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บทนํา . . .

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยมีการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร ในกระบวนการผลิตและกระบวนการ

เตรียมอาหารในธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือทาํใหอ้าหารมีคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ หรือยืดอายุการเก็บผลิตภณัฑอ์าหาร จึง

อาจทาํใหมี้ความเส่ียงต่อการไดร้บัสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึนหากมีการใชท่ี้ไม่ถูกตอ้งหรือ

เหมาะสม สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดอ้อกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 281) พ.ศ.2547   

เร่ือง  วตัถุเจือปนอาหาร เพ่ือควบคุมการใชว้ตัถุเจือปนอาหารชนิดต่างๆ ในอาหารแต่ละกลุ่ม  

จากขอ้มลูการเฝ้าระวงัอาหารท่ีจาํหน่ายในทอ้งตลาดของสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ีผ่านมาพบ

ปัญหาการใชว้ตัถุเจือปนอาหารในผลิตภณัฑอ์าหารหลายชนิด โดยมีรายงานสถานการณก์ารใชว้ตัถุเจือปนอาหารใน

ปริมาณสงูเกินมาตรฐาน เม่ือนํามาประเมินความเส่ียงจากการบริโภคอาหารพบว่ามีปริมาณการไดร้บัสมัผสัวตัถุเจือ

ปนอาหารในกลุ่มน้ีสงูเกินเกณฑค์วามปลอดภยั ทั้งน้ี การใชว้ตัถุเจือปนอาหารท่ีไม่ถูกตอ้งอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ

ผูบ้ริโภคไดท้ั้งในระยะสั้น และยาวได ้

ปัญหาการใชว้ตัถุเจือปนอาหารผิดมาตรฐานมีสาเหตุหลกัจากการขาดความรูค้วามเขา้ใจในการใชว้ตัถุเจือปน

อาหารท่ีถูกตอ้งและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดมี้มาตรการดาํเนินการ  3 ดา้น 

ไดแ้ก่ (1) การปรบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมวตัถุเจือปนอาหาร (2) การใหค้วามรูผู้เ้ก่ียวขอ้ง (3) การ

จดัทาํส่ือเพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งน้ีการใหค้วามรูผู้เ้ก่ียวขอ้งและการจดัทาํส่ือเผยแพร่ เป็นมาตรการสาํคญั

ในการส่ือสารความเส่ียงให ้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีไดใ้ชเ้ป็นแนวปฏิบติัในการกาํกบัดูแลและควบคุมการใชว้ตัถุ

เจือปนอาหารและผู ้ประกอบการไดมี้ความรูค้วามเขา้ใจในการใชว้ัตถุเจือปนอาหารท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนมีความ

ตระหนักต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ซ่ึงนําไปสู่การแกไ้ขปัญหาการใชว้ตัถุเจือปนอาหารไดอ้ย่างเป็นระบบและยัง่ยืน และ

เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการคุม้ครองความปลอดภยัผูบ้ริโภคดา้นอาหาร 

 

คณะผูจ้ดัทาํ 

กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน สาํนักอาหาร 2556 
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ตถุเจือปนอาหาร หมายถึง วตัถุท่ีตามปกติไม่ไดใ้ชเ้ป็นอาหารหรือส่วนประกอบท่ีสาํคญัของ

อาหาร แต่ใชเ้จือปนในอาหารเพ่ือประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิต การแต่งสี  การปรุงแต่งกล่ินรสอาหาร การ

บรรจุ การเก็บรกัษา หรือการขนส่ง ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลกัษณะของอาหาร รวมถึงวตัถุท่ีไม่ได้

เจือปนในอาหาร แต่มีภาชนะบรรจุไวเ้ฉพาะใส่รวมกับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวขา้งตน้ดว้ย ทั้งน้ีให้

หมายความรวมถึงวตัถุท่ีมิไดเ้จือปนในอาหาร แต่มีภาชนะบรรจุไวเ้ฉพาะแลว้ใส่รวมกบัอาหารเพ่ือประโยชน์

ดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย  เช่น วตัถุกนัช้ืน, วตัถุดูดออกซิเจน เป็นตน้ แต่ไม่รวมสารอาหารท่ีเติมเพ่ือเพ่ิมหรือปรบัให้

คงคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร  

สาํหรบัวตัถุแต่งกล่ินรสมีรูปแบบการใชต่้างจากวตัถุเจือปนอาหารประเภทอ่ืน กล่าวคือมีปริมาณ

การใชค่้อนขา้งตํา่และถกูควบคุมปริมาณการใช ้โดยการยอมรบัของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั จึงไดแ้ยกใหมี้มาตรการ

ในการคุม้ครองความปลอดภัยใหแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างไปจากวตัถุเจือปนอาหารกลุ่มอ่ืน โดยควบคุมตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 223) พ.ศ.2544 เร่ือง วตัถุแต่งกล่ินรส                          

  ทาํไมถึงตอ้งใชว้ตัถุเจอืปนอาหาร ? 

เน่ืองจากปัจจุบนัการผลิตอาหารมกัทําในรูปอุตสาหกรรมผลิตในปริมาณมากๆ และส่งไป

จาํหน่ายไกลจากแหล่งผลิตข้ึน จึงมีการนําเอาสารเคมีมาใชเ้พ่ือประโยชน์ในทางเทคโนโลยีการผลิต และการ

เก็บรกัษา การใชว้ตัถุเจือปนอาหารมีจุดประสงคก์ารใชห้ลกัดงัน้ี 

• เพ่ือใหอ้าหารมีความคงตวั เช่น การใชอี้มลัซิไฟเออร ์ทาํใหอ้าหารมีสภาพเป็นอิมลัชัน่ ลกัษณะสมัผสัคงตวั

และป้องกนัน้ําและน้ํามนัเกิดการแยกชั้น สเตบิไลเซอร ์และสารช่วยใหข้น้ ทาํใหผ้ลิตภณัฑอ์าหารมีลกัษณะเน้ือ

สมัผสัคงตวัและเป็นเน้ือเดียวกนั สารป้องกนัการจบัตวัเป็นกอ้นช่วยใหอ้าหาร เช่น เกลือไม่เกาะกนัและนําไปใช้

ไดส้ะดวก 

• เพ่ือรกัษาคุณภาพโดยรวมของผลิตภณัฑอ์าหาร เช่น การใชว้ตัถุกนัเสียเพ่ือป้องกนัการเส่ือมเสียของ

อาหารจากยีสต ์รา แบคทีเรีย วตัถุกนัหืน เพ่ือป้องกนัการเส่ือมเสียจากการออกซิเดชัน่ของอาหารท่ีมีน้ํามนั

และไขมนัเป็นส่วนประกอบ และการเปล่ียนสีของผกัและผลไม ้

• เพ่ือควบคุมความเป็นกรด-ด่างของอาหาร เช่น การเติมกรดลงไปในอาหารเพ่ือลดอุณหภมิูและเวลาในการ

ฆ่าเช้ืออาหาร การใชก้รดเพ่ือช่วยปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นผงฟูเพ่ือใหข้นมอบมีลกัษณะผลิตภณัฑต์าม

ตอ้งการ 

• เพ่ือแตง่สีใหก้ล่ินรสอาหาร ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

วตัถุเจือปนอาหาร 

ว ั
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 วตัถุเจอืปนอาหารท่ีอนุญาตใหใ้ช ้

 
วตัถุเจือปนอาหารท่ีอนุญาตใหใ้ชต้ามกฎหมาย ตอ้งเป็นวตัถุเจือปนอาหารท่ีใหใ้ชส้าํหรบัอาหารท่ี

ผ่านการประเมินความปลอดภยัแลว้ มีการกาํหนดค่าความปลอดภยัหรือค่า Acceptable Daily Intake
1
 (ADI) ไว ้

โดยองคก์รมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศหรือโคเด็กซ ์และไดป้ระกาศคุณภาพหรือมาตรฐานไวต้ามขอ้กาํหนด

เฉพาะสาํหรบัเอกลกัษณแ์ละความบริสุทธ์ิของวตัถุเจือปนอาหารของ โคเด็กซ ์(Codex Advisory Specification 

for the Identity and Purity of Food Additives) หรือเป็นวตัถุเจือปนอาหารท่ีสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประกาศไวใ้นประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าดว้ยเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานของวตัถุเจือปน

อาหาร (รายละเอียดตามภาคผนวก ) วตัถุเจือปนอาหารเหล่าน้ีตอ้งมีคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification) 

ตามขอ้กาํหนดเฉพาะสําหรับเอกลักษณ์และความบริสุทธ์ิของวตัถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ หรือประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร  ซ่ึงจะมี

ขอ้กาํหนดท่ีแสดงลกัษณะเฉพาะของวตัถุเจือปนอาหารน้ัน เช่นขอ้กาํหนดดา้นเอกลกัษณ ์ความปลอดภยั ไดแ้ก่ 

สารปนเป้ือนจากโลหะหนัก เช่น ตะกัว่ สารหนู หรือเช้ือจุลินทรียป์นเป้ือน เช่น ซลัโมเนลลา เป็นตน้  

การนาํวตัถุเจือปนอาหารไปใชต้อ้งเป็นไปตามเง่ือนไขการใชท่ี้กาํหนดคือ ตอ้งใชต้ามชนิด

วัตถุเจือปนอาหาร ชนิดของอาหาร และปริมาณสูงสุดท่ีใหใ้ชไ้ดต้ามกฎหมาย แต่การใชว้ัตถุเจือปน

อาหารนั้นตอ้งไม่ใชเ้พ่ือปกปิดหรือซ่อนเรน้ความบกพร่องของอาหาร หรือทดแทนการปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑห์รือวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (หรือหลกัเกณฑ ์จี เอ็ม พี) รวมทั้งตอ้งใชใ้นปริมาณนอ้ย

ท่ีสุดท่ีใหผ้ลตามท่ีตอ้งการ และท่ีสาํคัญตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย เพ่ือไม่ก่อใหเ้กิด

อนัตรายตอ่ผูบ้รโิภค  

 

 

 

 

 

1

 ค่าความปลอดภยัของวตัถุเจือปนอาหาร (ADI, Acceptable Daily Intake)  หมายถึง ปริมาณของวตัถุเจือปนอาหารท่ีสามารถรบัประทาน

ไดต้ลอดอายุขยั  เป็นค่าท่ีไดจ้ากการนําขอ้มูลความเป็นพิษจากการทดลองทางพิษวิทยา มากาํหนดค่าสูงสุดของวตัถุเจือปนอาหารน้ัน ท่ีร่างกายคนสามารถ

ยอมรบัวตัถุเจือปนอาหารน้ันในปริมาณดงักล่าวได ้ สาํหรบัวตัถุเจือปนอาหารท่ีมีความปลอดภยัสงูๆ ค่าท่ีไดจ้ะเป็นค่า  not specified หรือ not limited  แต่

หากมีค่าเป็นตวัเลข โดยมีหน่วยเป็น มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัน้ําหนักตวั วตัถุเจือปนอาหารน้ันจะมีความปลอดภยัท่ีไม่สูงมากนัก นอกจากน้ัน  กรณีท่ีเป็นสารท่ี

ช่วยในกรรมวิธีการผลิต(processing aids)  อาจมีค่าเป็นaccept ซ่ึงค่าความปลอดภยัเหล่าน้ี จะเป็นค่าท่ีใชใ้นการกาํหนด ปริมาณการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร

น้ันๆในอาหารกลุ่มต่างๆ 
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  หนา้ท่ีของวตัถุเจอืปนอาหาร 

โคเด็กซไ์ดจ้ดัทาํเอกสาร Codex Class Names and the International Numbering System for Food 

Additives CAC/GL 36-1989 ซ่ึงไดมี้การอธิบายความในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุเจือปนอาหาร ดงัน้ันเพ่ือใหเ้กิด

ความสมบูรณ์และชดัเจนง่ายต่อการนําไปใช ้จึงไดนํ้ามาเป็นส่วนหน่ึงของเอกสาร คือ การแบ่งกลุ่มวตัถุเจือปน

อาหารตามหนา้ท่ีดา้นเทคโนโลย ีซ่ึงโคเด็กซไ์ดแ้บ่งกลุ่มหนา้ท่ีไว ้27 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มตามหนา้ท่ี นิยามความหมาย หนา้ท่ีดา้นเทคโนโลย ี

1.  สารควบคุมความเป็นกรด  

(acidity regulator) 

เปล่ียนหรือควบคุมความเป็นกรด 

หรือด่างของอาหาร 

acidity regulator, acid, acidifier, 

alkali, base, buffer, buffering 

agent, pH adjusting agent 

2.  สารป้องกนัการจบัเป็นกอ้น  

(anticaking) 

ลดการจบัตวัเป็นกอ้นของส่วนผสม

ของอาหาร 

anticaking agent, anti-stick agent, 

drying agent, dusting agent 

3.  สารป้องกนัการเกิดฟอง  

(antifoaming agent) 

ป้องกนัหรือลดการเกิดฟอง antifoaming agent, defoaming agent 

4.  สารป้องกนัการเกิดออกซิเดชัน่  

(antioxidant) 

ยดือายุของอาหาร โดยป้องกนัการ

เส่ือมเสียจากการออกซิเดชัน่ เชน่ 

การหืนของไขมนัและการเปล่ียนสี 

ของอาหาร 

antioxidant, antioxidant synergist, 

antibrowning agent 

5. สารฟอกสี  

(bleaching agent) 

วตัถุเจือปนอาหารท่ีใชส้าํหรบัฟอกสี

อาหารชนิดอ่ืนๆยกเวน้แป้ง 

bleaching agent 

6.  สารเพ่ิมปริมาณ 

 (bulking agent) 

สารซ่ึงนอกเหนือจากอากาศหรือน้ํา  

ซ่ึงชว่ยเพ่ิมปริมาณของอาหาร  

โดยไมมี่ผลต่อค่าพลงังานของอาหาร

อยา่งมีนัยสาํคญั 

bulking agent, filler 

7.  สารใหก้า๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์   

(carbonating agent) 

วตัถุเจือปนอาหารท่ีเติมลงไปเพ่ือให้

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

carbonating agent 

8.  สารชว่ยทาํละลาย หรือชว่ยพา  

(carrier) 

วตัถุเจือปนอาหารท่ีใชส้าํหรบัชว่ยใน

การทาํละลาย เจือจาง หรือทาํใหเ้กิด

การกระจายตวั มีผลต่อการปรบั

สภาพทางกายภาพของวตัถุเจือปน

อาหารหรือสารอาหารอ่ืนโดยไม่

กอ่ใหเ้กิดผลทางเทคโนโลยแีต่ใชเ้พ่ือ

ชว่ยในการเก็บรกัษาหรือเสริมการใช้

วตัถุเจือปนอาหารหรือสารอาหาร

อ่ืนๆ 

carrier, carrier solvent, nutrient 

carrier, diluent for other food 

additives, encapsulating agent 

9.  สี  

(colour) 

เพ่ิมหรือรกัษาสีของอาหาร colour, decorative pigment, surface 

colourant 

10.   สารคงสภาพของสี  

(colour retention agent) 

คงสภาพหรือรกัษาหรือเพ่ิมสีของ

อาหาร 

colour retention agent, colour fixative, 

colour stabilizer, colour adjunct 
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กลุ่มตามหนา้ท่ี นิยามความหมาย หนา้ท่ีดา้นเทคโนโลย ี

11.  อิมลัซิไฟเออร ์ 

(emulsifier) 

รกัษาส่วนผสมของสารท่ีรวมตวักนั 

เชน่ น้ําและน้ํามนัในอาหาร ใหมี้

ความสมํา่เสมอ 

emulsifier, plasticizer, dispersing 

agent, surface active agent, 

crystallization inhibitor, density 

adjustment (flavouring oils in 

beverages), suspension agent, 

clouding agent 

12.  เกลืออิมลัซิไฟอ้ิงค ์ 

(emulsifying salt) 

เพ่ือป้องกนัการแยกตวัของไขมนัโดย

จดัโปรตีนในเนยแข็งในการผลิตเนย

แข็งเสียใหม ่ 

emulsifying salt, melding salt 

13.  สารทาํใหแ้น่น  

(firming agent) 

รกัษาหรือทาํใหเ้น้ือเยือ่ของผลไมห้รือ

ผกัแน่นและกรอบ หรือทาํปฏิกิริยา

กบัสารใหเ้จล เพ่ือทาํใหเ้กิดเจลหรือ

ใหเ้จลแข็ง 

firming agent 

14.  สารเพ่ิมรสชาติ  

(flavour enhancer) 

เพ่ิมรสชาติหรือกล่ินของอาหาร flavour enhancer, flavour synergist 

15.  สารปรบัปรุงคุณภาพแป้ง  

(flour treatment agent) 

สารท่ีเติมไปในแป้งเพ่ือเพ่ิมคุณสมบติั

ในการอบและการเกิดสี 

flour treatment agent, flour 

bleaching agent, flour improver, 

dough conditioner, dough 

strengthening agent 

16.  สารทาํใหเ้กิดฟอง  

(foaming agent) 

ทาํใหเ้กิดฟองหรือคงการกระจายตวั

ของอากาศในอาหารท่ีเป็นของเหลว

หรือของแข็ง 

foaming agent, whipping agent, 

aerating agent 

17.  สารทาํใหเ้กิดเจล  

(gelling agent) 

ใหเ้น้ือสมัผสัของอาหารโดยการสรา้งเจล gelling agent 

18.  สารเคลือบผิว  

(glazing agent) 

สารซ่ึงเม่ือใชก้บัผิวภายนอกของอาหาร

แลว้ จะมีลกัษณะปรากฏท่ีเป็นผิวมนั 

หรือชว่ยเคลือบผิวเพ่ือป้องกนั 

glazing agent, sealing agent, coating 

agent, surface-finishing agent, polishing 

agent, filmforming agent 

19.  สารทาํใหเ้กิดความชุม่ช้ืน 

(humectant) 

ป้องกนัการแหง้ของอาหาร เน่ืองจาก

บรรยากาศท่ีมีความช้ืนตํา่ 

humectant, moisture-retention 

agent, wetting agent 

20. กา๊ซท่ีชว่ยในการเก็บรกัษา

อาหาร (packaging gas) 

วตัถุเจือปนอาหารท่ีเป็นกา๊ซใชเ้ติมลง

ไปในภาชนะบรรจุทั้งก่อน ระหวา่ง

การบรรจุ และหลงัการบรรจุเพ่ือยดื

อายุการเก็บรกัษาอาหาร โดยลดการ

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ 

packaging gas 

21. สารกนัเสีย  

(preservative) 

ยดือายุของอาหารโดยการป้องกนั 

การเส่ือมเสียจากจุลินทรีย ์

preservative, antimicrobial 

preservative, antimycotic agent, 

bacteriophage control agent, 

fungistatic agent, antimould and 

antirope agent, antimicrobial 

synergist 
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กลุ่มตามหนา้ท่ี นิยามความหมาย หนา้ท่ีดา้นเทคโนโลย ี

22.  กา๊ซท่ีใชข้บัดนั  

(propellant) 

กา๊ซท่ีนอกเหนือจากอากาศ ซ่ึงชว่ย

ขบัดนัอาหารออกจากภาชนะบรรจุ 

propellant 

23.  สารชว่ยใหฟ้ ู 

(raising agent) 

สารหรือของผสมของอาหารท่ีทาํให้

อากาศแยกตวัเป็นอิสระและเพ่ิม

ปริมาณของแป้งทาํขนมปัง 

raising agent 

24. สารชว่ยจบัอนุมลูโลหะ  

(sequestrant) 

วตัถุเจือปนอาหารท่ีใชจ้บักบัสารท่ีมี

ประจุบวก เชน่ โลหะหนัก เพ่ือ

ป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาของโลหะ

หนัก 

sequestrant 

25.  สารทาํใหค้งตวั  

(stabilizer) 

ทาํใหก้ารแขวนลอยของสารตั้งแต่  

2 ชนิด ท่ีไมร่วมกนัในอาหารมีความ

สมํา่เสมอ 

stabilizer, foam stabilizer, 

colloidal stabilizer, emulsion 

stabilizer 

26.  สารใหค้วามหวาน  

(sweetener) 

สารท่ีไมใ่ชน้ํ่าตาลแต่ใหร้สหวานแก่

อาหาร 

sweetener, intense sweetener, bulk 

sweetener 

27.  สารใหค้วามขน้เหนียว  

(thickner) 

ใหค้วามหนืดแกอ่าหาร thickener, bodying agent, binder, 

texturizing agent 
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อนัตรายตอ่สุขภาพจากการใชว้ตัถุเจอืปนอาหารท่ีไม่ถูกตอ้ง 

อันตรายต่อสุขภาพจากการใชว้ัตถุเจือปนอาหารท่ีไม่ถูกต้องแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ              

พิษเฉียบพลนั และพิษเร้ือรงั โดยพิษเฉียบพลนัจะเกิดข้ึนหากไดร้บัวตัถุเจือปนอาหารน้ันในปริมาณสูง ใน

