะ,
mono- and diglycerides;
สารทําให้คงตัว
DATEM; Tartaric, acetic and
fatty acid esters of glycerol;
mixed; Mixed acetic and
tartaric acid esters of mono
and diglycerides of fatty acids
รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
14.1.4.2
เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสที่ไม่อัดก๊าซ

ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
1000

GELLAN GUM (เจลแลนกัม)
INS: 418
ชื่ออื่น: รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
01.1.2
นมชนิดเหลวอืน่ ๆ (ไม่ปรุงแต่ง)

ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
ปริมาณทีเ่ หมาะสม

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด

1. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว

หน้าที:่ อิมัลซิไฟเออร์, สารทําให้คงตัว, สารให้ความข้น
เหนียว
ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
ปริมาณทีเ่ หมาะสม

HYDROXYPROPYL STARCH (ไฮดรอกซิโพรพิลสตาร์ช)
INS: 1440 ชื่ออื่น: รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
01.1.2
นมชนิดเหลวอืน่ ๆ (ไม่ปรุงแต่ง)

ปีที่รับค่า
กําหนด

หน้าที:่ สารทําให้คงตัว, สารให้ความข้นเหนียว

GUAR GUM (กัวร์กัม)
INS: 412
ชื่ออื่น: Gum cyamopsis, Guar flour
รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
01.1.2
นมชนิดเหลวอืน่ ๆ (ไม่ปรุงแต่ง)

เงื่อนไข

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด

1. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว

หน้าที:่ อิมัลซิไฟเออร์, สารทําให้คงตัว, สารให้ความข้น
เหนียว

ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
ปริมาณทีเ่ หมาะสม

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด

1. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว

3

IRON OXIDES (กลุ่มไอรอนออกไซด์)
INS: 172(i) Iron oxide, black (ไอรอนออกไซด์, สีดํา) หน้าที:่ สี
ชื่ออื่น: CI Pigment Black 11; CI (1975)
No. 77499; Ferroso ferric oxide;
Iron (II,III) oxide
INS: 172(ii) Iron oxide, red (ไอรอนออกไซด์, สีแดง)
หน้าที:่ สี
ชื่ออื่น: CI Pigment Red 101 and 102; CI
(1975) No. 77491; Iron
sesquioxide, Anhydrous ferric
oxide, Anhydrous iron (III) oxide
INS: 172(iii) Iron oxide, yellow (ไอรอนออกไซด์,
หน้าที:่ สี
สีเหลือง)
ชื่ออื่น: CI Pigment Yellow 42 and 43;
CI (1975) No. 77492; Hydrated
ferric oxide, Hydrated iron (III)
oxide
รหัสของ
หมวดอาหาร
หมวดอาหาร
13.6
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
LECITHIN (เลซิทิน)
INS: 322(i) ชื่ออื่น: Phosphatides; Phospholipids
รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
01.1.2
นมชนิดเหลวอืน่ ๆ (ไม่ปรุงแต่ง)

MALTODEXTRIN (มอลโทเดกซ์ทริน)
INS: ชื่ออื่น: -

รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
13.1
ผลิตภัณฑ์สําหรับทารกและเด็กเล็ก
13.2
อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก

ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
7,500

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด

ใช้สําหรับ
ผิวหน้าเท่านั้น

หน้าที:่ สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น, อิมัลซิไฟเออร์
ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
ปริมาณทีเ่ หมาะสม

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด

1. สําหรับใช้เป็น
อิมัลซิไฟเออร์
2. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว

หน้าที:่ สารช่วยทําละลาย หรือช่วยพา, อิมัลซิไฟเออร์,
สารทําให้คงตัว, สารให้ความข้นเหนียว,
สารเพิ่มปริมาณ
ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
ปริมาณทีเ่ หมาะสม
ปริมาณทีเ่ หมาะสม

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด

4

MICROCRYSTALLINE CELLULOSE (ไมโครคริสทัลไลน์เซลลูโลส)
INS: 460(i) ชื่ออื่น: Cellulose gel; Cellulose
หน้าที:่ สารป้องกันการจับเป็นก้อน, สารเพิ่มปริมาณ, สาร
ช่วยทําละลาย หรือช่วยพา, อิมัลซิไฟเออร์, สารทําให้
เกิดฟอง, สารเคลือบผิว, สารทําให้คงตัว, สารให้ความ
ข้นเหนียว
รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
01.1.2
นมชนิดเหลวอืน่ ๆ (ไม่ปรุงแต่ง)

ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
ปริมาณทีเ่ หมาะสม

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด

1. สําหรับใช้เป็น
อิมัลซิไฟเออร์,
สารทําให้คงตัว,
สารให้ความข้นเหนียว
2. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว

MONO- AND DI-GLYCERIDES OF FATTY ACIDS (มอโนและไดกลีเซอไรด์ของกรดไขมัน)
INS: 471
ชื่ออื่น: Glyceryl monostearate;
หน้าที:่ สารป้องกันการเกิดฟอง, อิมัลซิไฟเออร์,
Glyceryl monopalmitate;
สารทําให้คงตัว
Glyceryl monooleate, etc;
Monostearin; Monopalmitin;
Monoolein, etc.; GMS (for
glyceryl monostearate)
รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
01.1.2
นมชนิดเหลวอืน่ ๆ (ไม่ปรุงแต่ง)
NITROGEN (ไนโตรเจน)
INS: 941
ชื่ออื่น: รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
01.1.2
นมชนิดเหลวอืน่ ๆ (ไม่ปรุงแต่ง)

ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
ปริมาณทีเ่ หมาะสม

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด

1. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว

หน้าที:่ สารทําให้เกิดฟอง, ก๊าซที่ช่วยในการเก็บรักษา
อาหาร, ก๊าซที่ใช้ขับดัน
ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
ปริมาณทีเ่ หมาะสม

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด

1. สําหรับใช้เป็น
ก๊าซที่ช่วยในการเก็บ
รักษาอาหาร
2. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว
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PECTINS (เพ็กทิน)
INS: 440
ชื่ออื่น: รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
01.1.2
นมชนิดเหลวอืน่ ๆ (ไม่ปรุงแต่ง)

หน้าที:่ อิมัลซิไฟเออร์, สารทําให้เกิดเจล, สารเคลือบผิว,
สารทําให้คงตัว, สารให้ความข้นเหนียว
ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
ปริมาณทีเ่ หมาะสม

PHOSPHATES (กลุ่มฟอสเฟต)
INS: 338
Phosphoric acid
(กรดฟอสฟอริก)
ชื่ออื่น: Orthophosphoric acid
INS: 339(i) Sodium dihydrogen phosphate
(โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Monobasic sodium phosphate;
Monosodium monophosphate
Sodium acid phosphate;
Sodium biphosphate;
Monosodium
dihydrogenortho- phosphate;
Monosodium dihydrogen
monophosphate
INS: 339(ii) Disodium hydrogen phosphate
(ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Dibasic sodium phosphate;
Disodium phosphate;
Disodium acid phosphate;
Secondary sodium phosphate;
Disodium hydrogen
orthophosphate; Disodium
hydrogen monophosphate
INS: 339(iii) Trisodium phosphate
(ไทรโซเดียมฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Tribasic sodium phosphate;
Sodium phosphate; Trisodium
orthophosphate; Trisodium
monophosphate
INS: 340(i) Potassium dihydrogen phosphate
(โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Monobasic potassium
phosphate; Monopotassium
monophosphate potassium

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด

1. สําหรับใช้เป็น
อิมัลซิไฟเออร์,
สารทําให้คงตัว,
สารให้ความข้นเหนียว
2. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารป้องกันการเกิดออกซิ
เดชั่น, สารช่วยจับอนุมูลโลหะ
หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร์,
เกลืออิมัลซิไฟอิง้ ค์, สารทําให้เกิดความชุ่มชื้น,
สารช่วยให้ฟ,ู สารช่วยจับอนุมลู โลหะ,
สารทําให้คงตัว,สารให้ความข้นเหนียว

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร์,
เกลืออิมัลซิไฟอิง้ ค์, สารทําให้เกิดความชุ่มชื้น,
สารช่วยจับอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว,
สารให้ความข้นเหนียว

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร์, สารทําให้
เกิดความชุ่มชื้น, สารกันเสีย, สารช่วยจับอนุมลู โลหะ,
สารทําให้คงตัว, สารให้ความข้นเหนียว