กรณีพิษเร้ือรังจะเกิดข้ึนเม่ือไดร้ับวตัถุเจือปนอาหารเกินมาตรฐานท่ีกาํหนดเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองซ่ึงอาจ

ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพ ทั้งน้ีเง่ือนไขการใชว้ตัถุเจือปนอาหารในอาหารแต่ละชนิดจะพิจารณาตามความ

เหมาะสมดา้นเทคโนโลยีการผลิตและความเส่ียงของผูบ้ริโภคจากการไดร้บัสารน้ันจากอาหารท่ีเกินค่าความ

ปลอดภัย นอกจากน้ีการใชว้ัตถุเจือปนอาหารบางชนิดอาจก่อใหเ้กิดอาการแพแ้ก่บุคคลบางกลุ่มและ

ก่อใหเ้กิดอนัตรายถึงชีวติแมไ้ดร้บัในปริมาณนอ้ย   

• ตัวอยางอันตรายตอสุขภาพท่ีเกิดจากการใชวัตถุเจือปนอาหารท่ีไมถูกตอง เชน  

สีสงัเคราะห ์

สีสังเคราะห์ท่ีเจือปนในอาหารและรับประทานเขา้ไปอาจทําใหเ้กิดอันตรายแก่ร่างกายได ้

เน่ืองมาจาก 2 สาเหตุ คือ (1) อนัตรายจากตวัสีเองโดยเป็นสารหา้มใช ้เช่น สีโรหด์ามีน บี (Rodamine B),         

เอรามีน (Auramine), มาลาไคท ์กรีน (Malachite green) และ ไวโอเลท บีเอ็นพี  (Violet BNP) อาจทาํให้

เกิดผ่ืนท่ีผิวหนัง หนา้บวม อาเจียน ทอ้งเดิน อาการชา เพลียและอ่อนแรงคลา้ยอมัพาต การทาํงานของระบบ

ทางเดินอาหาร ไตและตบัเสีย หรือสีบางชนิดก็เป็นสารก่อมะเร็ง เช่น ซดูาน เรด (Sudan Red) เป็นตน้ (2) 

อนัตรายจากสารอ่ืนท่ีปนเป้ือนจากกระบวนการสงัเคราะห ์หรือจากกระบวนการผลิตสีท่ีแยกเอาสารปนเป้ือน

ออกไม่หมด สารดงักล่าวมีทั้งท่ีเป็นสารอินทรียแ์ละ สารอนินทรีย ์ท่ีสาํคญัก็คือสารพวกโลหะหนักต่างๆ เช่น 

โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกัว่ สารหนู พลวง และเซเลเนียม เป็นตน้ โลหะหนักเหล่าน้ีมีอนัตรายและเป็น

พิษต่อร่างกายแมไ้ดร้บัเพียงปริมาณเล็กนอ้ย 

ไนเตรต-ไนไตรต ์ 

ไนเตรต-ไนไตรตอ์าจทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพโดยการไดร้บัในปริมาณท่ีสงูเกินจะเกิดอาการ   

เมธฮีโมโกลบินนีเมีย (methaemoglobinemia) ไนไตรตท่ี์มากเกินจะออกซิไดซฮี์โมโกลบินเกิดเมธฮีโมโกลบิน

ทาํใหเ้กิดการสญูเสียความสามารถในการท่ีจะจบักบัออกซิเจน ดงัน้ันหากอาหารมีการใชไ้นเตรต-ไนไตรตใ์น

ปริมาณมากจะมีผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก ปริมาณหรือขนาดท่ีทําใหเ้กิดการตายในผูใ้หญ่คือ    

30-35 กรมั (ปริมาณท่ีบริโภคครั้งเดียวในรปูโปแตสเซียมไนเตรต) ส่วนปริมาณหรือขนาดท่ีทาํใหเ้กิดการ

ตายในผูใ้หญ่สาํหรบัการบริโภคในรปูโซเดียมไนไตรตคื์อ 22-23 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัของน้ําหนักตวั 

ในประเทศไทยพบอุบติัการณข์องโรคเมธฮีโมโกลบิน (methaemoglobin) ในเด็กท่ีบริโภคไสก้รอกไก่

ซ่ึงมีปริมาณสารไนไตรต์มากกว่า 3,000 มิลลิกรมั/กิโลกรมั ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เม่ือวนัท่ี 14 

พฤษภาคม 2550 นอกจากน้ี พบผูป่้วยจาํนวน 24 ราย ในอาํเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย หลงัจากการบริโภค

ไก่ทอดท่ีใชส้ารไนไตรต ์ซ่ึงอนัตรายท่ีเกิดข้ึนเป็นผลมาจากการใชใ้นปริมาณท่ีมากเกินกวา่ปริมาณสงูสุดท่ีอนุญาต

ใหใ้ชห้ลายเท่า โดยพบวา่ มีการใชโ้ซเดียมไนไตรต ์100%  
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นอกจากน้ีไนเตรต-ไนไตรต์อาจทําใหเ้กิดความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งโดยมีสาเหตุมาจากไน

ไตรตท์าํปฏิกิริยากบัเซคนัดาร่ีเอมีน (secondary amines) ภายในสภาวะกรดในกระเพาะอาหารเกิดสารกลุ่ม

ไนโตรซามีนซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งท่ีอวยัวะต่างๆไดแ้ก่ ตบั ไต กระเพาะปัสสาวะ กระเพาะอาหารและลาํไส ้ตบั

อ่อน และทางเดินหายใจ  ไนโตรซามีนสามารถถูกยบัยั้งโดยสารตา้นออกซิเดชัน่ ไดแ้ก่ วิตามินซี  วิตามินอี 

เป็นตน้ ดงัน้ัน United States Department of Agriculture (USDA) กาํหนดใหมี้การเติม วิตามินซี ในรปูกรด

แอสคอรบิ์ค (ascorbic acid) หรือกรดอิริโทรบิค (erythrobic acid) ในผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสตัวป์ระเภทเบคอน 

อย่างไรก็ตามการใชไ้นไตรต์-ไนเตรต ยงัมีความจาํเป็นเน่ืองจากใชเ้พ่ือป้องกนัการเจริญของเช้ือจุลินทรีย ์

Clostridium botulinum ในผลิตภณัฑเ์น้ือหมกั เช่น แฮม เบคอน ไสก้รอก เป็นตน้ และประเทศไทยมีการ

พฒันาสตูรวตัถุเจือปนอาหารท่ีใชโ้ดยมีการผสมกรดแอสคอรบิ์คและกรดอิริโทรบิค ร่วมกบัไนไตรต-์ไนเตรต

เช่นเดียวกนั 

ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO
2
) 

ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO
2
) อาจมีอนัตรายต่อสุขภาพ โดยเมื่อสูดดมจะมีฤทธ์ิกดักร่อนต่อระบบ

ทางเดินหายใจ การบริโภคอาหารท่ีมีสารซัลไฟต์เจือปนในปริมาณมากจะเกิดอาการปวดทอ้ง เวียนศีรษะ 

อาเจียน อุจจาระร่วง ความดนัโลหิตตํา่หรือผูท่ี้แพอ้ย่างรุนแรงต่อสารซลัไฟตห์รือผูป่้วยโรคหืดจะเกิดอาการ

ช็อก หมดสติ และเสียชีวติไดแ้มจ้ะไดร้บัในปริมาณนอ้ย   

กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต 

อนัตรายจากการไดร้บักรดเบนโซอิก และเกลือเบนโซเอตน้ัน มีการศึกษาพบวา่ความเป็นพิษของ

กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอตจดัอยู่ในประเภทพิษปานกลาง ถา้ไดร้บัในปริมาณน้อยไม่ทําใหเ้กิดการ

สะสมในร่างกาย เน่ืองจากร่างกายมีกลไกในการขจดักรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอตออกจากร่างกาย ถา้

ไดร้บัในปริมาณท่ีสงูมากอาจทาํใหเ้กิดอาการคล่ืนไส ้อาเจียน ปวดทอ้ง ทอ้งเสีย อาการเลือดตกใน อมัพาต 

ทาํใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานของตบัและไตลดลง หรืออาจส่งผลถึงขั้นพิการ  

                    

ดังนั้นผูใชวัตถุเจือปนอาหารจะตองมีความตระหนักตออันตรายตอสุขภาพของ

ผูบริโภคจากการใชวัตถุเจือปนอาหารที่ไมถูกตองและปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย 
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1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ไดแ้ก่ 

   - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 281) พ.ศ.2547   เร่ือง วตัถุเจือปนอาหาร 

2. ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ไดแ้ก่ 

2.1 ดา้นคณุภาพหรอืมาตรฐาน 

   - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ        

วตัถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว (11 ชนิด) 

   - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ        

วตัถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว (ฉบบัท่ี 2) (เพ่ิมเติมอีก 2 ชนิด) 

  - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ         

วตัถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว (ฉบบัท่ี 3) (เพ่ิมเติมอีก 1 ชนิด) 

  - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ         

วตัถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว (ฉบบัท่ี 4) (เพ่ิมเติมอีก 2 ชนิด) 

   - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ         

วตัถุเจือปนอาหารลกัษณะผสม 

   - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ        

วตัถุเจือปนอาหารประเภทวตัถุท่ีใชร้กัษาคุณภาพหรือมาตรฐานอาหาร 

2.2 วิธีการตรวจวิเคราะห ์

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลักเกณฑ์การใชว้ิธีการตรวจวิเคราะห ์          

วตัถุเจือปนอาหารท่ีแตกต่างไปจากขอ้กาํหนดในโคเด็กซ ์ 

2.3 ขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุเจอืปนอาหาร 

 - ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร (296 ชนิด) 

- ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร ฉบบัท่ี 2 (2 ชนิด)  

- ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร ฉบบัท่ี 3 (1 ชนิด) 

- ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร ฉบบัท่ี 4 (2 ชนิด) 

กฎหมายที่เกีย่วของ 
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นอกจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขและประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วาดวยเร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร แลวการใชวัตถุเจือปนอาหารจะตองพิจารณาประกาศกระทรวง

สาธารณสุขเฉพาะเรื่อง ซ่ึงอาจมีการกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหารไวเฉพาะแตละผลิตภัณฑ 

โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเร่ืองท่ีมีการกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร

ไวเฉพาะแตละผลิตภัณฑ มีดังตอไปน้ี 

©ºaº·Õè 23 (¾.È.2522) eÃ ืèo§ ¡íÒË¹´¹éíÒÁa¹¶aèÇÅiÊ§e»�¹oÒËÒÃ¤Çº¤uÁe©¾ÒaæÅa¡íÒË¹´¤u³ÀÒ¾ËÃ ืo
ÁÒµÃ°Ò¹ Çi¸Õ¡ÒÃ¼Åiµ æÅa©ÅÒ¡ ÊíÒËÃaº¹éíÒÁa¹¶aèÇÅiÊ§ 

©ºaº·Õè 56 (¾.È.2524) eÃ ืèo§ ¹éíÒÁa¹»ÒÅ�Á 
©ºaº·Õè 57 (¾.È.2524) eÃ ืèo§ ¹éíÒÁa¹Áa¾Ã �ÒÇ 
©ºaº·Õè 83 (¾.È.2527) eÃ ืèo§ ªço¡o¡æÅµ 
©ºaº·Õè 156 (¾.È.2537) eÃ ืèo§ ¹Á á´æ»Å§ÊíÒËÃaº·ÒÃ¡æÅa¹Á á´æ»Å§ÊÙµÃµ�oe¹ ืèo§ÊíÒËÃaº·ÒÃ¡æÅaé ç¡eÅç¡ 
©ºaº·Õè 157 (¾.È.2537) eÃ ืèo§ oÒËÒÃ·ÒÃ¡æÅaoÒËÒÃÊÙµÃµ�oe¹ ืèo§ÊíÒËÃaº·ÒÃ¡æÅae ḉ¡eÅç¡ 
©ºaº·Õè 158 (¾.È.2537) eÃ ืèo§ oÒËÒÃeÊÃiÁÊíÒËÃaº·ÒÃ¡æÅae ḉ¡eÅç¡ 
©ºaº·Õè 195 (¾.È.2543) eÃืèo§ e¤Ã ืèo§´ืèÁe¡ÅืoæÃ � 
©ºaº·Õè 196 (¾.È.2543) eÃ ืèo§ ªÒ 
©ºaº·Õè 197 (¾.È.2543) eÃ ืèo§ ¡Òæ¿ 
©ºaº·Õè 198 (¾.È.2543) eÃ ืèo§ ¹éíÒ¹Á¶aèÇeËÅืo§ã¹ÀÒª¹aºÃÃ¨u·Õè»�´Ê¹i· 
©ºaº·Õè 203 (¾.È.2543) eÃ ืèo§ ¹éíÒ»ÅÒ 
©ºaº·Õè 204 (¾.È.2543) eÃ ืèo§ ¹éíÒÊ�ÁÊÒÂªÙ 
©ºaº·Õè 205 (¾.È.2543) eÃ ืèo§ ¹éíÒÁa¹æÅaä¢Áa¹ 
©ºaº·Õè 206 (¾.È.2543) eÃ ืèo§ ¹éíÒÁa¹e¹Â 
©ºaº·Õè 207 (¾.È.2543) eÃ ืèo§ e¹Âe·ÕÂÁ 
©ºaº·Õè 208 (¾.È.2543) eÃ ืèo§ ¤ÃÕÁ 
©ºaº·Õè 211 (¾.È.2543) eÃ ืèo§ ¹éíÒ¼ึé§ 
©ºaº·Õè 213 (¾.È.2543) eÃ ืèo§ æÂÁ eÂÅÅÕè æÅaÁÒÃ �ÁÒeÅ´ ã¹ÀÒª¹aºÃÃ¨u·Õè»�´Ê¹i· 
©ºaº·Õè 214 (¾.È.2543) eÃ ืèo§ e¤Ã ืèo§´ืèÁã¹ÀÒª¹aºÃÃ¨u·Õè»�´Ê¹i· 
©ºaº·Õè 222 (¾.È.2544)  eÃ ืèo§ äoÈ¡ÃÕÁ 
©ºaº·Õè 226 (¾.È.2544) eÃ ืèo§ e¹ÂãÊËÃ ืo¡Õ (Ghee) 
©ºaº·Õè 227 (¾.È.2544) eÃ ืèo§ e¹Â 
©ºaº·Õè 265 (¾.È.2545) eÃืèo§ ¹Áo¤ 
©ºaº·Õè 266 (¾.È.2545) eÃ ืèo§ ¹Á»Ãu§æµ�§ 
©ºaº·Õè 280 (¾.È.2547) eÃ ืèo§ ªÒÊÁu¹ä¾Ã 
©ºaº·Õè 289 (¾.È.2548) eÃ ืèo§ ¹Áe»ÃÕéÂÇ  
©ºaº·Õè 317 (¾.È.2553) eÃ ืèo§ ¼ÅiµÀa³± �»Ãu§ÃÊ·Õèä �́¨Ò¡¡ÒÃÂ �oÂo»ÃµÕ¹¢o§¶aèÇeËÅืo§  
©ºaº·Õè 348 (¾.È.2555) eÃ ืèo§ e¹Âe·ÕÂÁ e¹Â¼ÊÁ ¼ÅiµÀa³± �e¹Âe·ÕÂÁ æÅa¼ÅiµÀa³± �e¹Â¼ÊÁ  
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กระทรวงสาธารณสุขโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดอ้อกประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบบัท่ี 281) พ.ศ.2547 เร่ือง วตัถุเจือปนอาหาร ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 2547 เพ่ือกาํหนด

แนวทางในการควบคุมและการอนุญาตการใชว้ตัถุเจือปนอาหารทั้งดา้นคุณภาพหรือมาตรฐานและเง่ือนไข

การใชว้ตัถุเจือปนอาหารไว ้ดงัน้ี 

• ขอ้ 4 ของประกาศฯ กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง ดงัน้ี 

4.1 ตามท่ีกาํหนดไวใ้น Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives  

4.2 ตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร  

4.3 ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาวิเคราะหปั์ญหาและวินิจฉัยในเชิงวิชาการเก่ียวกบั

อาหาร 

• ขอ้ 6 ของประกาศฯ กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร ตอ้งใชต้ามชนิดวตัถุเจือปนอาหาร ชนิดของอาหาร 

และปริมาณสงูสุดท่ีใหใ้ชไ้ด ้ตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง ดงัน้ี 

6.1 ตามมาตรฐานทัว่ไปสาํหรบัการใชว้ตัถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ ์(Codex General Standard for 

Food Additives) ฉบบัล่าสุด  

6.2 ตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร  

6.3 การใชว้ตัถุเจือปนอาหารนอกเหนือจาก ขอ้ 6.1 และ 6.2 ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

การดาํเนินการในการอนุญาตการใชว้ตัถุเจือปนอาหารของสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามขอ้ 4 และขอ้ 6 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 281) 

พ.ศ.2547 เร่ือง วตัถุเจือปนอาหาร ประกอบดว้ย การขออนุญาตข้ึนทะเบียนวตัถุเจือปนอาหาร (ชนิดเด่ียว

และชนิดผสม) การขออนุมติัการใชว้ตัถุเจือปนอาหารในอาหาร ทั้งท่ีเป็นการขออนุมติัสตูร (สบ.5) การขอข้ึน

ทะเบียนตาํรบัอาหาร/ คาํขอใชฉ้ลากอาหาร ซ่ึงกรณีการขออนุมติัการใชว้ตัถุเจือปนอาหารนอกเหนือจากขอ้ 

6.1 และ 6.2 ของประกาศดงักล่าวจะตอ้งเขา้สู่ขั้นตอนการพิจารณากลัน่กรองขอ้มลูหลายขั้นตอนเพ่ือออก

ประกาศกาํหนดเง่ือนไขการใชเ้พ่ิมเติม 
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การดาํเนินการเกี่ยวกบัวตัถุเจอืปนอาหาร 

ขออนุมตักิารใชว้ตัถุเจอืปนอาหารในอาหาร ออกประกาศฯ  

วตัถุเจอืปนอาหารชนิดเดี่ยว 

คณะอนุกรรมการฯ (อ.1) 

(Risk assessment) 

อนุญาตขึ้นทะเบียนวตัถุเจอืปนอาหาร 

คณะอนุกรรมการฯ (อ.2) 

(Risk management) 

คณะกรรมการอาหาร 

วตัถุเจอืปนอาหารชนิดผสม ขอขึ้นทะเบียนตาํรบั

อาหาร/คาํขอใชฉ้ลาก 

ขออนุมตัสิูตร 

(อาหารที่จดสบ.

อนุญาตตาม

หลกัเกณฑเ์งื่อนไข

ที่อย.กาํหนด 

การพิจารณา 

อนุญาตตามขอ้ 6.3 

ของ ป.281 

อนุญาตตามขอ้ 6.1 

และ 6.2 ของ 

วตัถุเจอืปนอาหารที่อนุญาต

ก่อนออก ป.281 (status qua) 

(จดัทาํบญัชีเพื่อออก ป.อย. ) 

อนุญาตตามขอ้ 4.1 

และ 4.2 ของ 

การพิจารณา 

ยืน่ขอ้มูลตามขอ้ 4.3 ของ ป.281 

(วตัถุเจอืปนอาหารชนิดใหม่) 

ส่งประเมิน 

ที่กรมวิทยฯ์ 

เจา้หนา้ที่พิจารณาตาม

หลกัเกณฑแ์ละเสนอ 

สนง.อนุมตัิ 

กรณีมีปัญหาที่ไม่อาจ

พิจารณาไดต้าม

หลกัเกณฑฯ์  

ชนิดวตัถุเจอืปนอาหาร 

เงื่อนไขการใช ้

การแสดงฉลาก 



กลุม่กําหนดมาตรฐาน   สํานกัอาหาร                                      แนวทางการใช้วตัถเุจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 

วตัถุเจอืปนอาหาร 

กลุ่มที่ 2 มีค่า ADI (JECFA) 

แผนภมูิแนวทางในการกาํหนดปริมาณและเงื่อนไขการใชว้ตัถุเจอืปนอาหารกรณีอออกประกาศฯ  

เขา้สูข่ั้นตอนการออกประกาศ ฯ กาํหนดปรมิาณ / เงื่อนไขการใช ้

พิจารณาความเหมาะสมของคา่ ADI 

คณะอนุกรรมการฯ อ.1 

ขอ้มูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดงันี้ 

1. ขอ้มลูตามขอ้ 4(3) ใน ป.สธ. (ฉบบัที่ 281) 

2. ปริมาณและเงื่อนไขการใช ้

 

ประเมินความปลอดภยัโดยหน่วยงานกลาง 

ไม่รบัค่า ADI 

ขอ้มูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดงันี้ 

1. ปริมาณและเงื่อนไขการใชท้ี่เสนอ 

2. ปริมาณและเงื่อนไขการใชอ้า้งอิง (ถา้มี) 

3. ความจาํเป็นในการผลิต 

4.  ผลการประเมินการไดร้บัสมัผสั  

5.  ขอ้มลูอื่นๆ (ตามแต่กรณี) 

กลุ่มที่ 1 ไม่มีค่า ADI (JECFA, อ.1) 

ขอ้มูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดงันี้ 

1. ปริมาณและเงื่อนไขการใชท้ี่เสนอ 

2. ปริมาณและเงื่อนไขการใชอ้า้งอิง (ถา้มี) 

3. ความจาํเป็นในการผลิต  

4. ขอ้มลูอื่นๆ (ตามแต่กรณี) 

กลุ่มที่ 2-1 ค่า ADI เป็น not specified  กลุ่มที่ 2-2 ค่า ADI เป็นตวัเลข* 

รบัค่า ADI 

คณะอนุกรรมการฯ อ.1 พิจารณาความเหมาะสมทางดา้นวิชาการ ดงันี้ 

1) ความจาํเป็นทางดา้นเทคโนโลยกีารผลิต 

2) ปริมาณและเงื่อนไขการใช ้

3) ความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

หมายเหต ุรายการอาหารที่มีรายชื่อตามภาคผนวกที่ ค-1 พิจารณาอนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะที่มีความจาํเป็นในการใชเ้ท่านั้น 

คณะอนุกรรมการฯ อ.1 

พิจารณาขอ้มลูเบื้องตน้และ 

กาํหนดแนวทางประเมินความปลอดภยั 

ไม่อนุญาตใหใ้ช ้

เขา้สู่การกาํหนดปริมาณ/เงื่อนไขการ
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คุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร ตามขอ้ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับท่ี 281) พ.ศ. 2547   เร่ือง วตัถุเจือปนอาหาร กําหนดใหว้ตัถุเจือปนอาหาร ตอ้งมีคุณภาพหรือ

มาตรฐานตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1. ตามท่ีกาํหนดไวใ้น Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food 

Additives (เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/index.html?lang=en) 

2. ตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

อาหาร (เขา้ถึงไดจ้าก http://newsser.fda.moph.go.th/food/Law.php) 

3. ตามท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาวิเคราะหปั์ญหาและวินิจฉัยในเชิง

วิชาการเก่ียวกบัอาหาร โดยผูผ้ลิตหรือผูนํ้าเขา้จะตอ้งส่งมอบผลการประเมินความปลอดภยัของวตัถุเจือปน

อาหารชนิดน้ัน พรอ้มรายละเอียดขอ้มูลประกอบการยื่นขอ ตาม ขอ้ 4 (3) ของประกาศฯ มาใหส้าํนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา พิจารณากาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและประกาศไวใ้นประกาศสาํนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือบงัคบัใชต่้อไป 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

คณุภาพหรือมาตรฐาน 

วตัถเุจือปนอาหาร 
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•  Ça µ¶u e ¨ ืo»¹oÒËÒÃ·Õè ã ª � e » �¹Ê �Ç¹¼ÊÁ 
ตอ้งมีคณุภาพหรอืมาตรฐานตามท่ีกาํหนดในวตัถุเจอืปนอาหารชนิดเดี่ยว 

•  Ça µ¶u e ¨ ืo»¹oÒËÒÃ·Õè ¼ÊÁæÅ �Ç 
ตอ้งมีคณุภาพหรอืมาตรฐานตามท่ีกาํหนดในประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา   

เรือ่ง วตัถุเจอืปนอาหารชนิดผสม 

Çaµ¶u e¨ ืo»¹oÒËÒÃª¹i´¼ÊÁ 
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ตวัอยางคณุภาพหรอืมาตรฐานวัตถเุจอืปนอาหารทีอ่นญุาตใหใชตาม    

Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives  
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กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน   สาํนักอาหาร                           แนวทางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

โซเดยีมไนไตรต (Sodium Nitrite) 

ช่ืออ่ืน INS No. 250 

คาํจาํกดัความ - 

ช่ือทางเคมี โซเดียมไนไตรต ์

C.A.S. Number 7632-00-0 

สูตรเคมี NaNO
2
 

นํ้าหนกัโมเลกุล 69.00 

ค่าความปลอดภยั (ADI) 0-0.06 มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมันํ้าหนกัรา่งกาย  

คณุลกัษณะ มีลกัษณะเป็นผงหรอืเม็ดสีขาวถึงสีเหลืองออ่น หรอื

เป็นกอ้นหรอืแทง่ทึบแสงสีขาวหรอืเกือบขาว มีรส

เค็มเล็กนอ้ย ดดูความช้ืนได ้

การนาํไปใช ้ สารกนัเสีย, สารคงสภาพของสี 

ปรมิาณ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 97 คาํนวณเป็นนํ้าหนกัเม่ือแหง้ 

คณุลกัษณะพิเศษจาํเพาะ 

- การละลาย 

- การทดสอบสาํหรบัโซเดยีม 

- การทดสอบสาํหรบัไนไตรต ์

 

ละลายไดด้ีมากในนํ้า ละลายไดจ้าํกดัในเอทานอล 

ผ่านการทดสอบ 

ผ่านการทดสอบ 

ความบรสุิทธ์ิของสาร 

- การเสียนํ้าหนกัเม่ือแหง้ 

- ตะกัว่ 

 

ไม่เกินรอ้ยละ 0.25 (ใชซิ้ลิกาเจล, 4 ชัว่โมง) 

ไม่เกิน 2 มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมั 
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กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน   สาํนักอาหาร                           แนวทางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ÃÙ»æºº¢o§¢ �o¡íÒË¹´¤u³ÀÒ¾ËÃoืÁÒµÃ°Ò¹ (Specification) 

1. อารมัภบท (Title)  

 ในส่วนอารมัภบทของคุณภาพหรือมาตรฐานตามมาตรฐานโคเด็กซจ์ะมีการกล่าวถึง 

(1) ช่ือของวตัถุเจอืปนอาหาร 

เป็นการระบุชนิดของวตัถุเจือปนอาหาร โดยช่ือของวตัถุเจือปนอาหารดงักล่าวจะเป็นช่ือทางเคมี

ซ่ึงคณะผูเ้ช่ียวชาญดา้นวตัถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ ์(Joint WHO/FAO Expert of Committee on Food Additives; 

JECFA) จะมีการพิจารณากาํหนดข้ึนอยา่งเหมาะสมในการจาํแนกหรือตามความจาํเพาะของสารน้ัน โดยทัว่ไปแลว้

ช่ือของวตัถุเจือปนอาหารท่ีกาํหนดจะสอดคลอ้งกบัการประเมินความปลอดภยั แต่ในบางกรณีอาจมีการกาํหนด

เป็นกลุ่มสารหากมีการประเมินความปลอดภยัเป็นกลุ่มโดยรวม เช่น ฟอสเฟต    

 กรณีท่ีขอ้กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานระบุว่าเป็น  'Tentative'  การกําหนดเช่นน้ีจะใชเ้ม่ือคณะ

ผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่าขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุเจือปนอาหารดังกล่าวไม่เพียงพอท่ีจะกาํหนดขอ้กาํหนดคุณภาพหรือ

มาตรฐานท่ียอมรบัไดอ้ยา่งเต็มท่ีดงัน้ันในกรณีน้ีจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีขอ้มลูเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาต่อไป 

(2) รายละเอียดท่ีมาของการกาํหนดขอ้กาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐาน (Specification) 

มีการระบุรายละเอียดท่ีมาของการกาํหนดขอ้คุณภาพหรือมาตรฐานของวตัถุเจือปนอาหาร

ชนิดน้ันๆโดยมีการอา้งอิงมติของการประชุม JECFA ในแต่ละครั้งท่ีมีการกาํหนดหรือเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนด

คุณภาพหรือมาตรฐาน นอกจากน้ันในส่วนน้ียงัมีการระบุค่าความปลอดภยัของวตัถุเจือปนอาหารชนิดน้ันๆ 

หรือปริมาณวตัถุเจือปนอาหารท่ีร่างกายรับไดต่้อวนัหรือต่อสปัดาหโ์ดยไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย โดยมีการ

กําหนดค่าดังกล่าวไว ้4 ลักษณะแตกต่างกันไปข้ึนกับชนิดของวัตถุเจือปนอาหารและการประเมินความ

ปลอดภยั ไดแ้ก่ 

ADI Acceptable Daily Intake 

PTWI Provisional Tolerable Weekly Intake 

PMTDI Provisional Maximum Tolerable Daily Intake 

MTDI Maximum Tolerable Daily Intake 

2. ช่ืออ่ืน (SYNONYMS) 

ระบุช่ือสามญั ตวัยอ่ คาํยอ่ ของวตัถุเจือปนอาหารท่ีเป็นท่ีรูจ้กักนัโดยทัว่ไปอยา่งกวา้งขวางนอกเหนือจาก

ช่ือทางเคมี นอกจากน้ันยงัมีการกาํหนดระบบเลขรหสัสากล (International Numbering System: INS) และระบบ 

USA FD&C number ในกรณีของสีผสมอาหาร แต่ทั้งน้ีไมร่วมถึงช่ือท่ีมีการจดทะเบียนทางการคา้ 
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กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน   สาํนักอาหาร                           แนวทางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3. คาํจาํกดัความ (DEFINITION) 

โดยทัว่ไปขอ้มูลในส่วนน้ีจะกล่าวถึงขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบ กรรมวิธีการผลิตท่ีใชใ้นการผลิตวตัถุเจือ

ปนอาหารดว้ยคาํอธิบายสั้นๆ  และสาํหรบัในกรณีของสารจากธรรมชาติหรือสารท่ีมีองคป์ระกอบท่ีแตกต่าง

กนัจะมีการระบุขอ้มลูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบักรรมวธีิการผลิตและการทาํใหบ้ริสุทธ์ิ รวมทั้งหากมีการใช้

วตัถุเจือปนอาหารอ่ืนท่ีจาํเป็นสาํหรบัวตัถุเจือปนอาหารน้ีก็จะระบุรายละเอียดไว ้ 

3.1  ช่ือทางเคมี ระบุช่ือทางเคมีของวตัถุเจือปนอาหารตามระบบ IUPAC หรือ IUBMB โดยใน

หวัขอ้น้ีอาจมีกาํหนดช่ือสามญัท่ีเป็นท่ีรูจ้กักนัโดยทัว่ไปเพ่ิมเติมดว้ย 

3.2 CAS number ระบบเลข The Chemical Abstract Service registry number (CAS number) 

3.3 Chemical formula สตูรทางเคมีของวตัถุเจือปนอาหาร 

3.4 Structural formula สตูรโครงสรา้งทางเคมีของวตัถุเจือปนอาหาร 

3.5 Formula weight  มวลโมเลกุลของวตัถุเจือปนอาหาร 

3.6 Assay ปริมาณของสารน้ัน ซ่ึงจะแสดงเป็นปริมาณท่ีไม่น้อยกว่าหรือแสดงค่าท่ีเป็นปริมาณของ

สารท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของวตัถุเจือปนอาหารน้ัน 

4. คณุลกัษณะ (DESCRIPTION) 

ขอ้มลูส่วนน้ีจะกล่าวถึงคุณสมบติัทางกายภาพและคุณสมบติัจาํเพาะอ่ืนๆ เช่น ความคงตวั กล่ิน รวมทั้ง

ในกรณีท่ีตอ้งมีเง่ือนไขในการเก็บรกัษาหรือการใชว้ตัถุเจือปนอาหารไวเ้ป็นการเฉพาะ 

5. วตัถุประสงคใ์นการนาํไปใช ้(FUNCTIONAL USES) 

ขอ้มลูในส่วนน้ีแสดงถึงหน้าท่ีทางดา้นเทคโนโลยีการผลิตของวตัถุเจือปนอาหารชนิดน้ันๆในอาหารหรือ

กระบวนการผลิตอาหาร โดยวตัถุประสงคใ์นการนําไปใช ้(FUNCTIONAL USES) ท่ีแสดงไวต้อ้งสอดคลอ้งกบั 

Codex Alimentarius International Numbering System (CAC/GL 36-1989)  

6. คณุลกัษณะพิเศษจาํเพาะ (CHARACTERISTICS) 

ขอ้มูลในส่วนน้ีจะเป็นการแสดงขอ้กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวตัถุเจือปนอาหาร โดยสามารถ

จาํแนกเป็นรายละเอียดตามหวัขอ้ ดงัน้ี 

6.1  การระบุเอกลกัษณ์ (Identification)  จะเป็นการระบุคุณสมบติัในเชิงคุณภาพของวตัถุเจือปน

อาหารชนิดน้ันๆ ไดแ้ก่ การละลายน้ํา (solubility in water), การละลายในตวัทาํละลายอินทรีย ์(solubility in 

organic solvents), ปฏิกิริยาของสี (colour reactions), การดดูกลืนแสง (absorption spectra) และ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH values) โดยวิธีทดสอบท่ีมีการระบุไวจ้ะอา้งอิงขั้นตอนและรายละเอียดของวิธีวิเคราะหไ์ว ้

ตาม Volume 4 ซ่ึงในขอ้กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานจะมีการอธิบายวิธีการไวอ้ย่างสั้นๆ หากตอ้งการ

รายละเอียดเพ่ิมเติมใหพิ้จารณาจากหวัขอ้ IDENTIFICATION TESTS 
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6.2  ความบริสุทธ์ิ (Purity)  จะเป็นการกาํหนดขอ้จาํกดัของการปนเป้ือน ไดแ้ก่ การปนเป้ือนทางดา้น  

จุลินทรีย ์การปนเป้ือนโลหะหนัก รวมทั้งขอ้กาํหนดอ่ืนๆท่ีจาํเป็นในการควบคุมความบริสุทธ์ิของวตัถุเจือปน

อาหารน้ัน โดยค่าท่ีกําหนดจะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิ ธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (Good 

Manufacturing Practice; GMP) โดยวิธีทดสอบท่ีมีการระบุไวจ้ะอา้งอิงขั้นตอนรายละเอียดการวิเคราะหไ์ว ้

ตาม Volume 4 ซ่ึงในขอ้กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานจะมีการอธิบายวิธีการไวอ้ย่างสั้นๆ หากตอ้งการ

รายละเอียดเพ่ิมเติมใหพิ้จารณาในหวัขอ้ PURITY TESTS 

7. การทดสอบ (TEST) 

7.1 การทดสอบเพ่ือระบุเอกลกัษณ ์(IDENTIFICATION TESTS) อธิบายเก่ียวกบัระเบียบวิธีในการทดสอบ

โดยอา้งอิงในส่วนของคุณลกัษณะพิเศษจาํเพาะ (CHARACTERISTICS) ภายใตห้วัขอ้ IDENTIFICATION โดยมีการ

อธิบายเก่ียวกบัทฤษฎีพ้ืนฐาน วิธีการวิเคราะห ์ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีการกาํหนดรายช่ือของอุปกรณ์และสารเคมีท่ี

จาํเป็น รายละเอียดของขั้นตอนในการวเิคราะหแ์ละวธีิการสาํหรบัการคาํนวณผลการวเิคราะห ์

7.2 การทดสอบเพื่อทดสอบความบริสุทธ์ิ (PURITY TESTS) อธิบายเก่ียวกบัระเบียบวิธีในการทดสอบ

โดยอา้งอิงในส่วนของคุณลกัษณะพิเศษจาํเพาะ (CHARACTERISTICS) ภายใตห้วัขอ้ PURITY โดยมีการอธิบาย

เก่ียวกบัทฤษฎีพ้ืนฐาน วิธีการวิเคราะห ์ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีการกาํหนดรายช่ือของอุปกรณ์และสารเคมีท่ีจาํเป็น 

รายละเอียดของขั้นตอนในการวเิคราะหแ์ละวธีิการสาํหรบัการคาํนวณผลการวเิคราะห ์

8. วิธีวิเคราะห ์(METHOD OF ASSAY) 

 กาํหนดหลกัการและรายละเอียดของวธีิการวเิคราะห ์โดยมีการอธิบายเก่ียวกบัทฤษฎี รายช่ือของอุปกรณ์

และสารเคมีท่ีจาํเป็น รายละเอียดของขั้นตอนในการวเิคราะหแ์ละวธีิการสาํหรบัการคาํนวณผลการวเิคราะห ์

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

การตรวจสอบข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารท้ังเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ
จะต้องตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปตามที่ 
Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives กําหนดไว้
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   o¡íÒË¹´¤u³ÀÒ¾ËÃ ืoÁÒµÃ°Ò¹µÒÁo¤e´ç¡« � (Specification) 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข

1. http://www.codexalimentarius.org/
codex-home/en/ 
2. eÅoื¡ “Standards” 

3. eÅoื¡ “food additives” 

4. eÅoื¡ “JECFA specifications” 
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 ÒÂª ืèoË¹ �ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ·ÕèãË �ºÃi¡ÒÃµÃÇ¨Çie¤ÃÒaË � ¤u³ÀÒ¾ËÃ ืoÁÒµÃ°Ò¹ e¾ ืèo
»Ãa¡oº¡ÒÃ¢o¢ ึé¹·aeºÕÂ¹ µíÒÃaºoÒËÒÃ·Õè¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃoÒËÒÃãË �¡ÒÃÂoÁÃaº 
 

กาํหนดส่วนราชการหรือสถาบนัท่ีคณะกรรมการอาหารใหก้ารยอมรบัผลการตรวจวิเคราะห์

อาหารเพ่ือประกอบการขอข้ึนทะเบียนตาํรบัอาหาร ดงัน้ี 

ขอ้ 1. หน่วยงานของรฐัทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ขอ้ 2. หน่วยงานหรือองคก์รท่ีไดร้บัมอบหมายหรือไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานของรฐั

ของประเทศน้ันๆ 

ขอ้ 3. หน่วยงานหรือองคก์รทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีไดร้บัการรบัรองโดยหน่วยงาน

รบัรองหอ้งปฏิบติัการตามมาตรฐานสากล 

 
• ตวัอยา่งรายช่ือหน่วยงานราชการท่ีใหบ้รกิารตรวจวิเคราะหค์ณุภาพหรอืมาตรฐาน 

 หน่วยงานวิเคราะห ์  โทรศพัท ์ โทรสาร 

1. กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

88/7 หมู่ 4 ซอยโรงพยาบาลบาํราศนราดรู ถนนติวานนท ์

ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 

http://www.dmsc.moph.go.th/ossc/ 

0-2589-9850-2 ต่อ 9561 

หรือ 

9562 (ในประเทศ) 

ต่อ 9503 (เพ่ือส่งออก) 

0-2951-1023 

 

2. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

http://www.dss.go.th 

0-2201-7183-4 

(โครงการวิทยาศาสตรชี์วภาพ) 

 

0-2201-7181 

 

3. หอ้งปฏิบตักิารกองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

ถนนติวานนท ์อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 

(วิเคราะหเ์ฉพาะชนิดและปริมาณสารอาหารทางโภชนาการ) 

http://nutrition.anamai.moph.go.th 

0-2968-7619 

 

0-2968-7616 

 

4. ศูนยวิ์ทยาศาสตรก์ารแพทย ์   

4.1 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยส์งขลา 0-7444-7024-8 0-7433-3809 

4.2 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยช์ลบุรี 0-3878-4006-7 0-3878-3767 

4.3 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยน์ครราชสีมา 0-4424-1522 0-4424-5860 

4.4 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยข์อนแกน่  0-4324-2871-2 0-4324-2845 

 

 

 

ร
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• ตวัอยา่งรายช่ือหน่วยงานราชการท่ีใหบ้รกิารตรวจวิเคราะหค์ณุภาพหรอืมาตรฐาน (ตอ่) 

 หน่วยงานวิเคราะห ์  โทรศพัท ์ โทรสาร 

4.5 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์ชียงใหม ่ 0-5321-1065-6 0-5321-9223 

4.6 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยพิ์ษณุโลก 0-5524-7579-80 0-5525-8859 

4.7 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยอุ์บลราชธานี 0-4531-2231-4 0-4531-2231 

4.8 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยต์รงั 0-7521-3105-7 0-7521-3104 

4.9 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์ชียงราย 0-5379-3148-50 0-5379-3148 

4.10 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยส์มุทรสงคราม 0-3472-0543 0-3472-0540 

4.11 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยสุ์ราษฎรธ์านี  0-7728-2670 0-7728-2672 

4.12 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยอุ์ดรธานี 0-4220-7364-9 0-4220-7367 

4.13 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยภ์เูก็ต 0-5626-7423 0-5626-7433 

4.14 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยน์ครสวรรค ์ 0-7635-4611 0-7635-4612 

5. สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน 

ตู ้ปณ.1043 ปณฝ.เกษตรศาสตร ์จตุจกัร กรุงเทพฯ 10903 

http://www.ifrpd.ku.ac.th 

0-2942-8629-35 ต่อ 

800,811 

 