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร์, สารทําให้
เกิดความชุ่มชื้น, สารช่วยจับอนุมูลโลหะ,
สารทําให้คงตัว, สารให้ความข้นเหนียว
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INS: 340(ii)

INS: 340(iii)

INS: 341(i)

INS: 341(ii)

INS: 341(iii)

INS: 342(i)

acid phosphate; Potassium
biphosphate; Monopotassium
dihydrogenorthophosphate;
Monopotassium dihydrogen
monophosphate
Dipotassium hydrogen phosphate
(ไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Dibasic potassium phosphate;
Dipotassium monophosphate;
Dipotassium phosphate;
Dipotassium acid phosphate;
Secondary potassium
phosphate; Dipotassium
hydrogen orthophosphate;
Dipotassium hydrogen
monophosphate
Tripotassium phosphate
(ไทรโพแทสเซียมฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Tribasic potassium phosphate;
Potassium phosphate;
Tripotassium orthophosphate;
Tripotassium monophosphate
Calcium dihydrogen phosphate
(แคลเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Monobasic calcium
phosphate, monocalcium
orthophosphate,
monocalcium phosphate,
calcium biphosphate, acid
calcium phosphate
Calcium hydrogen phosphate
(แคลเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Dibasic calcium phosphate;
Dicalcium phosphate; Calcium
monohydrogen phosphate;
Calcium hydrogen
orthophosphate, Secondary
calcium phosphate
Tricalcium phosphate
(ไทรแคลเซียมฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Calcium phosphate, tribasic;
precipitated calcium
phosphate
Ammonium dihydrogen phosphate
(แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Monobasic ammonium
phosphate; Monoammonium
phosphate; Acid ammonium

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร์, สารทําให้
เกิดความชุ่มชื้น, สารช่วยจับอนุมูลโลหะ, สารทําให้
คงตัว, สารให้ความข้นเหนียว

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร์, เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทําให้เกิดความชุม่ ชื้น, สารช่วย
จับอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว, สารให้ความข้น
เหนียว
หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารป้องกันการจับเป็น
ก้อน, เกลืออิมลั ซิไฟอิ้งค์, สารทําให้แน่น, สาร
ปรับปรุงคุณภาพแป้ง, สารทําให้เกิดความชุ่มชืน้ , สาร
ช่วยให้ฟ,ู สารทําให้คงตัว, สารให้ความข้นเหนียว,
สารช่วยจับอนุมูลโลหะ

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารป้องกันการจับเป็น
ก้อน, เกลืออิมลั ซิไฟอิ้งค์, สารทําให้แน่น,
สารปรับปรุงคุณภาพแป้ง, สารทําให้เกิดความชุ่มชื้น,
สารช่วยให้ฟ,ู สารทําให้คงตัว, สารให้ความข้นเหนียว

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารป้องกันการจับเป็น
ก้อน, อิมัลซิไฟเออร์, เกลืออิมัลซิไฟอิ้งค์, สารทํา
ให้แน่น, สารปรับปรุงคุณภาพแป้ง, สารทําให้เกิด
ความชุ่มชื้น, สารช่วยให้ฟ,ู สารทําให้คงตัว, สารให้
ความข้นเหนียว
หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารปรับปรุงคุณภาพแป้ง,
สารช่วยให้ฟ,ู สารทําให้คงตัว, สารให้ความ
ข้นเหนียว
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phosphate; Primary
ammonium phosphate;
Ammonium dihydrogen
tetraoxophosphate;
Monoammonium
monophosphate; Ammonium
dihydrogen orthophosphate
INS: 342(ii) Diammonium hydrogen phosphate
(ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Dibasic ammonium
phosphate, Diammonium
phosphate; Diammonium
hydrogen tetraoxophosphate;
Diammonium hydrogen
orthophosphate
INS: 343(i) Magnesium dihydrogen phosphate
(แมกนีเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Monomagnesium
orthophosphate, Magnesium
dihydrogen phosphate;
Magnesium phosphate,
monobasic; Magnesium
biphosphate; Acid magnesium
phosphate; Monomagnesium
dihydrogen phosphate
INS: 343(ii) Magnesium hydrogen phosphate
(แมกนีเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Magnesium phosphate,
dibasic; secondary magnesium
phosphate; Dimagnesium
phosphate; Magnesium
hydrogen orthophosphate
trihydrate; Magnesium salt of
phosphoric acid
INS: 343(iii) Trimagnesium phosphate
(ไทรแมกนีเซียมฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Magnesium phosphate,
tribasic; Tertiary magnesium
phosphate; Trimagnesium
orthophosphate
INS: 450(i) Disodium diphosphate
(ไดโซเดียมไดฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Disodium dihydrogen
diphosphate; Disodium
dihydrogen pyrophosphate;
Acid sodium pyrophosphate;
Disodium Pyrophosphate;
Disodium dihydrogen