0-2942-7601-2 

 

6. สถาบนัวิจยัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม 73170 

http://www.nu.mahidol.ac.th 

0-2441-9346 (สายตรง) 

หรือ 0-2800-2380 ต่อ 

406, 418 

(ประสานงานรบัตวัอยา่ง) 

 

0-2441-9344 

 

7. สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

http://www.tistr.or.th/ 

0-2579-5515 หรือ 

0-2579-1121-30 ต่อ 5219, 

5226 

 

0-2579-8592 

 

8. คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี 

169 ถนนลงหาดบางแสน ตาํบลแสนสุข  อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 

20131 

0-3874-5815 

0-3874-5266 

0-3839-3497 

0-3839-3492 
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เง่ือนไขการใชว้ตัถุเจอืปนอาหาร ตามขอ้ 6 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 281) 

พ.ศ. 2547 เร่ือง วตัถุเจือปนอาหาร กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร ตอ้งใชต้ามชนิดวตัถุเจือปนอาหาร 

ชนิดของอาหาร และปริมาณสงูสุดท่ีใหใ้ชไ้ด ้ตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 

1. ตามมาตรฐานทัว่ไปสาํหรบัการใชว้ตัถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ ์(Codex General Standard 

for Food Addtives) ฉบบัล่าสุด (เขา้ถึงไดจ้าก http://www.codexalimentarius.org/standards/gsfa/) 

 ทั้งน้ีเง่ือนไขการใช้ต้องไม่ขัดแยง้กับประกาศเฉพาะสําหรับอาหารน้ัน รวมทั้งสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  ยงัมีมาตรการท่ีอนุญาตการใชว้ตัถุเจือปนอาหารกลุ่มวตัถุกนัเสีย สี และวตัถุให้

ความหวานแทนน้ําตาลในอาหารท่ีแตกต่างจากกาํหนดตามมาตรฐานทัว่ไปสาํหรบัการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร

ของโคเด็กซ์ เน่ืองจากพบว่าหากใชค่้ากําหนดดังกล่าวผูบ้ริโภคจะไดร้ับสารกลุ่มน้ีเกินค่าความปลอดภัย 

รวมทั้งยงัพบปัญหาการใชว้ตัถุเจือปนอาหารกลุ่มดงักล่าวเกินปริมาณท่ีกฎหมายกาํหนด  

2. ตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

อาหาร ซ่ึงไดมี้การออกประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ืองขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปน

อาหาร     (เขา้ถึงไดจ้าก http://newsser.fda.moph.go.th/food/Law.php) 

3. ตามความเห็นชอบของสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การใหค้วามเห็นชอบของสาํนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งส่งขอ้มลูและเหตุผลความจาํเป็นทางเทคโนโลยกีารผลิต 

   

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการใช 

วตัถเุจือปนอาหาร  
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   ÒµÃ°Ò¹·aèÇä»ÊíÒËÃaº¡ÒÃãª �Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ¢o§o¤e´ç¡« �  

(Codex General Standard for Food Addtives) 

 

   

   

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

   

ม
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1. http://www.codexalimentarius.org/
codex-home/en/ 
2. eÅoื¡ “Standards” 

3. eÅoื¡ “food additives” 

4. eÅoื¡ pdf file e¾ ืèo´ÒÇ¹ �oËÅ´  
CODEX STAN 192-1995  
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ปรมิาณท่ีเหมาะสม หรอื GMP หมายถึง... 

    ปรมิาณการใชข้องวตัถุเจอืปนอาหารจะตอ้งเป็นปรมิาณท่ีตํา่ท่ีสุดท่ีใหผ้ลทางดา้นเทคโนโลยี

ทางการผลิตท่ีตอ้งการ 

    ปรมิาณการใชข้องวตัถุเจอืปนอาหารนั้น ซ่ึงจะเป็นสว่นหน่ึงของอาหารอนัเน่ืองมาจากการใช้

ในการผลิต การแปรรูป การบรรจ ุตอ้งไม่มีผลกระทบตอ่ลกัษณะทางกายภาพหรอืผลทางดา้น

เทคโนโลยหีรอืการลดองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ของอาหารนั้น 

    ตอ้งเป็นวตัถุเจอืปนอาหารท่ีใชส้าํหรบัอาหาร (Food grade) ซ่ึงตอ้งมีการจดัเตรยีมและเก็บ

รกัษาท่ีเหมาะสมเช่นเดยีวกบัสว่นประกอบของอาหารอ่ืน ๆ 

 

 

ตารางท่ี 1 (Table One) กาํหนดเป็นเง่ือนไขการใชต้ามรายช่ือของ

วตัถุเจอืปนอาหาร ว่าจะอนุญาตใหใ้ชใ้นหมวดอาหารใดบา้ง 

ตารางท่ี 2 (Table Two) กาํหนดเป็นเง่ือนไขการใชต้ามรายหมวดอาหาร

ว่าในหมวดอาหารนั้น ๆ  จะอนุญาตใหใ้ชว้ตัถุเจอืปนอาหารชนิดใด 

โดยหากกาํหนดการใชว้ัตถุเจือปนอาหารไวเ้ป็นหมวดใหญ่ ยกตวัอยา่งเช่น 

14.1.4 จะอนุญาตใหใ้ชใ้นหมวดย่อย 14.1.4.1 – 14.1.4.3 แต่หาก

กาํหนดเป็นหมวดยอ่ยก็จะอนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะรายการในหมวดยอ่ยนั้น 

ตารางท่ี 3 (Table Three) ระบุชนิดของวัตถุเจือปนอาหารท่ี

อนุญาตใหใ้ชใ้นอาหารต่างๆ ตามปริมาณท่ีเหมาะสม โดยมี

ขอ้ยกเวน้ไวส้าํหรบัอาหารบางชนิด ทั้งน้ี หากมีการใชว้ตัถุเจอืปน

อาหารตามหมวดอาหารท่ีกาํหนดไวใ้นภาคผนวกของตารางท่ี 3 

(ANNEX TO TABLE THREE) การใชว้ตัถุเจือปนอาหารในหมวด

อาหารดงักลา่วจะตอ้งใชต้ามขอ้กาํหนดในตารางท่ี 1 หรอื 2 
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æ¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾i¨ÒÃ³Òe§ืèo¹ä¢¡ÒÃãª�Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ 
¢aé¹µo¹·Õè 1: µÃÇ¨ÊoºÇ �Ò¼ÅiµÀa³± �oÒËÒÃ¹aé¹ÁÕ»Ãa¡ÒÈ¡Ãa·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³Êu¢e©¾ÒaeÃ ืèo§ 
¡íÒË¹´¡ÒÃãª �Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃäÇ �e©¾Òaæµ �Åa¼ÅiµÀa³± �ËÃ ืoäÁ � eª �¹ »Ê¸. ©ºaº·Õè 214 
(¾.È.2543) eÃ ืèo§ e¤Ã ืèo§´ ืèÁã¹ÀÒª¹aºÃÃ¨u·Õè» �´Ê¹i· 
     ÁÕ ãË�»¯iºaµiµÒÁ»Ãa¡ÒÈ¡Ãa·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³Êu¢e©¾ÒaeÃ ืèo§ á§¡Å�ÒÇ 
     äÁ �ÁÕ í́Òe¹i¹¡ÒÃã¹¢aé¹µo¹·Õè 2 
  
¢aé¹µo¹·Õè 2: µÃÇ¨Êoº¡ÒÃãª �Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃã¹¼ÅiµÀa³± �µÒÁ»Ãa¡ÒÈ¡Ãa·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³Êu¢ 
(©ºaº·Õè 281) ¾.È. 2547 eÃ ืèo§ Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ o´Â¾i¨ÒÃ³ÒÇ �Ò»Ãa¡ÒÈÏ´a§¡Å �ÒÇ
¡íÒË¹´¡ÒÃãª �Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃã¹¼ÅiµÀa³± �oÒËÒÃ¹aé¹ËÃ ืoäÁ � 
     ãª � ãË�»¯iºaµiµÒÁ»Ãa¡ÒÈ¡Ãa·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³Êu¢ á§¡Å�ÒÇ o´Âµ�o§¤íÒ¹ ึ§¶ ึ§o§¤ �»Ãa¡oº á§¹Õé 

1. ª¹i´oÒËÒÃ 
2. ª¹i´Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ 
3. Ë¹ �Ò·Õè·Ò§e·¤o¹oÅÂÕ¡ÒÃ¼Åiµ 
4. »ÃiÁÒ³ÊÙ§Êu´·Õèo¹uÒµãË�ãª� 

     äÁ �ãª � í́Òe¹i¹¡ÒÃã¹¢aé¹µo¹·Õè 3 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ËÁÒÂeËµu: ¡Ã³ÕÊÕ¼ÊÁoÒËÒÃ·ÕèÁÕÃÒÂª ืèo»ÃÒ¡¯»Ãa¡ÒÈ¡Ãa·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³Êu¢ (©ºaº·Õè 281) ¾.È. 2547 
eÃ ืèo§ Çaµ¶ue¨oื»¹oÒËÒÃ eª�¹ Sunsetyellow FCF, Carmine e»�¹µ�¹ ¨ao¹uÒµ¡ÒÃãª�e©¾Òaã¹ª¹i´oÒËÒÃ
æÅa»ÃiÁÒ³ÊÙ§Êu´·Õèo¹uÒµãË�ãª�µÒÁ·Õè»Ãa¡ÒÈÏ á§¡Å�ÒÇ¡íÒË¹´e·�Ò¹aé¹ 

¡Ã³ÕÊÕ¼ÊÁoÒËÒÃ·ÕèäÁ�ÁÕÃÒÂª ืèo»ÃÒ¡¯»Ãa¡ÒÈ¡Ãa·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³Êu¢ (©ºaº·Õè 281) ¾.È. 2547 eÃ ืèo§  
Çaµ¶ue¨oื»¹oÒËÒÃ eª�¹ Grape skin extract e»�¹µ�¹ ¨ao¹uÒµ¡ÒÃãª �ã¹ª¹i´oÒËÒÃæÅa»ÃiÁÒ³ÊÙ§Êu´·Õè
o¹uÒµãË�ãª�µÒÁ·Õè GSFA ©ºaºÅ�ÒÊu´¡íÒË¹´ 
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¢aé¹µo¹·Õè 3: µÃÇ¨Êoº¡ÒÃãª �Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃã¹¼ÅiµÀa³± �µÒÁ Codex General 
Standard for Food Additives (GSFA) ©ºaºÅ �ÒÊu´ « ึè§¨aµ �o§¤íÒ¹ ึ§¶ ึ§ª¹i´oÒËÒÃ ª¹i´
Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ Ë¹ �Ò·Õè·Ò§e·¤o¹oÅÂÕ¡ÒÃ¼Åiµ »ÃiÁÒ³ÊÙ§Êu´·Õèo¹uÒµãË �ãª � æÅae§ ืèo¹ä¢ (Note) 
µÒÁ·ÕèÁÒµÃ°Ò¹´a§¡Å �ÒÇ¡íÒË¹´ 
 3.1 ¨a´¼ÅiµÀa³± �µÒÁÃaººËÁÇ´oÒËÒÃ¢o§ Codex General Standard for Food 
Additives ©ºaºÅ�ÒÊu´ (GSFA 2012) « ึè§ÁÕ¡ÒÃ¨íÒæ¹¡ËÁÇ´oÒËÒÃoo¡e»�¹ 16 ËÁÇ´ãË� µÒÁ»ÃaeÀ·
¢o§¼ÅiµÀa³± �oÒËÒÃe¾ ืèoãË �Êa´Ç¡µ�o¡ÒÃ¾i¨ÒÃ³Ò¡ÒÃo¹uÒµãª�Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ á§¹Õé 

  ËÁÇ´ 01 ¼ÅiµÀa³± �¹Á æÅa¼ÅiµÀa³± �ã¹·íÒ¹o§e ṌÂÇ¡a¹ Â¡eÇ �¹¼ÅiµÀa³± �µÒÁ
ËÁÇ´ 02.0 (Dairy products and analogues, excluding 
products of food category 02.0) 

  ËÁÇ´ 02 ¹éíÒÁa¹æÅaä¢Áa¹æÅa¼ÅiµÀa³± �oiÁaÅªaè¹»ÃaeÀ·¹éíÒã¹¹éíÒÁa¹  
(Fats and oils, and fat emulsions) 
 

  ËÁÇ´ 03 äoÈ¡ÃÕÁËÇÒ¹eÂç¹  
(Edible ices, including sherbet and sorbet) 
 

  ËÁÇ´ 04 ¼ÅäÁ�æÅa¼a¡ (ÃÇÁ·aé§eËç´æÅaÃÒ ¾ ืª»ÃaeÀ·ËaÇæÅaÃÒ¡ ¾ ืªµÃa¡ÙÅ¶aèÇ 
æÅaÇ �Ò¹ËÒ§¨Ãae¢ �) ÊÒËÃ �ÒÂ·aeÅ ¹a·æÅaeÁÅç´  
(Fruits and vegetables (including mushrooms and 
fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe 
vera), seaweeds, and nuts and seeds) 

  ËÁÇ´ 05 ¢¹ÁËÇÒ¹»ÃaeÀ·ÅÙ¡¡ÇÒ´ ÅÙ¡oÁ æÅaªço¡o¡æÅµ  
(Confectionery) 
 

  ËÁÇ´ 06 a̧ªÒµi æÅa¼ÅiµÀa³± �¨Ò¡¸aªÒµi ÃÇÁ·aé§¼ÅiµÀa³± �¨Ò¡eÁÅç´ a̧ªÒµi 
¨Ò¡ÃÒ¡æÅaËaÇ eÁÅç´¶aèÇª¹í µ�Ò§æ o´ÂäÁ�ÃÇÁ¼ÅiµÀa³± �¨Ò¡¢¹ÁoºµÒÁ
ËÁÇ´ 07.0 (Cereals and cereal products derived from 
cereal grains, roots and tubers, pulses and legumes, 
excluding bakery wares of food category 07.0) 
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  ËÁÇ´ 07 ¼ÅiµÀa³± �¢¹Áoº  
(Bakery wares) 
 

    ËÁÇ´ 08 e¹ืéoæÅa¼ÅiµÀa³± �¨Ò¡e¹ ืéoÊaµÇ � ÊaµÇ �»�¡ æÅaÊaµÇ �·Õè¶Ù¡Å�Òe¾ ืèo¡ÒÃ¡ÕÌÒ  
(Meat and meat products, including poultry and game) 

 
  ËÁÇ´ 09 ÊaµÇ �¹éíÒæÅa¼ÅiµÀa³± �ÊaµÇ �¹éíÒ  

(Fish and fish products, including molluscs, 
crustaceans, and echinoderms) 
 

  ËÁÇ´ 10 ä¢�æÅa¼ÅiµÀa³± �¨Ò¡ä¢ �  
(Fresh eggs) 

 
  ËÁÇ´ 11 ÊÒÃãË�¤ÇÒÁËÇÒ¹·u¡ª¹i´ ÃÇÁ¶ ึ§¹éíÒ¼ึé§  

(Sweeteners, including honey) 
 

  ËÁÇ´ 12 e¤Ãืèo§»Ãu§ÃÊ ä �́æ¡ � e¡Åืo e¤Ã ืèo§e·È «u» «oÊ ¹éíÒÊÅá  æÅa¼ÅiµÀa³± �
¨Ò¡o»ÃµÕ¹ (Salts, spices, soups, sauces, salads, protein 
products) 
 

  ËÁÇ´ 13 oÒËÒÃ·ÕèÁÕ¨u´»ÃaÊ§¤ �·Ò§oÀª¹Ò¡ÒÃe»�¹¾ieÈÉ  
(Foodstuffs intended for particular nutritional uses) 
 

  ËÁÇ´ 14 e¤Ãืèo§´ืèÁ·ÕèäÁ�ÁÕ¹ÁæÅa¼ÅiµÀa³± �¨Ò¡¹Áe»�¹Ê�Ç¹¼ÊÁ 
(Beverages, excluding dairy products) 
 
 

  ËÁÇ´ 15 ¢¹Á¢ºe¤ÕéÂÇ  
(Ready-to-eat savouries) 

 
  ËÁÇ´ 16 oÒËÒÃ»Ãu§ÊíÒeÃç¨ (Prepared foods) 
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3.2 ¾i¨ÒÃ³Òe§ืèo¹ä¢¡ÒÃãª �Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃµÒÁ µÒÃÒ§·Õè 1 (eÃÕÂ§µÒÁÅíÒ áºµaÇoa¡ÉÃ¢o§ÃÒÂª ืèo
Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ) æÅa µÒÃÒ§·Õè 2 (eÃÕÂ§µÒÁÅíÒ áºËÁÇ´oÒËÒÃ) o´Â¨aµ�o§µ �o§¤íÒ¹ ึ§¶ ึ§o§¤ �»Ãa¡oº á§¹Õé   
1) ª¹i´oÒËÒÃ 2) ª¹i´Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ 3) Ë¹ �Ò·Õè·Ò§e·¤o¹oÅÂÕ¡ÒÃ¼Åiµ 4) »ÃiÁÒ³ÊÙ§Êu´·Õèo¹uÒµãË�ãª� 

µaÇoÂ �Ò§: µÒÃÒ§·Õè 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

µaÇoÂ �Ò§: µÒÃÒ§·Õè 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ë¹ �Ò·Õè·Ò§e·¤o¹oÅÂÕ¡ÒÃ¼Åiµ 

ª¹i´oÒËÒÃ  »ÃiÁÒ³ÊÙ§Êu´·Õèo¹uÒµãË�ãª� 

ª¹i´oÒËÒÃ 

»ÃiÁÒ³ÊÙ§Êu´·Õèo¹uÒµãË�ãª� 
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¹o¡¨Ò¡¹aé¹¡ÒÃãª �Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃµÒÁÁÒµÃ°Ò¹·aèÇä»ÊíÒËÃaºÇaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃ¢o§o¤e ḉ¡« � 
(GSFA) ¨aµ�o§¾i¨ÒÃ³Ò·aé§ª¹i´æÅa»ÃiÁÒ³¢o§Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃæÅ�Ç Âa§µ�o§¤íÒ¹ ึ§¶ ึ§ �e§ ืèo¹ä¢ (Note)� 
·Õè¡íÒË¹´äÇ �e©¾ÒaÊíÒËÃaºÇaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃæµ �Åaª¹i´ á§ÃÒÂÅaeoÕÂ´µ�oä»¹Õé 

 เง่ือนไขท่ีกาํหนด อธิบายความ 

Note 1 As adipic acid คาํนวณเป็นกรดอะดิปิก 

Note 2 On dry ingredient, dry weight, dry mix or 

concentrate basis. 

คาํนวณในสภาพส่วนประกอบแหง้, น้ําหนักเม่ือแหง้ หรือ  

ในสภาพเขม้ขน้ 

Note 3 Surface treatment. ใชส้าํหรบัผิวหน้า 

Note 4 For decoration, stamping, marking or branding 

the product. 

ใชเ้ฉพาะประทบัตรา หรือทาํเคร่ืองหมายบนผลิตภณัฑเ์ท่าน้ัน 

Note 5 Excluding products conforming to the 

Standard for Jams, Jellies and Marmalades 

(CODEX STAN 296-2009). 

ยกเวน้ผลิตภณัฑแ์ยม เยลล่ีและมารม์าเลตตามมาตรฐาน 

Standard for Jams, Jellies and Marmalades (CODEX STAN 

296-2009) 

Note 6 As aluminium. คาํนวณเป็นอลมิูเนียม 

Note 7 For coffee substitutes only. ใชส้าํหรบัเคร่ืองด่ืมเลียนแบบกาแฟเท่าน้ัน 

Note 8 As bixin. คาํนวณเป็นบิกซิน 

Note 9 10,000 mg/kg for use in ready-to-drink 

coffee products. 

10,000 มิลลิกรมั/กิโลกรมั สาํหรบัผลิตภณัฑก์าแฟพรอ้มด่ืม 

Note 10 As ascorbyl stearate. คาํนวณเป็นแอสคอสบิลสเตียเรต 

Note 11 Flour basis. คาํนวณจากส่วนท่ีเป็นแป้ง 

Note 12 Carryover from flavouring substances. วตัถุเจือปนอาหารท่ีตกคา้งมาจากวตัถุแต่งกล่ินรส 

Note 13 As benzoic acid. คาํนวณเป็นกรดเบนโซอิก 

Note 14 For use in hydrolyzed protein liquid formula only. ใชส้าํหรบัผลิตภณัฑไ์ฮโดรไลซโ์ปรตีนชนิดเหลวเท่าน้ัน 

Note 15 Fat or oil basis. คาํนวณจากส่วนท่ีเป็นไขมนัหรือน้ํามนั 

Note 16 For use in glaze, coatings or decorations for 

fruit, vegetables, meat or fish. 

ใชส้าํหรบัเคลือบหรือตกแต่งผิวในผกัและผลไม ้เน้ือสตัวห์รือปลา 

Note 17 As cyclamic acid. คาํนวณเป็นกรดซยัคลามิก 

Note 18 Added level; residue not detected in ready-

to-eat food. 

เป็นปริมาณท่ีใชเ้ติมลงไปแต่ตอ้งไมพ่บการตกคา้งในผลิตภณัฑ์

พรอ้มบริโภค 

Note 19 Used in cocoa fat; use level on ready-to-eat 

basis. 

ใชใ้นไขมนัโกโก ้เป็นปริมาณท่ีใชเ้ติมลงไปสาํหรบัผลิตภณัฑ์

พรอ้มบริโภค 
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Note 20 On total amount of stabilizers, thickeners 

and/or gums. 

คาํนวณรวมกบัสเตอบิไลซเ์ซอร,์ สารทาํใหข้น้ และ/หรือกมั 

Note 21 As anhydrous calcium disodium 

ethylenediaminetetraacetate. 

คาํนวณเป็นแอนไฮดรสั แคลเซียม ไดโซเดียม 

เอทธิลีนไดเอมีนเตตระอะซีเตต   

Note 22 For use in smoked fish products only. ใชส้าํหรบัปลารมควนัเท่าน้ัน 

Note 23 As iron. คาํนวณเป็นเหล็ก 

Note 24 As anhydrous sodium ferrocyanide. คาํนวณเป็นแอนไฮดรสั โซเดียม เฟอรโ์รไซยาไนด ์

Note 25 As formic acid. คาํนวณเป็นกรดฟอรมิ์ก 

Note 26 As steviol equivalents. คาํนวณเป็นสตีวิโอไซด ์

Note 27 As para-hydroxybenzoic acid. คาํนวณเป็นกรดพารา-ไฮดรอกโซเบนโซอิก 

Note 28 ADI conversion: if a typical preparation contains 

0.025 μg/U, then the ADI of 33,000 U/kg bw 

becomes: [(33,000 U/kg bw) x (0.025 μg/U) 

x (1 mg/1,000 μg)] = 0.825 mg/kg bw 

คาํนวณจากคา่ ADI, ถา้ส่วนผสมประกอบดว้ย 0.025 μg/U 

และคา่ ADI เท่ากบั 33,000 U/kg bw 

คา่ท่ีไดจ้ะเท่ากบั [(33,000 U/kg bw) x (0.025 μg/U) x  

(1 mg/1,000 μg)] = 0.825 mg/kg bw 

Note 29 Reporting basis not specified. ไมร่ะบุการรายงาน 

Note 30 As residual NO
3
 ion. คาํนวณเป็น NO

3

-
 ตกคา้ง 

Note 31 Of the mash used. ใชใ้นอาหารท่ีมีการบด 

Note 32 As residual NO
2
 ion. คาํนวณเป็น NO

2
 ตกคา้ง 

Note 33 As phosphorus. คาํนวณเป็นฟอสฟอรสั 

Note 34 Anhydrous basis. คาํนวณในสภาพปราศจากน้ํา 

Note 35 For use in cloudy juices only. ใชส้าํหรบัน้ําผลไมท่ี้มีลกัษณะขุน่เท่าน้ัน 

Note 36 Residual level. ปริมาณตกคา้ง 

Note 37 As weight of nonfat milk solids. คาํนวณเป็นเน้ือนมปราศจากไขมนั 

Note 38 Level in creaming mixture. ปริมาณในส่วนผสมของครีม 

Note 39 Only when product contains butter or other 

fats and oils. 

เฉพาะผลิตภณัฑท่ี์มีเนยหรือน้ํามนัเป็นส่วนผสม 

Note 40 INS 451i (pentasodium triphosphate) only, 

to enhance the effectiveness of benzoates 

and sorbates. 

เฉพาะรหสั INS 451i (เพนตะโซเดียมไตรฟอสเฟต เพ่ือใช้

สาํหรบัเพ่ิมประสิทธิภาพของวตัถุกนัเสียกลุ่มเบนโซเอตและ 

ซอรเ์บต) 

Note 41 Use in breading or batter coatings only. ใชส้าํหรบัเกล็ดขนมปังหรือแป้งสาํหรบัชุบทอดเท่าน้ัน 

Note 42 As sorbic acid. คาํนวณเป็นกรดซอรบิ์ก 
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Note 43 As tin. คาํนวณเป็นดีบุก 

Note 44 As residual SO
2
. คาํนวณเป็นปริมาณซลัเฟอรไ์ดออกไซดต์กคา้ง 

Note 45 As tartaric acid. คาํนวณเป็นกรดตารต์าริก 

Note 46 As thiodipropionic acid. คาํนวณเป็นกรดไธโอไดโปรปินิก 

Note 47 On egg yolk weight, dry basis. สาํหรบัไขแ่ดงคาํนวณเป็นน้ําหนักเม่ือแหง้ 

Note 48 For olives only. ใชส้าํหรบัมะกอกเท่าน้ัน 

Note 49 For use on citrus fruits only. ใชส้าํหรบัผลไมต้ระกลูสม้เท่าน้ัน 

Note 50 For use in fish roe only. ใชใ้นไขป่ลาเท่าน้ัน 

Note 51 For use in herbs only. ใชใ้นสมุนไพรเท่าน้ัน 

Note 52 Excluding chocolate milk. ยกเวน้นมรสช็อคโกแลต 

Note 53 For use in coatings only. ใชส้าํหรบัเคลือบผิวเท่าน้ัน 

Note 54 For use in cocktail cherries and candied 

cherries only. 

ใชใ้นเชอร่ีสาํหรบัค็อกเทลและเชอร่ีสาํหรบัตกแต่งขนมเท่าน้ัน 

Note 55 Singly or in combination, within the limits for 

sodium, calcium, and potassium specified in 

the commodity standard. 

ใชช้นิดเดียวหรือผสมกนั โดยมีปริมาณโซเดียม แคลเซียม และ

โพแทสเซียม ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์

Note 56  Provided starch is not present. โดยตอ้งไม่แสดงเป็นแป้ง 

Note 57 GMP is 1 part benzoyl peroxide and not more 

than 6 parts of the subject additive by weight. 

ปริมาณท่ีเหมาะสม คือ มีปริมาณเบนโซอิลเปอรอ์อกไซด ์1-6 

ส่วนของน้ําหนัก 

Note 58 As calcium. คาํนวณเป็นแคลเซียม 

Note 59  Use as packaging gas. เป็นกา๊ซท่ีใชส้าํหรบับรรจุ 

Note 60 If used as a carbonating agent, the CO
2
 in the 

finished wine shall not exceed 39.2 mg/kg. 

ใชเ้ป็นแหล่งของกา๊ซท่ีใชใ้นการเติม ซ่ึงปริมาณ CO
2
 ใน

ผลิตภณัฑพ์รอ้มบริโภคจะตอ้งไมเ่กิน 39.2 มก./กก. 

Note 61 For use in minced fish only. คาํนวณเป็นปลาบดเท่าน้ัน 

Note 62 As copper. คาํนวณเป็นทองแดง 

Note 63 On amount of dairy ingredients. คาํนวณจากปริมาณของส่วนผสมท่ีมาจากผลิตภณัฑน์ม 

Note 64  Level added to dry beans; 200 mg/kg in  

ready-to-eat food, anhydrous basis. 

ปริมาณท่ีใชส้าํหรบัถัว่แหง้; ในผลิตภณัฑพ์รอ้มบริโภคจะตอ้งไมเ่กิน 

200 มิลลิกรมั/กิโลกรมั ในสภาพปราศจากน้ํา 

Note 65 Carryover from nutrient preparations. ปริมาณตกคา้งจากการเติมสารอาหาร 

Note 66  As formaldehyde. For use in provolone cheese 

only. 

คาํนวณเป็นฟอรม์าดีไฮด ์ใชส้าํหรบั โปรโวโลนชีส เท่าน้ัน 
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Note 67 Except for use in liquid egg whites at  

8,800 mg/kg as phosphorus and in liquid 

whole eggs at 14,700 mg/kg as phosphorus. 

ยกเวน้การใชส้าํหรบัไขข่าวชนิดเหลวใชไ้ดใ้นปริมาณไมเ่กิน 8,800 

มิลลิกรมั/กิโลกรมั คาํนวณเป็นฟอสฟอรสั สาํหรบัไขเ่หลวทั้งฟอง 

ใชไ้ดใ้นปริมาณไมเ่กิน 14,700 มิลลิกรมั/กิโลกรมั คาํนวณเป็น

ฟอสฟอรสั 

Note 68 For use in products with no added sugar only. ใชส้าํหรบัผลิตภณัฑท่ี์ไมเ่ติมน้ําตาลเท่าน้ัน 

Note 69  Use as carbonating agent. ใชเ้ป็นสารท่ีใหก้า๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

Note 70 As the acid. คาํนวณเป็นกรด 

Note 71 Calcium, potassium and sodium salts only. เฉพาะเกลือแคลเซียม, โพแทสเซียม และโซเดียม เท่าน้ัน 

Note 72 Ready-to-eat basis. ผลิตภณัฑพ์รอ้มบริโภค 

Note 73 Except whole fish. ยกเวน้ปลาทั้งตวั 

Note 74 Excluding liquid whey and whey products used 

as ingredients in infant formula. 

ยกเวน้เวยช์นิดเหลวและผลิตภณัฑจ์ากเวยท่ี์ใชเ้ป็นส่วนผสมของ

อาหารสาํหรบัทารก 

Note 75 Use in milk powder for vending machines only. ใชใ้นนมผงท่ีจาํหน่าย ณ เคร่ืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติัเท่าน้ัน 

Note 76 Use in potatoes only. ใชเ้ฉพาะมนัฝรัง่เท่าน้ัน 

Note 77 For special nutritional uses only. สาํหรบัผลิตสารท่ีมีคุณคา่ทางโภชนาการเป็นพิเศษเท่าน้ัน 

Note 78 50,000 mg/kg for pickling and balsamic 

vinegars only. 

50,000 มิลลิกรมั/กิโลกรมั สาํหรบัน้ําสม้สายชหูมกัและ

น้ําสม้สายชบูลัซามิก (Balsamic Vinegar) เท่าน้ัน 

Note 79  For use on nuts only. ใชเ้ฉพาะนัทเท่าน้ัน 

Note 80 Equivalent to 2 mg/dm
2
 surface application 

to a maximum depth of 5 mm. 

เทียบเท่ากบั 2 มิลลิกรมั/ตารางเดซิเมตรของพ้ืนผิว  

โดยมีความลึกสงูสุดไมเ่กิน 5 มิลลิเมตร 

Note 81 Equivalent to 1 mg/dm
2
 surface application 

to a maximum depth of 5 mm. 

เทียบเท่ากบั 1 มิลลิกรมั/ตารางเดซิเมตรของพ้ืนผิว  

โดยมีความลึกสงูสุดไมเ่กิน 5 มิลลิเมตร 

Note 82 For use in shrimp; 6,000 mg/kg for Crangon 

crangon and Crangon vulgaris. 

ปริมาณท่ีใชส้าํหรบักุง้ดีด สาํหรบักุง้ Crangon crangon และ 

Crangon vulgaris ใหใ้ชไ้ดใ้นปริมาณ 6,000 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 83 L (+)-form only. ใชใ้นรปู L(+) เท่าน้ัน 

Note 84 For infants over 1 year of age only. ใชส้าํหรบัเด็กเล็กท่ีมีอายุมากกวา่ 1 ปี เท่าน้ัน 

Note 85 Use level in sausage casings; residue in 

sausage prepared with such casings should 

not exceed 100 mg/kg. 

ใชส้าํหรบัไสบ้รรจุไสก้รอกโดยมีปริมาณตกคา้งในไสก้รอกตอ้ง

ไมเ่กิน 100 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 86 Use in whipped dessert toppings other than 

cream only. 

ใชส้าํหรบัผลิตภณัฑแ์ต่งหน้าขนมหวาน ชนิดท่ีผ่านการตี 

นอกเหนือจากครีม 

Note 87 Treatment level. ปริมาณท่ีใช ้

Note 88 Carryover from the ingredient. วตัถุเจือปนอาหารท่ีตกคา้งมาจากส่วนประกอบของอาหาร 
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Note 89 For sandwich spreads only. ใชส้าํหรบัผลิตภณัฑท์าหรือป้ายแซนวิชเท่าน้ัน 

Note 90 For use in milk-sucrose mixtures used in the 

finished product. 

ใชส้าํหรบัผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมท่ีมีนมและน้ําตาล 

Note 91 Benzoates and sorbates, singly or in 

combination. 

ใชเ้กลือเบนโซเอตหรือเกลือซอรเ์บต ชนิดเดียวหรือผสมกนั 

Note 92 Excluding tomato-based sauces. ยกเวน้ซอสมะเขือเทศ 

Note 93 Except natural wine produced from Vitis 

vinifera grapes. 

ยกเวน้ไวน์ท่ีทาํจากองุน่ Vitis vinifera grapes 

Note 94 For use in loganiza (fresh, uncured sausage) only. ใชส้าํหรบัไสก้รอกโลกนันิซา่ (ไสก้รอกสด) เท่าน้ัน 

Note 95 For use in surimi and fish roe products only. ใชส้าํหรบัซริูมิและไขป่ลาเท่าน้ัน 

Note 96 On a dried weight basis of the high intensity 

sweetener. 

ปริมาณวตัถุท่ีใหค้วามหวานแทนน้ําตาลท่ีใหร้สหวานจดั

คาํนวณในสภาพแหง้ 

Note 97 In the finished product/final cocoa and 

chocolate products. 

ใชส้าํหรบัผลิตภณัฑสุ์ดทา้ยของผลิตภณัฑจ์ากโกโกแ้ละ

ช็อกโกแลต 

Note 98 For dust control. ใชค้วบคุมฝุ่น 

Note 99 For use in fish fillets and minced fish only. ใชส้าํหรบัเน้ือปลาและเน้ือปลาบดเท่าน้ัน 

Note 100 Only for crystalline products and sugar toppings. ใชส้าํหรบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นผลึกและน้ําตาลท่ีใชแ้ต่งหน้าขนมเท่าน้ัน 

Note 101 Use level singly, not to exceed 15,000 

mg/kg in combination. 

ปริมาณเม่ือใชอ้ยา่งเดียว แต่เม่ือใชร้วมกนัตอ้งไมเ่กิน  

1,500 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 102 For use in fat emulsions for baking purposes only. ใชส้าํหรบัอิมลัชัน่ของไขมนัท่ีใชใ้นขนมอบเท่าน้ัน 

Note 103 Except for use in special white wines at  

400 mg/kg. 

ยกเวน้ในไวน์ขาวชนิดพิเศษใหใ้ชไ้ดใ้นปริมาณ  

400 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 104 Maximum 5,000 mg/kg residue in bread and 

yeast-leavened bakery products. 

ขนมปังและขนมอบท่ีใชย้สีตท์าํใหข้ึ้นฟ ูมีปริมาณตกคา้งไดไ้ม่

เกิน 5,000 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 105 Except for use in dried gourd strips 

(KAMPYO) at 5,000 mg/kg. 

ยกเวน้การใชส้าํหรบั dried gourd strip (KAMPYO) ใชไ้ดใ้น

ปริมาณ 5,000 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 106  Except for use in Dijon mustard at  

500 mg/kg. 

ยกเวน้การใชส้าํหรบัซอสมสัตารด์ชนิดไดจอน (Dijon mustard) 

ใชไ้ดใ้นปริมาณ 500 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 107 Except for use of sodium ferrocyanide (INS 

535) and potassium ferrocyanide (INS 536) 

in food-grade dendridic salt at 29 mg/kg as 

anhydrous sodium ferrocyanide. 

ยกเวน้การใชโ้ซเดียมเฟอโรไซยาไนด ์(INS 535) และ

โพแทสเซียมเฟอโรไซยาไนด ์(INS 536) ในเกลือบริโภคชนิด

เดนดริดิก (dendridic salt) ใชไ้ดใ้นปริมาณ 29 มิลลิกรมั/

กิโลกรมั ในรปูโซเดียมเฟอโรไซยาไนดป์ราศจากน้ํา 

Note 108 For use on coffee beans only. ใชส้าํหรบัเมล็ดกาแฟเท่าน้ัน 
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Note 109 Use level reported as 25 lbs/1 000 gal x 

(0.45 kg/lb) x (1 gal/3.75 L) x (1 L/kg) x 

(10E6 mg/kg) = 3,000 mg/kg 

 

ปริมาณท่ีใชจ้ะรายงานเป็น  25 ปอนด/์1000 แกลลอน X 

(0.45 กิโลกรมั/ปอนด)์X(1 แกลลอน/3.25 ลิตร)X  

(1 ลิตร/1 กิโลกรมั)X(10-6 มิลลิกรมั/กิโลกรมั) = 3,000 

มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 110 For use in frozen French fried potatoes only. ใชส้าํหรบัมนัฝรัง่เฟรนชฟ์รายแชแ่ข็งเท่าน้ัน 

Note 111 Excluding dried glucose syrup used in the 

manufacture of sugar confectionery at 150 

mg/kg and glucose syrup used in the 

manufacture of sugar confectionery at  

400 mg/kg. 

ยกเวน้การใชใ้นกลโูคสผง สาํหรบัการใชใ้นอุตสาหกรรมการ

ผลิตขนมหวานใชไ้ดใ้นปริมาณ 150 มิลลิกรมั/กิโลกรมั และ 

กลโูคสไซรปัใชไ้ดใ้นปริมาณ 400 มิลลิกรมั/กิโลกรมั  

Note 112 For use in grated cheese only. ใชส้าํหรบัเนยแข็งชนิดขดูเท่าน้ัน 

Note 113 Use level reported as acesulfame potassium 

equivalents (the reported maximum level can 

be converted to an aspartame-acesulfame 

salt basis by dividing by 0.44). Combined 

use of aspartame-acesulfame salt with 

individual acesulfame potassium or 

aspartame should not exceed the individual 

maximum levels for acesulfame potassium or 

aspartame (the reported maximum level can 

be converted to aspartame equivalents by 

dividing by 0.68). 

ปริมาณท่ีใชจ้ะรายงานเป็น  acesulfame potassium (ปริมาณ

สงูสุดท่ีรายงานสามารถคาํนวณกลบัเป็น  aspartame-

acesulfame salt โดยหารดว้ย 0.44)  

หากมีการใช ้aspartame-acesulfame salt ร่วมกบั 

acesulfame potassium หรือ aspartame ปริมาณท่ีใชต้อ้งไม่

เกินปริมาณสงูสุดของ acesulfame potassium หรือ aspartame 

(ปริมาณสงูสุดท่ีรายงานสามารถคาํนวณกลบัเป็น  aspartame 

โดยหารดว้ย 0.68) 

Note 114 Excluding cocoa powder. ยกเวน้โกโกผ้ง 

Note 115 For use in pineapple juice only. ใชส้าํหรบัน้ําสบัปะรดเท่าน้ัน 

Note 116 For use in doughs only. ใชส้าํหรบัโดเท่าน้ัน 

Note 117 Except for use in loganiza (fresh, uncured 

sausage) at 1,000 mg/kg. 

ยกเวน้การใชใ้นไสก้รอกโลแกนซา่ (ไสก้รอกสด) ใชไ้ดใ้น

ปริมาณ 1,000 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 118 Except for use in tocino (fresh, cured 

sausage) at 1,000 mg/kg. 

ยกเวน้การใชใ้นไสก้รอกโทชิโน (ไสก้รอกสด) ใชไ้ดใ้นปริมาณ 

1,000 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 119 Use level reported as aspartame equivalents 

(the reported maximum level can be 

converted to an aspartame-acesulfame salt 

basis by dividing by 0.64). Combined use of 

aspartame-acesulfame salt with individual 

aspartame or acesulfame potassium should 

ปริมาณท่ีใชจ้ะรายงานเป็น aspartame (ปริมาณสงูสุดท่ี

รายงานสามารถคาํนวณกลบัเป็น  aspartame-acesulfame 

salt โดยหารดว้ย 0.64)  

หากมีการใช ้aspartame-acesulfame salt ร่วมกบั aspartame 

หรือ acesulfame potassium ปริมาณท่ีใชต้อ้งไมเ่กินปริมาณ

สงูสุดของ aspartame หรือ acesulfame potassium    
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not exceed the individual maximum levels for 

aspartame or acesulfame potassium (the 

reported maximum level can be converted to 

acesulfame potassium equivalents by 

multiplying by 0.68). 

(ปริมาณสงูสุดท่ีรายงานสามารถคาํนวณกลบัเป็น  acesulfame 

potassium โดยหารดว้ย 0.68) 

 

Note 120 Except for use in caviar at 2,500 mg/kg. ยกเวน้การใชใ้นไขค่ารเ์วียรใ์ชไ้ดใ้นปริมาณ  

2,500 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 121 Excluding fermented fish products at  

1,000 mg/kg. 

ยกเวน้การใชใ้นผลิตภณัฑป์ลาหมกัดองใชไ้ดใ้นปริมาณ  

1,000 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 122 Subject to national legislation of the importing 

country. 