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารปรับปรุงคุณภาพแป้ง,
สารช่วยให้ฟ,ู สารทําให้คงตัว, สารให้ความ
ข้นเหนียว

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารป้องกันการจับเป็น
ก้อน, เกลืออิมลั ซิไฟอิ้งค์, สารทําให้คงตัว, สารให้
ความข้นเหนียว

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารป้องกันการจับเป็น
ก้อน, เกลืออิมลั ซิไฟอิ้งค์, สารช่วยให้ฟ,ู สารทําให้
คงตัว, สารให้ความข้นเหนียว

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารป้องกันการจับเป็น
ก้อน, สารทําให้คงตัว, สารให้ความข้นเหนียว

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร์, เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทําให้เกิดความชุม่ ชื้น, สารช่วย
ให้ฟ,ู สารช่วยจับอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว, สารให้
ความข้นเหนียว
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INS: 450(ii)

INS: 450(iii)

INS: 450(ix)

INS: 450(v)

INS: 450(vi)

INS: 450(vii)

INS: 451(i)

INS: 451(ii)

diphosphate; Disodium
dihydrogen pyrophosphate
Trisodium diphosphate
(ไทรโซเดียมไดฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Acid trisodium pyrophosphate,
trisodium monohydrogen
diphosphate
Tetrasodium diphosphate
(เททระโซเดียมไดฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Tetrasodium diphosphate,
sodium pyrophosphate
Magnesium dihydrogen diphosphate
(แมกนีเซียมไดไฮโดรเจนไดฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Acid magnesium
pyrophosphate,
monomagnesium dihydrogen
pyrophosphate; magnesium
diphosphate
Tetrapotassium diphosphate
(เททระโพแทสเซียมไดฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Tetrapotassium diphosphate;
Potassium pyrophosphate;
Tetrapotassium salt of
diphosphoric acid
Dicalcium diphosphate
(ไดแคลเซียมไดฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Calcium pyrophosphate;
Dicalcium Pyrophosphate;
Dicalcium diphosphate
Calcium dihydrogen diphosphate
(แคลเซียมไดไฮโดรเจนไดฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Acid calcium pyrophosphate;
Monocalcium dihydrogen
pyrophosphate; Monocalcium
dihydrogen diphosphate
Pentasodium triphosphate
(เพนทะโซเดียมไทรฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Pentasodium
tripolyphosphate, Sodium
triphosphate, Sodium
tripolyphosphate,
Triphosphate
Pentapotassium triphosphate
(เพนทะโพแทสเซียมไทรฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Pentapotassium
tripolyphosphate, potassium
triphosphate, potassium
tripolyphosphate

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร์, เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทําให้เกิดความชุม่ ชื้น, สารช่วย
ให้ฟ,ู สารช่วยจับอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว, สารให้
ความข้นเหนียว
หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร์,
เกลืออิมัลซิไฟอิง้ ค์, สารทําให้เกิดความชุ่มชื้น,
สารช่วยให้ฟ,ู สารช่วยจับอนุมลู โลหะ,
สารทําให้คงตัว, สารให้ความข้นเหนียว
หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, สารช่วยให้ฟ,ู สารทําให้คงตัว

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร์, เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทําให้เกิดความชุม่ ชื้น, สารช่วย
ให้ฟ,ู สารช่วยจับอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว, สารให้
ความข้นเหนียว
หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร์, เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทําให้แน่น, สารช่วยให้ฟ,ู
สารช่วยจับอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว, สารให้ความ
ข้นเหนียว
หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร์, เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทําให้เกิดความชุม่ ชื้น, สารช่วย
ให้ฟ,ู สารช่วยจับอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร์, เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทําให้เกิดความชุม่ ชื้น, สารช่วย
จับอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว, สารให้ความข้น
เหนียว