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายของประเทศคูค่า้ 

Note 123 1,000 mg/kg for beverages with pH greater 

than 3.5. 

1,000 มิลลิกรมั/กิโลกรมั สาํหรบัเคร่ืองด่ืมท่ีมีความเป็น 

กรด-ด่างสงูกวา่ 3.5 

Note 124 Only for products containing less than 7% ethanol. สาํหรบัผลิตภณัฑท่ี์มีเอทานอลน้อยกวา่รอ้ยละ 7 

Note 125 For use as a release agent for baking pans in 

a mixture with vegetable oil. 

ใชเ้ป็นสารกนัติดสาํหรบัอุปกรณท์าํขนมอบร่วมกบัการใชน้ํ้ามนัพืช 

Note 126 For releasing dough in dividing or baking only. ใชส้าํหรบัการอบเท่าน้ัน 

Note 127 As served to the consumer. ในสภาพท่ีจาํหน่ายต่อผูบ้ริโภคโดยตรง 

Note 128 INS 334 (tartaric acid) only. สาํหรบักรดตารต์าริก (INS 334) เท่าน้ัน 

Note 129 For use as an acidity regulator in grape juice. ใชส้าํหรบัควบคุมความเป็นกรดในน้ําองุน่เท่าน้ัน 

Note 130 Singly or in combination: butylated hydroxyanisole 

(INS 320), butylated hydroxytoluene (INS 321), 

tertiary butylated hydroquinone (INS 319), and 

propyl gallate (INS 310). 

ใชอ้ยา่งเดียวหรือร่วมกบับิวทิเลตไฮดรอกซีนิโซล (INS 320),  

บิวทิเลตไฮดรอกซีโทลอีูน (INS 321), เทอรเ์ทียรี บิวทิเลต  

ไฮโดรควิโนน (INS 319), โพรพิลแกลเลต (INS 310) 

Note131 As a result of use as a flavour carrier. จากการใชส้ารแต่งกล่ิน 

Note 132 Except for use at 130 mg/kg (dried basis) in 

semi-frozen beverages. 

ยกเวน้ในเคร่ืองด่ืมแชแ่ข็งก่ึงสาํเร็จรปูใชไ้ดใ้นปริมาณ  

130 มิลลิกรมั/กิโลกรมั (น้ําหนักแหง้) 

Note 133 Any combination of butylated hydroxyanisole (INS 

320), butylated hydroxytoluene (INS 321), and 

propyl gallate (INS 310) at 200 mg/kg, provided 

that single use limits are not exceeded. 

 

ใหใ้ชบิ้วทิเลตไฮดรอกซีนิโซล (INS 320), บิวทิเลตไฮดรอกซีโทลู

อีน (INS 321) และ โพรพิวแกลเลต (INS 310) อยา่งใดอยา่ง

หน่ึงหรือรวมกนัไมเ่กิน 200 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 
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Note 134 Except for use in cereal-based puddings at 

500 mg/kg. 

ยกเวน้การใชใ้นพุดด้ิงจากธญัชาติใชไ้ดใ้นปริมาณ  

500 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 135 Except for use in dried apricots at 2,000 

mg/kg, bleached raisins at 1,500 mg/kg, 

and dessicated coconut at 50 mg/kg. 

ยกเวน้การใชใ้นแอปริคอตแหง้ใชไ้ดใ้นปริมาณ 2,000 มิลลิกรมั/

กิโลกรมั, ลกูเกด ใชไ้ดใ้นปริมาณ 1,500 มิลลิกรมั/กิโลกรมั และ 

เน้ือมะพรา้วอบใชไ้ดใ้นปริมาณ 50 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 136 To prevent browning of certain light coloured 

vegetables. 

ใชป้้องกนัการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล (browning) ของผกัท่ีมีสี

คลํ้าไดง้า่ย 

Note 137 Except for use in frozen avocado at  

300 mg/kg. 

ยกเวน้การใชส้าํหรบัอะโวคาโดแชแ่ข็งใชไ้ดใ้นปริมาณ  

300 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 138 For use in energy-reduced products only. ใชส้าํหรบัผลิตภณัฑท่ี์ลดพลงังานเท่าน้ัน 

Note 139 For use in mollusks, crustaceans, and 

echinoderms only. 

สาํหรบัใชใ้นหอย กุง้ ปสูดและสตัวน้ํ์าท่ีมีกระดกูสนัหลงั 

(echinoderms) เท่าน้ัน 

Note 140 Except for use in canned abalone (PAUA) at 

1,000 mg/kg. 

ใชส้าํหรบัหอยเป๋าฮ้ือกระป๋อง (PAUA) ใชไ้ดใ้นปริมาณ  

1,000 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 141 For use in white chocolate only. ใชส้าํหรบัช็อกโกแลตขาวเท่าน้ัน 

Note 142 Excluding coffee and tea. ยกเวน้ชาและกาแฟ 

Note 143 For use in fruit juice-based drinks and dry 

ginger ale only. 

ใชส้าํหรบัเคร่ืองด่ืมน้ําผลไมแ้ละน้ําขิงผงเท่าน้ัน 

Note 144 For use in sweet and sour products only. สาํหรบัใชใ้นผลิตภณัฑท่ี์มีรสเปร้ียวและหวานเท่าน้ัน 

Note 145 Products are energy reduced or with no added 

sugar. 

สาํหรบัผลิตภณัฑท่ี์มีการลดพลงังานหรือไมเ่ติมน้ําตาล 

Note 146 Use level for beta-carotene (synthetic)  

(INS 160ai); 35 mg/kg for beta-apo-8'-

carotenal (INS 160e) and beta-apo-8'-

carotenoic acid, methyl or ethyl ester (INS 160f). 

ปริมาณการใชส้าํหรบัเบตา้-แคโรทีนสงัเคราะห ์(INS 160 ai); 

สาํหรบั เบตา้-อะโป-8’-แคโรทีนอล (INS 160 e) และ เบตา้-อะ

โป-8’-แคโรทีนิก แอซิด และเมทิลหรือเอทิลเอสเทอร ์ 

(INS 160f) ใชไ้ดใ้นปริมาณ 35 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 147  Excluding whey powders for infant food. ยกเวน้เวยช์นิดผงท่ีใชใ้นอาหารสาํหรบัทารก 

Note 148 For use in microsweets and breath freshening 

mints at 10,000 mg/kg 

สาํหรบัลกูอมหรือเม็ดอมขนาดเล็ก ท่ีมีรสหวานจดั หรือเม็ดอมระงบั

กล่ินปากกล่ินมินตใ์ชไ้ดใ้นปริมาณ 10,000 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 149 Except for use in fish roe at 100 mg/kg. ยกเวน้ไขป่ลาใหใ้ชไ้ดใ้นปริมาณ 100 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 150 Use level for soy-based formula; 25,000 

mg/kg for hydrolyzed protein and/or amino 

acid-based formula. 

ปริมาณท่ีใชใ้นผลิตภณัฑท่ี์มีถัว่เหลืองเป็นส่วนประกอบ สาํหรบั

สตูรท่ีมีไฮโดรไลซโ์ปรตีน และ/หรือกรดอะมิโนจาก 

ถัว่เหลืองใชไ้ดใ้นปริมาณ 25,000 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 
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Note 151 Use level for soy-based formula; 1,000 

mg/kg for hydrolyzed protein and/or amino 

acid-based formula. 

ปริมาณท่ีใชใ้นผลิตภณัฑท่ี์มีถัว่เหลืองเป็นส่วนประกอบ สาํหรบั

สตูรท่ีมีไฮโดรไลซโ์ปรตีน และ/หรือกรด อะมิโนจาก 

ถัว่เหลืองใชไ้ดใ้นปริมาณ 1,000 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 152 For frying purposes only. ใชส้าํหรบัการทอดเท่าน้ัน 

Note 153 For use in instant noodles only. ใชส้าํหรบับะหม่ีก่ึงสาํเร็จรปูเท่าน้ัน 

Note 154 For use in coconut milk only. ใชส้าํหรบักะทิเท่าน้ัน 

Note 155 For use in frozen, sliced apples only. ใชส้าํหรบัแอป๊เป้ิลแผ่นแชแ่ข็งเท่าน้ัน 

Note 156 For use in microsweets and breath freshening 

mints at 2,500 mg/kg. 

สาํหรบัลกูอมหรือเม็ดอมขนาดเล็ก ท่ีมีรสหวานจดั หรือเม็ดอม

ระงบักล่ินปากกล่ินมินตใ์ชไ้ดใ้นปริมาณ 2,500 มิลลิกรมั/

กิโลกรมั 

Note 157 For use in microsweets and breath freshening 

mints at 2,000 mg/kg. 

สาํหรบัลกูอมหรือเม็ดอมขนาดเล็ก ท่ีมีรสหวานจดั หรือเม็ดอม

ระงบักล่ินปากกล่ินมินตใ์ชไ้ดใ้นปริมาณ 2,000 มิลลิกรมั/

กิโลกรมั 

Note 158 
For use in microsweets and breath freshening 

mints at 1,000 mg/kg. 

สาํหรบัลกูอมหรือเม็ดอมขนาดเล็ก ท่ีมีรสหวานจดั หรือเม็ดอม

ระงบักล่ินปากกล่ินมินตใ์ชไ้ดใ้นปริมาณ 1,000 มิลลิกรมั/

กิโลกรมั 

Note 159 For use in pancake syrup and maple syrup only. ใชส้าํหรบัน้ําเช่ือมราดแพนเคก้หรือน้ําเช่ือมเมเบ้ิลเท่าน้ัน 

Note 160 For use in ready-to-drink products and pre-

mixes for ready-to-drink products only. 

ใชส้าํหรบัผลิตภณัฑพ์รอ้มบริโภคและส่วนผสมสาํหรบัเตรียม

ผลิตภณัฑพ์รอ้มบริโภค 

Note 161 Subject to national legislation of the importing 

country aimed, in particular, at consistency with 

Section 3.2 of the Preamble. 

ใชต้ามของกาํหนดเฉพาะของประเทศคูค่า้ซ่ึงเป็นไปตาม 

ขอ้ 3.2 ของบทนํา 

Note 162 For use in dehydrated products and salami-

type products only. 

ใชส้าํหรบัผลิตภณัฑท่ี์ผ่านการทาํแหง้หรือซาลามีเท่าน้ัน 

Note 163 For use in microsweets and breath freshening 

mints at 3,000 mg/kg. 

สาํหรบัลกูอมหรือเม็ดอมขนาดเล็ก ท่ีมีรสหวานจดั หรือเม็ดอม

ระงบักล่ินปากกล่ินมินตใ์ชไ้ดใ้นปริมาณ 3,000 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 164 For use in microsweets and breath freshening 

mints at 30,000 mg/kg. 

สาํหรบัลกูอมหรือเม็ดอมขนาดเล็ก ท่ีมีรสหวานจดั หรือเม็ดอมระงบั

กล่ินปากกล่ินมินตใ์ชไ้ดใ้นปริมาณ 30,000 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 165 For use in products for special nutritional use 

only. 

สาํหรบัผลิตภณัฑท่ี์มีวตัถุประสงคท์างโภชนาการเป็นพิเศษ 

Note 166 For milk-based sandwich spreads only. ใชส้าํหรบัผลิตภณัฑท์าหรือป้ายขนมปังท่ีทาํจากนมเท่าน้ัน 

Note 167 For dehydrated products only. สาํหรบัผลิตภณัฑท่ี์ผ่านการทาํแหง้ 
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Note 168 Quillaia extract type 1 (INS 999(i)) only. 

Acceptable maximum use level is expressed 

on saponin basis. 

เฉพาะสารสกดัคิวเลีย ชนิดท่ี1 (INS 999(i)) เท่าน้ัน ปริมาณ

ท่ีใชส้งูสงูคาํนวณในรปูซาโปนิน 

Note 169 For use in fat-based sandwich spreads only. ใชส้าํหรบัผลิตภณัฑท์าหรือป้ายขนมปังท่ีทาํจากไขมนัเท่าน้ัน 

Note 170 Excluding products conforming to the 

Standard for Fermented Milks (CODEX STAN 

243-2003). 

ยกเวน้ผลิตภณัฑน์มหมกัตาม Standard for Fermented Milks 

(CODEX STAN 243-2003) 

Note 171 Excluding anhydrous milkfat. ยกเวน้แอนไฮดรสัมิลลแ์ฟต 

Note 172 Except for use in fruit sauces, fruit toppings, 

coconut cream, coconut milk and "fruit bars" 

at 50 mg/kg. 

ยกเวน้การใชใ้นซอสผลไม,้ ผลิตภณัฑร์าดหน้าขนมท่ีทาํจาก

ผลไม,้ กะทิ และขนมจากผลไม ้(fruit bars) ใชไ้ดใ้นปริมาณ 

50 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 173 Excluding instant noodles containing 

vegetables and eggs. 

ยกเวน้ก๋วยเต๋ียวก่ึงสาํเร็จรปูท่ีมีส่วนประกอบของผกัและไข ่

Note 174 Singly or in combination: sodium aluminium 

silicate (INS 554), calcium aluminium silicate 

(INS 556), and aluminium silicate (INS 559). 

ใชโ้ซเดียมอะลมิูเนียมซิลิเกต (INS 554), แคลเซียมอะลมิูเนียม

ซิลิเกต (INS 556) และ อะลมิูเนียมซิลิเกต  

(INS 559) ชนิดเดียวหรือผสม 

Note 175  Except for use in jelly-type fruit-based 

desserts at 200 mg/kg. 

ยกเวน้การใชส้าํหรบัขนมหวานจากเยลล่ีผลไมใ้ชไ้ดใ้นปริมาณ 

200 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 176 For use in canned liquid coffee only. ใชส้าํหรบักาแฟปรุงสาํเร็จชนิดเหลวบรรจุกระป๋องเท่าน้ัน 

Note 177 For use in sliced, cut, shredded, or grated 

cheese only. 

ใชส้าํหรบัเนยแข็งชนิดแผ่นเท่าน้ัน 

Note 178 Expressed as carminic acid. คาํนวณเป็นกรดคารมิ์นิก 

Note 179 To restore the natural colour lost in 

processing only. 

เพ่ือรกัษาสีตามธรรมชาติท่ีสญูเสียไประหวา่งกระบวนการผลิต

เท่าน้ัน 

Note 180 Singly or in combination: butylated 

hydroxyanisole (BHA, INS 320) and butylated 

hydroxytoluene (BHT, INS 321). 

ใชช้นิดเดียวหรือร่วมกบั: บิวทิเลตเตตไฮดรอกซีอะนีโซน(บีเอชเอ, 

INS 320) และ บิวทิเลตเตตไฮดรอกซีโทลอีูน (บีเอชที, INS 321) 

Note 181 Expressed as anthocyanin. คาํนวณเป็นแอนโทไซยานิน 

Note 182 Except for use in coconut milk. ยกเวน้การใชใ้นกะทิ 

Note 183 Products conforming to the Standard for 

chocolate and chocolate products  

[CODEX STAN 87 - 1981] may only use 

colours for surface decoration. 

สาํหรบัช็อกโกแลตใหใ้ชต้ามมาตรฐานช็อกโกแลต [CODEX 

STAN 87-1981] ใหใ้ชสี้เฉพาะตกแต่งท่ีผิวหน้าเท่าน้ัน 
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Note 184 For use in nutrient coated rice grain premixes 

only. 

ใชส้าํหรบัพรีมิกซท่ี์ใชเ้คลือบเสริมสารอาหารสาํหรบัขา้วเท่าน้ัน 

Note 185 As norbixin. คาํนวณเป็นนอรบิ์กซิน 

Note 186 For use in flours with additives only. ใชเ้ป็นวตัถุเจือปนอาหารสาํหรบัแป้งเท่าน้ัน 

Note 187 Ascorbyl palmetate (INS 304) only. เฉพาะแอสคอรบิ์ลปาลมิเตตเท่าน้ัน 

Note 188 Not to exceed the maximum use level for 

acesulfame potassium (INS 950) singly or in 

combination with aspartame-acesulfame salt 

(INS 962). 

ตอ้งไมเ่กินปริมาณสงูสุดของอะซีซลัเฟมโพแทสเซียม  

(INS 950) ใชช้นิดเดียวหรือร่วมกบัเกลือของแอสปารแ์ตม 

อะซีซลัเฟม (INS 962) 

Note 189 Excluding rolled oats ยกเวน้โรลโอต๊ 

Note 190 Except for use in fermented milk drinks at  

500 mg/kg. 

ยกเวน้การใชใ้นนมเปร้ียวพรอ้มด่ืมใหใ้ชไ้ดใ้นปริมาณ  

500 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 191 Not to exceed the maximum use level for 

aspartame (INS 951) singly or in combination 

with aspartame-acesulfame salt (INS 962) 

ตอ้งไมเ่กินปริมาณสงูสุดของแอสปาแตม (INS 951) ใชช้นิด

เดียวหรือร่วมกบัเกลือของแอสปารแ์ตมอะซีซลัเฟม (INS 962) 

Note 192 For liquid products only. สาํหรบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นของเหลวเท่าน้ัน 

Note 193 For use in crustacean and fish pastes only. สาํหรบัใชใ้นผลิตภณัฑส์ตัวน้ํ์าท่ีมีเปลือกแข็งและปลาบดเท่าน้ัน 

Note 194 Only for use in instant noodles conforming to 

the Standard for Instant Noodles (CODEX 

STAN 249-2006). 

สาํหรบัใชใ้นก๋วยเต๋ียวก่ึงสาํเร็จรปูตามมาตรฐานก๋วยเต๋ียว 

ก่ึงสาํเร็จรปู (CODEX STAN 249-2006) 

Note 195 Singly or in combination: butylated 

hydroxyanisole (BHA, INS 320), butylated 

hydroxytoluene (BHT, INS 321) and tertiary 

butylhydroquinone (TBHQ, INS 319). 

ใชช้นิดเดียวหรือร่วมกบั: บิวทิเลตเตตไฮดรอกซีอะนีโซน 

(บีเอชเอ, INS 320), บิวทิเลตเตตไฮดรอกซีโทลอีูน (บีเอชที, INS 

321) และ เทอรไ์ทอารีบิวทิลไฮโดรควิโนน (ทีบีเอชคิว, INS 319) 

Note 196 Singly or in combination: butylated 

hydroxyanisole (BHA, INS 320), butylated 

hydroxytoluene (BHT, INS 321) and propyl 

gallate (INS 310). 

ใชช้นิดเดียวหรือร่วมกบั: บิวทิเลตเตตไฮดรอกซีอะนีโซน 

(บีเอชเอ, INS 320), บิวทิเลตเตตไฮดรอกซีโทลอีูน (บีเอชที, 

INS 321) และ โปรปิลแกลเลต (INS 310) 

Note 197 Singly or in combination: butylated 

hydroxytoluene (BHT, INS 321) and propyl 

gallate (INS 310). 

 

 

ใชช้นิดเดียวหรือร่วมกบั: บิวทิเลตเตตไฮดรอกซีโทลอีูน  

(บีเอชที, INS 321) และ โปรปิลแกลเลต (INS 310) 
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Note 198 Use level for solid products (e.g., energy, meal 

replacement or fortified bars); 600 mg/kg as 

steviol equivalents for use in liquid products. 

ปริมาณการใชน้ี้สาํหรบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นของแข็ง (เชน่ อาหาร

สาํหรบัผูท่ี้ตอ้งการควบคุมน้ําหนัก โดยบริโภคแทนอาหารปกติ

หรือบริโภคแทนอาหารบางส่วน) 

สาํหรบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นของเหลวใชไ้ดใ้นปริมาณ  

600 มิลลิกรมั/กิโลกรมั คาํนวณเป็นสตีวิโอไซด ์

Note 199 For use in microsweets and breath freshening 

mints at 6,000 mg/kg as steviol equivalents. 

สาํหรบัลกูอมหรือเม็ดอมขนาดเล็ก ท่ีมีรสหวานจดั หรือเม็ดอม

ระงบักล่ินปากกล่ินมินต ์ ใชไ้ดใ้นปริมาณ 6000 มิลลิกรมั/

กิโลกรมั คาํนวณเป็นสตีวิโอไซด ์

Note 200 Except for use in Japanese style 'lachs ham' of 

pork loin (cured and non-heat-treated) at 

120 mg/kg as steviol equivalents 

ยกเวน้สาํหรบัการใชใ้นแฮมแบบญ่ีปุ่น 'lachs ham' (เน้ือหมติูด

สะโพกหมกัเกลือและไมผ่่านความรอ้น) ใชไ้ดใ้นปริมาณ  

120 มิลลิกรมั/กิโลกรมั คาํนวณเป็นสตีวิโอไซด ์   

Note 201 For use in flavoured products only. ใชส้าํหรบัผลิตภณัฑแ์ต่งกล่ินรสเท่าน้ัน 

Note 202 For use in brine used in the production of 

sausage only. 