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร์, เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทําให้เกิดความชุม่ ชื้น, สารช่วยจับ
อนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว,
สารให้ความข้นเหนียว
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INS: 452(i)

Sodium polyphosphate
(โซเดียมพอลิฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Sodium hexametaphosphate,
sodium tetrapolyphosphate,
Graham's salt
INS: 452(ii) Potassium polyphosphate
(โพแทสเซียมพอลิฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Potassium metaphosphate;
Potassium
polymetaphosphate
INS: 452(iii) Sodium calcium polyphosphate
(โซเดียมแคลเซียมพอลิฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Sodium calcium
polyphosphate, glassy
INS: 452(iv) Calcium polyphosphate
(แคลเซียมพอลิฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: INS: 452(v) Ammonium polyphosphate
(แอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: -

INS: 542

Bone phosphate
(โบนฟอสเฟต)
ชื่ออื่น: Edible bone phosphate
รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
01.1.2
นมชนิดเหลวอืน่ ๆ (ไม่ปรุงแต่ง)

POLYDEXTROSES (พอลิเดกซ์โทรส)
INS: 1200 ชื่ออื่น: Modified polydextroses
รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
01.1.2
นมชนิดเหลวอืน่ ๆ (ไม่ปรุงแต่ง)

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร์, เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทําให้เกิดความชุม่ ชื้น, สารช่วย
ให้ฟ,ู สารช่วยจับอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว, สารให้
ความข้นเหนียว
หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร์, เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทําให้เกิดความชุม่ ชื้น, สารช่วย
ให้ฟ,ู สารช่วยจับอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว, สารให้
ความข้นเหนียว
หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร์, สารทําให้
เกิดความชุ่มชื้น, สารช่วยให้ฟ,ู สารช่วยจับ
อนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว
หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร์, เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทําให้เกิดความชุม่ ชื้น, สารช่วย
ให้ฟ,ู สารช่วยจับอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว, สารให้
ความข้นเหนียว
หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร์, เกลืออิมัล
ซิไฟอิ้งค์, สารทําให้เกิดความชุม่ ชื้น, สารช่วยจับ
อนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว,
สารให้ความข้นเหนียว
หน้าที:่ สารป้องกันการจับเป็นก้อน, อิมัลซิไฟเออร์, สารทํา
ให้เกิดความชุ่มชื้น
ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
350

เงื่อนไข
1. สําหรับใช้เป็น
สารควบคุมความเป็นกรด,
สารช่วยจับอนุมลู โลหะ,
สารทําให้คงตัว
2. คํานวณเป็น
ฟอสฟอรัส
3. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว

ปีที่รับค่า
กําหนด

หน้าที:่ สารเพิ่มปริมาณ, สารเคลือบผิว, สารทําให้เกิดความ
ชุ่มชื้น, สารทําให้คงตัว, สารให้ความข้นเหนียว
ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
ปริมาณทีเ่ หมาะสม

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด

1. สําหรับใช้เป็น
สารทําให้คงตัว,
สารให้ความข้นเหนียว
2. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว
10

POTASSIUM HYDROXIDE (โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์)
INS: 525
ชื่ออื่น: Caustic potash, Potassium
hydrate
รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
01.1.2
นมชนิดเหลวอืน่ ๆ (ไม่ปรุงแต่ง)
SODIUM ASCORBATE (โซเดียมแอสคอร์เบต)
INS: 301
ชื่ออื่น: Sodium L-ascorbate
รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
01.1.2
นมชนิดเหลวอืน่ ๆ (ไม่ปรุงแต่ง)

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด

ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
ปริมาณทีเ่ หมาะสม

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด

1. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว

หน้าที:่ สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น
ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
ปริมาณทีเ่ หมาะสม