ใชส้าํหรบัน้ําเกลือท่ีใชใ้นการผลิตไสก้รอกเท่าน้ัน 

Note 203 For use in chewable supplements only.  ใชส้าํหรบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีใชเ้ค้ียวเท่าน้ัน 

Note 204 For use at 50 mg/kg in longan and lichee only. สาํหรบัลองกองและล้ินจ่ีใชไ้ดใ้นปริมาณ 50 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 205 For use at 50 mg/kg to prevent browning of 

certain light colored vegetables. 

สาํหรบัผกัท่ีมีสีออ่นใชไ้ดใ้นปริมาณ 50 มิลลิกรมั/กิโลกรมั  

เพ่ือป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล (browning) 

Note 206 For use at 30 mg/kg as a bleaching agent 

only for products conforming to the Standard 

for Aqueous Coconut Products (CODEX STAN 

240-2003). 

ใชไ้ดใ้นปริมาณ 30 มิลลิกรมั/กิโลกรมั เพ่ือเป็นสารฟอกสีเท่าน้ัน

สาํหรบัผลิตภณัฑช์นิดเหลวจากมะพรา้วตาม Standard for 

Aqueous Coconut Products (CODEX STAN 240-2003)  

Note 207 For use 50,000 mg/kg in soybean sauce 

intended for further processing. 

ใชไ้ดใ้นปริมาณ 50,000 มิลลิกรมั/กิโลกรมั ในผลิตภณัฑจ์าก

ถัว่เหลืองท่ีจะนําไปผลิตซอสถัว่เหลือง 

Note 208 For use in dried and dehydrated products only. ใชส้าํหรบัผลิตภณัฑท่ี์ผ่านการทาํแหง้หรือมีการดึงน้ําออกเท่าน้ัน 

Note 209 Excluding products conforming to the 

Standard for Blend of Skimmed Milk and 

Vegetable Fat in Powdered Form (CODEX 

STAN 251-2006). 

ยกเวน้ผลิตภณัฑช์นิดผงท่ีมีส่วนผสมระหวา่งนมไขมนัตํา่และไขมนั

พืชตาม Standard for Blend of Skimmed Milk and Vegetable Fat 

in Powdered Form (CODEX STAN 251-2006) 

Note 210 For use in pasta made from Triticum 

aestivum, and for use in noodles. 

ใชส้าํหรบัก๋วยเต๋ียวและพาสตา้ท่ีทาํจาก Triticum aestivum  

Note 211 For use in noodles only. 

 

ใชส้าํหรบัก๋วยเต๋ียวเท่าน้ัน 
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Note 212 Except for products conforming to the 

Standard for Bouillon and Consommés 

(CODEX STAN 117-1981) at 3000 mg/kg. 

ยกเวน้ผลิตภณัฑต์าม Standard for Bouillon and Consommés 

(CODEX STAN 117-1981) ใชไ้ดใ้นปริมาณ 3000 

มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 213 For use in liquid products containing high 

intensity sweeteners only. 

ใชส้าํหรบัผลิตภณัฑช์นิดเหลวท่ีมีส่วนประกอบของวตัถุใหค้วาม

หวานแทนน้ําตาลชนิดท่ีมีความเขม้สงู (high intensity 

sweeteners) เท่าน้ัน 

Note 214 Except for products conforming to the 

Standard for Dairy Fat Spreads (CODEX STAN 

253-2006). 

ยกเวน้ผลิตภณัฑต์าม Standard for Dairy Fat Spreads 

(CODEX STAN 253-2006) 

Note 215 Except for products conforming to the 

Standard for Fat Spreads and Blended 

Spreads (CODEX STAN 256-2007). 

ยกเวน้ผลิตภณัฑต์าม Standard for Fat Spreads and Blended 

Spreads (CODEX STAN 256-2007) 

Note 216 For use in maize-based products only. ใชส้าํหรบัผลิตภณัฑท่ี์มีขา้วโพดเป็นส่วนประกอบเท่าน้ัน 

Note 217 For use at 300 mg/kg in toppings only. ใชไ้ดใ้นปริมาณ 300 มิลลิกรมั/กิโลกรมั สาํหรบัผลิตภณัฑ์

ตกแต่ง (toppings) เท่าน้ัน 

Note 218 Only sulfites can be used as preservatives 

and antioxidants in the products covered by 

the Standard for Desiccated Coconut (CODEX 

STAN 177-1991). 

เฉพาะสารประกอบซลัไฟตท่ี์ใชเ้ป็นวตัถุกนัเสียและสารป้องกนั

การเกิดออกซิเดชัน่ในผลิตภณัฑต์าม Standard for Desiccated 

Coconut (CODEX STAN 177-1991) 

Note 219 Except for use at 5,000 mg/kg in non-

alcoholic aniseed-based, coconut-based, 

and almond-based drinks. 

ยกเวน้ในเคร่ืองด่ืมไมมี่แอลกอฮอลท่ี์มีน้ําแอนิซ น้ํามะพรา้วและ

น้ําอลัมอนดเ์ป็นส่วนประกอบหลกัใชไ้ดใ้นปริมาณ 5000 

มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 220 For use in flavoured products heat treated 

after fermentation only. 

ใชส้าํหรบัผลิตภณัฑท่ี์มีการปรุงแต่งและมีการใหค้วามรอ้นหลงั

การหมกัเท่าน้ัน 

Note 221 For use in potato dough and pre-fried potato 

slices only. 

ใชส้าํหรบัโด(dough)มนัฝรัง่ และมนัฝรัง่แผ่นบางสาํหรบัทอด 

เท่าน้ัน 

Note 222 For use in collagen-based casings with a 

water activity greater than 0.6 only. 

ใชส้าํหรบัไสท่ี้ทาํจากคอลลาเจนซ่ึงมีคา่วอเตอร แอคติวิต้ี 

( Water Activity) มากกวา่ 0.6 เท่าน้ัน 

Note 223 Except for use at 3,000 mg/kg in products 

containing added fruits, vegetables, or meats. 

ยกเวน้ในผลิตภณัฑท่ี์มีการเติมผลไม ้ผกั และเน้ือสตัว ์ใชไ้ดใ้น

ปริมาณ 3000 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 224 Excluding aromatized beer. ยกเวน้เบียรท่ี์มีการแต่งกล่ินรส 

Note 225 Except for use in self-raising flour at 12,000 

mg/kg. 

ยกเวน้สาํหรบัการใชใ้นแป้ง self-raising flour                

(แป้งท่ีมีส่วนผสมของสารท่ีทาํใหข้ึ้นฟ)ู ใชไ้ดใ้นปริมาณ 

12000 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 
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Note 226 Except for use as a meat tenderizer at 

35,000 mg/kg. 

ยกเวน้สาํหรบัการใชเ้พ่ือใหเ้น้ือนุ่ม ใชไ้ดใ้นปริมาณ 35000 

มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 227 For use in sterilized and UHT treated milks only. ใชส้าํหรบันมท่ีผ่านการสเตอริไรซแ์ละยเูอชทีเท่าน้ัน 

Note 228 Except for use at 1,320 mg/kg to stabilize 

higher protein liquid whey used for further 

processing into whey protein concentrates. 

ยกเวน้สาํหรบัการใชเ้วยช์นิดเหลวท่ีมีโปรตีนสงูซ่ึงใชส้าํหรบั

กระบวนการทาํเวยโ์ปรตีนเขม้ขน้ ใชไ้ดใ้นปริมาณ 1320 

มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

Note 229 For use as a flour treatment agent, raising 

agent or leavening agent. 

สาํหรบัใชเ้ป็นสารปรบัปรุงคุณภาพแป้ง สารชว่ยใหฟ้ ูหรือ   

สารท่ีทาํใหข้ึ้นฟ ู

Note 230 For use as an acidity regulator only. ใชส้าํหรบัการควบคุมความเป็นกรดเท่าน้ัน 

Note 231 Only for use in flavoured fermented milks and 

flavoured fermented milks heat treated after 

fermentation. 

ใชส้าํหรบัผลิตภณัฑน์มหมกัปรุงแต่งและนมหมกัปรุงแต่งท่ีมี

การใหค้วามรอ้นหลงัการหมกัเท่าน้ัน 

Note 232 Only for use in vegetable fats conforming to the 

Standard for Edible Fats and Oils Not Covered by 

Individual Standards (CODEX STAN 19-1981), 

singly or in combination 

ใชส้าํหรบัไขมนัพืชตาม Standard for Edible Fats and Oils Not 

Covered by Individual Standards (CODEX STAN 19-1981) 

โดยอาจใชช้นิดเดียวหรือร่วมกนั 

Note 233 As nisin. คาํนวณเป็นไนซิน 

Note 301 Interim maximum level. ปริมาณสงูสุดท่ีอนุญาตใหใ้ชใ้นเบ้ืองตน้ 
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¢o§µÒÃÒ§·Õè 3 ãË �ãª�Çaµ¶ue¨ ืo»¹oÒËÒÃµÒÁe§ืèo¹ä¢ã¹µÒÃÒ§·Õè 1 æÅa 2 e·�Ò¹aé¹  

 
 

01.1.1 ¹ÁæÅaºaµeµoÃ �ÁiÅ¤ �·ÕèäÁ�ÁÕ¡ÒÃ»Ãu§æµ�§ (Â¡eÇ �¹ºaµeµoÃ �ÁiÅ¤ �·Õè¼�Ò¹¤ÇÒÁÃ �o¹) 

01.2 ¼ÅiµÀa³± �¹Á·Õè¼�Ò¹¡ÒÃËÁa¡ ËÃ ืo¹Á·Õèãª�eo¹ä«Á �eÃ¹e¹çµã¹¡ÃaºÇ¹¡ÒÃ¼Åiµ ª¹i´·ÕèäÁ�ÁÕ
¡ÒÃ»Ãu§æµ�§ Â¡eÇ �¹e¤Ã ืèo§´ืèÁ·ÕèÁÕ¹ÁËÃoื¼ÅiµÀa³± �¨Ò¡¹Áe»�¹Ê�Ç¹¼ÊÁµÒÁËÁÇ´ 01.1.2 

01.4.1 ¤ÃÕÁ¾ÒÊe¨oÃ�äÃ« �ª¹i´·ÕèäÁ�ÁÕ¡ÒÃ»Ãu§æµ�§ 

01.4.2 ¤ÃÕÁÊeµoÃiäÅ« �ËÃ ืoÂÙeoª·Õ Çi»»��§¤ÃÕÁæÅaÇi»¤ÃÕÁ æÅa¤ÃÕÁÅ´ä¢Áa¹ª¹i´·ÕèäÁ�ÁÕ¡ÒÃ»Ãu§æµ�§ 

01.6.3 eÇÂ �ªÕÊ 

01.6.6 eÇÂ �o»ÃµÕ¹ªÕÊ 

01.8.2 eÇÂ �æÅa¼ÅiµÀa³± �¨Ò¡eÇÂ �ª¹i´¼§ Â¡eÇ�¹eÇÂ�ªÕÊ 

02.1 ¹éíÒÁa¹æÅaä¢Áa¹ 

02.2.1 e¹Â 

04.1.1 ¼ÅäÁ�Ê´ 

04.2.1 ¼a¡Ê´ ÃÇÁ·aé§eËç´æÅaÃÒ ¾ ืª»ÃaeÀ·ËaÇæÅaÃÒ¡ eÁÅç´¶aèÇæÅa¾ ืªµÃa¡ÙÅ¶aèÇª¹i´ÁÕ½�¡ 
æÅaÇ �Ò¹ËÒ§¨Ãae¢ � ÊÒËÃ �ÒÂ·aeÅ ¹a·æÅaeÁÅç´ 

04.2.2.1 ¼a¡ ÃÇÁ·aé§eËç´æÅaÃÒ ¾ ืª»ÃaeÀ·ËaÇæÅaÃÒ¡ eÁÅç´¶aèÇæÅa¾ ืªµÃa¡ÙÅ¶aèÇª¹i´ÁÕ½�¡ æÅa 
Ç �Ò¹ËÒ§¨Ãae¢ � ÊÒËÃ �ÒÂ·aeÅ æÅa¹a·æÅaeÁÅç´ æª�æ¢ç§ 

04.2.2.7 ¼a¡ ÃÇÁ·aé§eËç´æÅaÃÒ ¾ ืª»ÃaeÀ·ËaÇæÅaÃÒ¡ eÁÅç´¶aèÇæÅa¾ ืªµÃa¡ÙÅ¶aèÇª¹i´ÁÕ½�¡ æÅaÇ �Ò¹ 
ËÒ§¨Ãae¢ � ÊÒËÃ �ÒÂ·aeÅ ËÁa¡´o§ Â¡eÇ �¹¼ÅiµÀa³± �¨Ò¡¶aèÇeËÅืo§ËÁa¡µÒÁËÁÇ´ 12.10 

06.1 eÁÅç´æË�§·aé§eÁÅç´ eÁÅç´Ëa¡ËÃ ืo»�¹ ÃÇÁ¶ ึ§eÁÅç´¢ �ÒÇ 

06.2 æ»�§æÅaÊµÒÃ �ª ÃÇÁ·aé§æ»�§¶aèÇeËÅืo§ 

06.4.1 ¾ÒÊµÒÊ´ æÅaoÒËÒÃeÊ�¹Ê´ eª�¹ ºaËÁÕè æ¼�¹e¡ÕêÂÇ æÅa¼ÅiµÀa³± �·íÒ¹o§e ṌÂÇ¡a¹ 

06.4.2 ¾ÒÊµÒæË �§ oÒËÒÃeÊ �¹æË�§ eª�¹ Ê»Òe¡µµÕ Çu�¹eÊ�¹ eÊ�¹ËÁÕè Áa¡¡aoÃ¹Õ æÅaeÊ�¹¡ �ÇÂeµÕëÂÇ 
ª¹i´æË�§ æÅa¼ÅiµÀa³± �·íÒ¹o§e ṌÂÇ¡a¹ 

ËÁÇ´oÒËÒÃ·ÕèÁÕÃÒÂª ืèoã¹ÀÒ¤¼¹Ç¡¢o§µÒÃÒ§·Õè 3 
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08.1 e¹ืéoÊaµÇ �, e¹ ืéoÊaµÇ �»�¡æÅae¹ ืéoÊaµÇ �·Õè¶Ù¡Å�Òe¾ ืèo¡ÒÃ¡ÕÌÒæººÊ´ 

09.1 ÊaµÇ �¹éíÒÊ´ eª�¹ »ÅÒ ËoÂ ¡u�§ »ÙÊ´æÅaÊaµÇ �¹íéÒ·ÕèäÁ�ÁÕ¡Ãa Ù́¡Êa¹ËÅa§ 

09.2 ÊaµÇ �¹éíÒæÅa¼ÅiµÀa³± �ÊaµÇ �¹éíÒ·Õè¼�Ò¹¡ÒÃæ»ÃÃÙ» 

10.1 ä¢ �Ê´   

10.2.1 ¼ÅiµÀa³± �ä¢ �eËÅÇ 

10.2.2 ¼ÅiµÀa³± �ä¢ �æª�eÂ ืo¡æ¢ç§ 

11.1 ¹éíÒµÒÅ·ÃÒÂ´iºæÅa¹éíÒµÒÅ¼�Ò¹¡ÒÃ¿o¡ÊÕ (¹éíÒµÒÅ·ÃÒÂ¢ÒÇ) 

11.2 ¹éíÒµÒÅ·ÃÒÂæ´§ ¹o¡eË¹ ืo¨Ò¡¹éíÒµÒÅ·ÃÒÂæ´§ÅaeoÕÂ´ µÒÁËÁÇ´ 11.1.3 

11.3 ¹éíÒeªืèoÁæÅaä«Ãa» ÃÇÁ¶ ึ§¹éíÒo �oÂæÅa¡Ò¡¹éíÒµÒÅÂ¡eÇ �¹¼ÅiµÀa³± �µÒÁËÁÇ´ 11.1.3 

11.4 ¹éíÒeªืèoÁeÁe»��Å ¹éíÒeªืèoÁ¤ÒÃÒeÁÅ ¹éíÒeªืèoÁ·Õèãª�ÃÒ´Ë¹ �Ò¢¹Á æÅa¹éíÒµÒÅ·Õèãª�æµ�§Ë¹ �Ò¢¹Á 

11.5 ¹éíÒ¼ึé§ 

12.1 e¡ÅืoæÅaÊÒÃ·´æ·¹e¡Åืo 

12.2.1 ÊÁu¹ä¾ÃæÅae¤Ã ืèo§e·È (e©¾ÒaÊÁu¹ä¾Ã) 

13.1  

 

¹Á á´æ»Å§ÊíÒËÃaº·ÒÃ¡æÅa¹Á á´æ»Å§ÊÙµÃµ�oe¹ ืèo§ÊíÒËÃaº·ÒÃ¡æÅae ḉ¡eÅç¡ 
oÒËÒÃ·ÒÃ¡ æÅaoÒËÒÃÊÙµÃµ�oe¹ ืèo§ÊíÒËÃaº·ÒÃ¡æÅae ḉ¡eÅç¡ 

13.2 oÒËÒÃeÊÃiÁÊíÒËÃaº·ÒÃ¡æÅae ḉ¡eÅç¡ 

14.1.1 ¹éíÒ 

14.1.2 ¹éíÒ¼ÅäÁ� æÅa¹éíÒ¼a¡ 

14.1.3 ¹éíÒ¼ÅäÁ�æÅa¹éíÒ¼a¡ª¹i´e¹¤µ�Ò 

14.1.5 ªÒ ¡Òæ¿ e¤Ã ืèo§´ืèÁeÅÕÂ¹æºº¡Òæ¿ e¤Ã ืèo§´ืèÁÊÁu¹ä¾ÃæÅae¤Ã ืèo§´ืèÁ¨Ò¡¸aªÒµi 
ª¹i´µ�Ò§æ ª¹i´ª§ Â¡eÇ �¹e¤Ã ืèo§´ืèÁ¨Ò¡o¡o¡ � 

14.2.3 äÇ¹ �o§u�¹ 
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¢�oÁÙÅ»Ãa¡oº¡ÒÃ¾i¨ÒÃ³Ò¡Ã³ÕÇaµ¶ue¨ืo»¹oÒËÒÃ·ÕèÂa§äÁ �ÁÕ¢�o¡íÒË¹´
¤u³ÀÒ¾ËÃืoÁÒµÃ°Ò¹ËÃืoe§ ืèo¹ä¢¡ÒÃãª �µÒÁ»Ãa¡ÒÈÏ ©ºaº·Õè 281 
 

 

 

  

(1) การระบุส่วนประกอบและลกัษณะทางเคมีของวตัถุเจือปนอาหารท่ีนาํ มาประเมินความปลอดภยั

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
(1.1) เอกลกัษณแ์ละความบริสุทธ์ิของวตัถุเจือปนอาหารท่ีใชใ้นการทดสอบ 
ความเป็นพิษเพ่ือประเมินความปลอดภยั (Identity and Purity) 
(1.2) ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนและวถีิของวตัถุเจือปนอาหารน้ันๆในอาหาร  
(Reactions and Fate of Food Additives in Food) 
(1.3) ขอ้กาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของวตัถุเจือปนอาหาร (Specifications) 
(2) กระบวนการทดสอบและประเมินความปลอดภยั โดยแสดงรายละเอียดดงัน้ี 
(2.1) ระบุตวัช้ีวดัในการทดลองและการศึกษาขอ้มลูเร่ืองการเกิดพิษ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผลกระทบต่อหนา้ท่ีการทาํงานของร่างกาย (Functional Manifestations) 
(ข) การก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงรปูร่างลกัษณะ (Morphological Manifestations) 
(ค) การก่อมะเร็ง (Neoplasms) 
(ง) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธุแ์ละการพฒันาการของร่างกาย  

(Reproduction and Developmental Toxicity) 
(จ) ผลการศึกษานอกสตัวท์ดลอง (In Vitro Studies) 

(2.2) การนําขอ้มลูดา้นการเปล่ียนแปลงในร่างกายและเภสชัจลนศาสตรข์องวตัถุเจือปนอาหารน้ันๆ มาใช้

ในการประเมินความปลอดภยั (The use of Metabolic and Pharmacokinetic Studies in Safety 
Assessment) โดยกล่าวถึงในประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ชนิดของสตัวท่ี์นํามาใชใ้นการศึกษาทดลองว่ามีความเทียบเคียงกบัมนุษยไ์ดห้รือไม่ มากน้อยเพียงใด 

(Identifying Relevant Animal Species) 
(ข) กลไกการเกิดพิษของวตัถุเจือปนอาหารท่ีประเมิน (Determining the Mechanisms of Toxicity)  
(ค) การเปล่ียนแปลงของวตัถุเจือปนอาหารน้ันๆในร่างกาย (Metabolism into Normal Body Constituents) 
(ง) ผลกระทบของจุลินทรียท่ี์อยูใ่นทางเดินอาหารต่อวตัถุเจือปนอาหารน้ันๆและผลกระทบของวตัถุเจือ