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด

1. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว

SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE (โซเดียมคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส)
INS: 466
ชื่ออื่น: Sodium cellulose glycolate; Na หน้าที:่ สารเพิ่มปริมาณ, อิมัลซิไฟเออร์, สารทําให้แน่น,
CMC; Cellulose gum; Sodium
สารทําให้เกิดเจล, สารเคลือบผิว, สารทําให้เกิด
CMC; Sodium salt of
ความชุ่มชื้น, สารทําให้คงตัว, สารให้ความข้น
carboxymethyl ether of
เหนียว
cellulose
รหัสของหมวด หมวดอาหาร
ปริมาณสูงสุดที่
เงื่อนไข
ปีที่รับค่า
อาหาร
อนุญาต (มก./กก.)
กําหนด
01.1.2
นมชนิดเหลวอืน่ ๆ (ไม่ปรุงแต่ง)
ปริมาณทีเ่ หมาะสม 1. สําหรับใช้เป็น
อิมัลซิไฟเออร์,
สารทําให้คงตัว,
สารให้ความข้นเหนียว
2. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว
SORBITOL (ซอร์บิทอล)
INS: 420(i) ชื่ออื่น: D-Glucitol, D-sorbitol, Sorbit,
Sorbol
รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
09.2.1
สัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา แช่
เยือกแข็ง

หน้าที:่ สารเพิ่มปริมาณ, สารทําให้เกิดความชุม่ ชื้น, สาร
ช่วยจับอนุมูลโลหะ, สารทําให้คงตัว, สารให้
ความหวาน, สารให้ความข้นเหนียว
ปริมาณสูงสุดที่
เงื่อนไข
ปีที่รับค่า
อนุญาต (มก./กก.)
กําหนด
เฉพาะซูริมิแช่เยือกแข็ง
40,000
และเนื้อปลาบด
แช่เยือกแข็ง
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STARCH ACETATE (สตาร์ชแอซีเทต)
INS: 1420 ชื่ออื่น: รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
09.2.4.1
ปลาและผลิตภัณฑ์ปลา ปรุงสุก
STEVIOL GLYCOSIDES (สตีวิออลไกลโคไซด์)
INS: 960
ชื่ออื่น: รหัสของ
หมวดอาหาร
หมวดอาหาร
13.6
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

TRISODIUM CITRATE (ไทรโซเดียมซิเทรต)
INS: 331(iii) ชื่ออื่น: Sodium citrate

รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
01.1.2
นมชนิดเหลวอืน่ ๆ (ไม่ปรุงแต่ง)

หน้าที:่ อิมัลซิไฟเออร์, สารทําให้คงตัว, สารให้ความข้น
เหนียว
ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
ปริมาณทีเ่ หมาะสม

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด

หน้าที:่ สารให้ความหวาน
ปริมาณสูงสุดที่
เงื่อนไข
อนุญาต (มก./กก.)
2500
1. 26,203
2. สําหรับ
ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารชนิดผงชงดื่ม
ชนิดเหลว และชนิด
เหลวเข้มข้น ใช้ได้
ในปริมาณไม่เกิน
150 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม คํานวณใน
สภาพพร้อมบริโภค

ปีที่รับค่า
กําหนด

หน้าที:่ สารควบคุมความเป็นกรด, อิมัลซิไฟเออร์,
เกลืออิมัลซิไฟอิง้ ค์, สารช่วยจับอนุมูลโลหะ,
สารทําให้คงตัว
ปริมาณสูงสุดที่
เงื่อนไข
ปีที่รับค่า
อนุญาต (มก./กก.)
กําหนด
ปริมาณทีเ่ หมาะสม 1. สําหรับใช้เป็น
สารช่วยจับอนุมูลโลหะ,
สารทําให้คงตัว
2. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว
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XANTHAN GUM (แซนแทนกัม)
INS: 415
ชื่ออื่น: รหัสของหมวด หมวดอาหาร
อาหาร
01.1.2
นมชนิดเหลวอืน่ ๆ (ไม่ปรุงแต่ง)

หน้าที:่ อิมัลซิไฟเออร์, สารทําให้เกิดฟอง, สารทําให้คงตัว,
สารให้ความข้นเหนียว
ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาต (มก./กก.)
ปริมาณทีเ่ หมาะสม

เงื่อนไข

ปีที่รับค่า
กําหนด

1. สําหรับใช้เป็น
อิมัลซิไฟเออร์,
สารทําให้คงตัว,
สารให้ความข้นเหนียว
2. ปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
25 กรกฎาคม 2560
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