ปนอาหารน้ันๆ ต่อจุลินทรียท่ี์อยูใ่นทางเดินอาหาร (Effects of the Gut Microflora on the Chemical and 
Effects of the Chemical on the Gut Microflora) 

กรณีวัตถุเจือปนอาหารที่ยังไม่ผ่านการประเมินความปลอดภยั (New additives)  
ผูข้ออนุญาตตอ้งส่งขอ้มูล ผลการประเมินความปลอดภยัวตัถุเจอืปนอาหาร ซ่ึง

เป็นวัตถุเจือปนชนิดใหม่ ตามขอ้ 4(3) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 281 

พ.ศ. 2547 เรื่อง วตัถุเจอืปนอาหาร 
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(2.3) อิทธิพลของอายุ ภาวะโภชนาการ และภาวะสุขภาพของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชศึ้กษาทดลองต่อการแปลผล

การศึกษา และลกัษณะของการออกแบบการศึกษาทดลอง (Influence of Age, Nutritional Status, and 
Health Status in the Design and Interpretation of Studies) 
(2.4) ขอ้มลูการศึกษาในมนุษยท่ี์นํามาใชใ้นการประเมินความปลอดภยั ดงัต่อไปน้ี 

(ก) การศึกษาทางระบาดวทิยา (Epidemiological Studies) 
(ข)  อาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนจากการรับประทานอาหารท่ีมีวตัถุเจือปนอาหารน้ันๆ เป็น

ส่วนประกอบอยู ่(Food Intolerance) 
(2.5) การกาํหนดค่าท่ีปลอดภยัสาํหรบัมนุษยใ์นการรบัสมัผสัโดยการรบัประทานต่อวนั (Acceptable Daily 
Intake: ADI) โดยกล่าวถึงขอ้มลูท่ีนํามาใชใ้นการกาํหนดค่า ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ค่าของขนาดสงูสุดท่ีใหแ้ก่สตัวท์ดลองแลว้ไมส่งัเกตเห็นความผิดปกติ (No observed effect level: NOEL) ท่ีใช ้

(ข) การใชอ้งคป์ระกอบความปลอดภยั (Safety factor) ในการคาํนวณ 
(ค) การพิจารณาถึงความเป็นพิษและปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกาย (Toxicological verse 

physiological ressponses) 
(ง) การเปรียบเทียบค่าท่ีปลอดภยัสาํหรบัมนุษยใ์นการไดร้บัสมัผสัโดยการรบัประทานต่อวนั (ADI) ท่ี

กาํหนดข้ึนกบัแนวโนม้ท่ีมนุษยจ์ะมีโอกาสไดร้บัสมัผสัวตัถุเจือปนอาหารน้ันๆ จริง 
 

 

 

(1) ดา้นความปลอดภยัของวตัถุเจอืปนอาหาร 
(1.1) เอกสารสตูรส่วนประกอบของวตัถุเจือปนอาหาร 
(1.2) ค่าความปลอดภยั (ADI) ท่ีอา้งอิงจาก JECFA หรือองคก์รท่ีมีระบบ 

ประเมินความปลอดภยัท่ีน่าเช่ือถือ เช่น สหรฐัอเมริกา สหภาพยุโรป  

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ์ญ่ีปุ่น 
(1.3) หลกัฐานจากประเทศผูผ้ลิต (กรณีนําเขา้) หรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่มีการยอมรบัการใชอ้ยา่งแพร่หลาย 

- กฎหมายของประเทศผูผ้ลิต (กรณีนําเขา้) วตัถุเจือปนอาหารน้ัน และ 

- หลกัฐานการอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นวตัถุเจือปนอาหาร เช่น Certificate of Free Sale 

(2) ความจาํเป็นดา้นเทคโนโลยกีารผลิต 
(2.1) เอกสารวิชาการหรือขอ้มูลแสดงการศึกษาประสิทธิภาพของวตัถุเจือปนอาหารน้ันตามวตัถุประสงคท่ี์ขอ

อนุมติัและปริมาณของวตัถุเจือปนอาหารตํา่สุดท่ีใหผ้ลทางเทคโนโลยกีารผลิตในอาหารแต่ละชนิดท่ีขออนุมติั 
(2.2) วธีิการใชแ้ละคู่มือแนะนําการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร 
(3) ความเส่ียงตอ่ผูบ้รโิภค 
(3.1) ผลรวมการประเมนิการไดร้บัสมัผสัวตัถุเจือปนอาหารตามปริมาณท่ีขออนุมติั สาํหรบัคนไทย 
(3.2) กรณีท่ีรายการอาหารน้ันไมมี่ขอ้มลูการบริโภคของคนไทย ใหค้าํนวณโดยใชค่้า Theoretical maximum 
level ตามวธีิ Budget Method ท่ี Codex ยอมรบั 

 กรณีวัตถุเจือปนอาหารที่ผ่านการประเมินความปลอดภยัแล้ว แต่ยังไม่
กาํหนดเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 
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วตัถุเจือปนอาหารจดัเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ซ่ึงผูผ้ลิตหรือนําเขา้เพ่ือจาํหน่ายตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

  

 

- กรณีเขา้ข่ายโรงงาน คือ เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผลิตอาหารทั้งหมดของ

สถานท่ีผลิตอาหารท่ียื่นคาํขออนุญาตมีกาํลงัการผลิตรวมทั้งหมดมากกวา่ 5 แรงมา้และหรือพนักงานในการ

ผลิตอาหารทั้งหมดของสถานท่ีผลิตอาหารท่ียืน่ขออนุญาตรวมทั้งหมดตั้งแต่ 7 คนข้ึนไป ใชค้าํขออนุญาตตั้ง

โรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) 

- กรณีไม่เขา้ข่ายโรงงาน คือ เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผลิตอาหารทั้งหมดของ

สถานท่ีผลิตอาหาร รวมถึงจาํนวนพนักงานในสายการผลิตท่ียื่นคาํขออนุญาตไม่เขา้ข่ายเป็นโรงงาน ใชค้าํขอ

อนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ สบ.1) 

- กรณีนาํเขา้ คือ มีการนําหรือสัง่อาหารเขา้มาในราชอาณาจกัร จะตอ้งมีใบอนุญาตนําหรือสัง่

อาหารเขา้มาในราชอาณาจกัรครอบคลุมประเภทอาหารท่ีขอรบัเลขสารบบอาหาร ใชค้าํขออนุญาตนาํหรือ

สัง่อาหารเขา้มาในราชอาณาจกัร (แบบ อ.6) 

 

 
โดยการขอข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร/ขอใชฉ้ลากอาหารจะมีการตรวจผลวิเคราะห์วตัถุเจือปน

อาหารตามคุณภาพท่ีกําหนดไวใ้นประกาศกระทรวงสาธารณสุข และเอกสารหลักฐานท่ียืนยนั สูตร

ส่วนประกอบ, คุณภาพหรือมาตรฐานของวตัถุเจือปนอาหาร, กรรมวธีิการผลิต รวมทั้งฉลากและวธีิการใช ้

- กรณีเขา้ข่ายโรงงานและกรณีนาํเขา้ ใชค้าํขอข้ึนทะเบียนตาํรบัอาหาร (แบบ อ.17) 

- กรณีไม่เขา้ข่ายโรงงาน ใชค้าํขอใชฉ้ลากอาหาร (แบบ สบ.3) 

 

เอกสารและหลกัฐานต่างๆท่ีใชป้ระกอบการยื่ นขออนุญาตสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเว็ปไซดก์องควบคมุ

อาหาร สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (เขา้ถงึไดจ้าก http://newsser.fda.moph.go.th/food/) 

การขออนญุาต 

วัตถุเจอืปนอาหาร 

 

1. ขออนุญาตสถานท่ีผลิตหรอืนาํเขา้

2. ผลิตภณัฑต์อ้งขอข้ึนทะเบียนตาํรบัอาหาร/ขอใชฉ้ลากอาหาร 
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กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน   สาํนักอาหาร                           แนวทางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตวัตถุเจือปนอาหาร 

หมายเหต ุ  1. กรณีเป็นโรงงานหรือเขา้ข่ายโรงงาน 

- มีคนงานตั้งแต่ 7 คนข้ึนไป  

- ใชเ้คร่ืองจกัร, อุปกรณไ์ฟฟ้า, กา๊ซหุงตม้ นํามาคาํนวณเป็นแรงมา้ไดต้ั้งแต่ 5 แรงมา้ข้ึนไป 

     2. กรณีไม่เป็นโรงงานหรือไม่เขา้ข่ายโรงงาน 

- มีคนงานน้อยกวา่ 7 คน 

- ใชเ้คร่ืองจกัร, อุปกรณไ์ฟฟ้า, กา๊ซหุงตม้ นํามาคาํนวณเป็นแรงมา้ไดน้้อยกวา่ 5 แรงมา้ 

 

ผลิตภณัฑ ์

ตรวจสอบประเภทอาหาร 

วตัถุเจอืปนอาหาร 

ผลิต นาํเขา้ 

สถานท่ี ผลิตภณัฑ ์ สถานท่ี 

ยืน่คาํขออนุญาต 

สถานท่ีผลิตอาหาร 

เขา้ข่ายโรงงาน
1
 ไม่เขา้ข่ายโรงงาน

2
 

ยืน่คาํขออนุญาต 

นาํหรอืสัง่อาหารเขา้

มาในราชอาณาจกัร 

นาํเขา้/เขา้ข่ายโรงงาน
1
 ไม่เขา้ข่ายโรงงาน

2
 

ยืน่แบบ อ.1 ยืน่แบบ สบ.1 

ยืน่แบบ อ.17 ยืน่แบบ สบ.3 

ยืน่แบบ อ.6 



กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน   สาํนักอาหาร                           แนวทางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางแบบฟอรม... 

แบบ อ.1 
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กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน   สาํนักอาหาร                           แนวทางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สบ.1 
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กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน   สาํนักอาหาร                           แนวทางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ อ.6 
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กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน   สาํนักอาหาร                           แนวทางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ อ.17 
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กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน   สาํนักอาหาร                           แนวทางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สบ.3 
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กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน   สาํนักอาหาร                           แนวทางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

การใชว้ตัถุเจือปนอาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้งน้ันจะตอ้งมีการชัง่ ตวง วดั และคาํนวณปริมาณการใช้

วัตถุเจือปนอาหารในสูตรอาหารท่ีถูกตอ้งเพ่ือใหมี้ปริมาณการใชเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมี

ขอ้แนะนําในการปฏิบติั ดงัน้ี 

 

1. เครื่องตวง หมายความวา่ เคร่ืองท่ีมีลกัษณะเป็นภาชนะสาํหรบัใชต้วงแสดงปริมาตรของ

ส่ิงของ และใหห้มายความรวมถึงส่วนประกอบของเคร่ืองตวงท่ีรฐัมนตรีประกาศกาํหนด มีแบบถว้ยตวง

ของแข็ง ถว้ยตวงของเหลวและชอ้นตวง 

ตวัอยา่งชอ้นตวงของเหลวมาตรฐานเทียบเป็นปริมาตร 

           1 ชอ้นชามาตรฐาน เท่ากบั 5 ซีซี หรือ 5 มิลลิลิตร 

           1 ชอ้นโต๊ะมาตรฐาน เท่ากบั 15 ซีซี หรือ 15 มิลลิลิตร 

         3/4 ชอ้นชา = 3.75 ซีซี  

         1/2 ชอ้นชา = 2.5 ซีซี  

         1/3  ชอ้นชา = ประมาณ 1.7 ซีซี  

         1/4  ชอ้นชา = ประมาณ 1.25 ซีซี 

2. เครือ่งชัง่ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัปริมาณน้ําหนักของวตัถุ โดยแบ่งตามโครงสรา้ง

หลกัการทาํงานได ้2 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบกล และระบบไฟฟ้า  

2.1 เครือ่งชัง่ระบบกล ท่ีใชก้นัทัว่ไปมหีลายขนาด ขนาดเล็กมีตั้งแต่ 1-2 กิโลกรมัทาํดว้ย

โลหะ หรือ สเตนเลส หรือพลาสติกบอกรายละเอียดชดัเจน มีทั้งชนิดท่ีถอดจานรองออกจากตวัเคร่ืองได ้

สะดวกในการชัง่ส่วนผสมจาํนวนนอ้ย เช่น สารกนัเสีย เกลือ ฯลฯ   

 

 
เครือ่งชัง่ตวง 

วธิกีารชัง่ตวง และ 

ตวัอยางการคํานวณ 
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กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน   สาํนักอาหาร                           แนวทางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

   ส่วนเคร่ืองชัง่ขนาดใหญ่  จะทาํดว้ยโลหะเคลือบสีป้องกนัสนิม เวลาเคล่ือนยา้ยไม่ควรจบัตรง

จานชัง่เพราะจะทาํใหเ้คร่ืองชัง่คลาดเคล่ือนเคร่ืองชัง่ขนาดใหญ่ จะมีขนาดตั้งแต่ 1 - 15 กิโลกรมั หรือ             

30 กิโลกรมั ใชส้าํหรบัชัง่ส่วนผสมท่ีมีจาํนวนมาก  

2.2  เครือ่งชัง่ระบบไฟฟ้า  

  เคร่ืองชัง่ทัว่ไปมีทั้งขนาดใหญ่ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมและขนาดเล็ก สาํหรบัขนาดเล็กมกัใชใ้น

การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑใ์นกระบวนการผลิต ควรเลือกเคร่ืองชัง่ขนาด 2-3 กิโลกรมัท่ีอ่านไดล้ะเอียด

อย่างน้อย 2 ตาํแหน่งหลงัจุดทศนิยม มกัใชช้ัง่สารเจือปนอาหารท่ีใชป้ริมาณน้อยเพื่อปรบัปรุงคุณภาพของ

ผลิตภณัฑใ์หดี้ข้ึนและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

2.2.1 วิธีการใชเ้ครือ่งชัง่ละเอียดท่ีถูกตอ้ง 

      1. วางเคร่ืองชัง่บนท่ีท่ีมีความมัน่คงแข็งแรง ไมส่ัน่สะเทือนและมีฉากกนักระแสลม 

       2. เคร่ืองชัง่ตอ้งแสดงค่าน้ําหนัก 0.00 กรมัทุกครั้งก่อนทาํการชัง่ 

 3. ก่อนใชง้านควรเปิดสวทิชใ์หเ้คร่ืองทาํงานก่อนใชช้ัง่จริงอยา่งนอ้ย 30 นาที                             

เพ่ือใหเ้คร่ืองชัง่พรอ้มใชง้าน 

       4. สอบเทียบเคร่ืองชัง่ดว้ยตุม้น้ําหนักมาตรฐานเป็นประจาํอยา่งสมํา่เสมอ (อยา่งนอ้ยวนัละ      

1 ครั้ง) เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองชัง่ 

       5. ตุม้น้ําหนักมาตรฐานควรไดร้บัการสอบเทียบความถกูตอ้งอยา่งนอ้ยทุก ๆ 2 ปี 

2.2.2  การบาํรุงรกัษา 

1. ดแูลรกัษาใหเ้คร่ืองชัง่สะอาดอยูเ่สมอ ทั้งก่อนใชง้าน และหลงัใชง้านทุกครั้ง โดยใชแ้ปรง

ปัดบนจาน และทาํความสะอาดโดยใชเ้ฉพาะภายนอกเคร่ืองชัง่เท่าน้ัน 

2. ใชเ้ฉพาะภาชนะท่ีสะอาดใส่สารตวัอยา่งเท่าน้ัน เพ่ือป้องกนัไมใ่หส่ิ้งสกปรกตกคา้งบนจานชัง่  
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กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน   สาํนักอาหาร                           แนวทางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

    เครือ่งชัง่ระบบกล (นํ้าหนกั 0-20 kg) 

 

 

เครือ่งชัง่ระบบไฟฟ้า (นํ้าหนกั 0 -3100 g)  

 

 

เครือ่งชัง่ระบบไฟฟ้า (นํ้าหนกั 0 – 60 kg) 
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กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน   สาํนักอาหาร                           แนวทางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 ตวัอยา่งท่ี 1: สาหรา่ยทอดปรุงรสเผ็ด  

   ขอ้มลูทัว่ไปและสตูรส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์

   ลกัษณะผลิตภณัฑ ์: แผ่นส่ีเหล่ียมสีเขียวมีผงละเอียดสีแดงกระจายบนแผ่นสาหร่าย 

   ภาชนะบรรจุ:  ถุงพลาสติกชนิด PE สีใส   

   ขนาดบรรจุ:  100 กรมั 

   จุดประสงค:์  จาํหน่ายใหผู้บ้ริโภคโดยตรง 

   วธีิการใช/้ปรุง:  บริโภคไดท้นัที 

   สตูรส่วนประกอบของอาหาร (คิดเป็นรอ้ยละของน้ําหนัก) ดงัน้ี 

 1.1 สาหร่าย wakame   75.70% 

 1.2 น้ํามนัปาลม์    5.0% 

 1.3 งาขาว งาดาํ    5.0% 

 1.4 พริกป่น     3.0% 

 1.5 พริกไทยป่น    2.0% 

1.6 น้ําตาล     3.0% 

 1.7 เกลือแกง    1.5% 

1.8 ผงชรูส (Monosodium glutamate) 1.3% 

1.9 ปลาป่น     3.0% 

1.10 กระเทียม    0.2% 

1.11 Acetic Acid    0.3% 

จากรายละเอียดขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถตรวจสอบการใชว้ตัถุเจือปนอาหารว่าสอดคลอ้งกบั

ขอ้กาํหนดตามกฎหมายไดด้งัน้ี 

1. พิจารณาสตูรส่วนประกอบของอาหารมีรายการใดบา้งท่ีเป็นวตัถุเจือปนอาหาร 

เม่ือพิจารณาจากสตูรแลว้ พบวา่ ผลิตภณัฑน้ี์มีส่วนประกอบท่ีเป็นวตัถุเจือปนอาหาร  จาํนวน 2 รายการ 

คือ 

- ผงชรูส    ปริมาณในสตูร 1.3% 

- Acetic Acid   ปริมาณในสตูร 0.3% 

 

 

 

 

 
 

 

ตวัอยา่งการคาํนวณ 
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กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน   สาํนักอาหาร                           แนวทางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2. ตรวจสอบขอ้มลูการใชว้ตัถุเจือปนอาหารจากแหล่งขอ้มลูอา้งอิง 

พิจารณาขอ้มลูจาก ตารางการใชว้ตัถุเจอืปนอาหารแนบทา้ยประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา เร่ือง ขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหารลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2547 

(http://newsser.fda.moph.go.th/food/  เลือกขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร (ในบญัชีแนบทา้ย

ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร)) พบวา่ 

 

วตัถุเจอืปนอาหาร 
ปรมิาณ 

ท่ีใชใ้นสูตร 

ปรมิาณท่ี

อนุญาต 
แหลง่ขอ้มูลอา้งอิง 

ผลการพิจารณา 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ผงชรูส (Monosodium glutamate) 1.3% ปริมาณท่ี      

เหมะสม
1
 

ป.281 : พืชผกั สาหรา่ย ถัว่เปลือกแข็งและ

เมล็ดพืชต่าง ๆ ท่ีผ่าน 

/  

Acetic Acid  0.3% ปริมาณท่ี      

เหมะสม
1
 

ป.281 : พืชผกั สาหรา่ย ถัว่เปลือกแข็งและ

เมล็ดพืชต่าง ๆ ท่ีผ่าน 

/  

หมายเหตุ : 
      1

 ปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีวตัถุเจือปนตวัน้ันๆสามารถแสดงหน้าท่ีของตวัเองไดใ้น   

                          ผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย  

 สรุป เม่ือพิจารณาชนิดวตัถุเจือปนอาหาร และปริมาณท่ีใชใ้นสูตรกบัปริมาณท่ีอนุญาต

จากแหล่งขอ้มลูอา้งอิงแลว้ พบวา่ ผลิตภณัฑส์าหร่ายทอดปรุงรสเผ็ด มีการใชว้ตัถุเจือปนอาหารท่ีสอดคลอ้ง

กบัขอ้กาํหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 281) พ.ศ. 2547 เร่ือง วตัถุเจือปนอาหาร 
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กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน   สาํนักอาหาร                           แนวทางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ตวัอยา่งท่ี 2: ลกูอม รสสตรอเบอรร์ี-่ม้ินท ์

   ขอ้มลูทัว่ไปและสตูรส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์

   ลกัษณะผลิตภณัฑ ์: เม็ดสามเหล่ียมแข็ง สีชมพ ู

   ภาชนะบรรจุ:  ถุงพลาสติกชนิด PE สีชมพมีูลายทางสีฟ้า   

   ขนาดบรรจุ:  1 เม็ดหนัก 3.5 กรมั 

   จุดประสงค:์  จาํหน่ายใหผู้บ้ริโภคโดยตรง 

   วธีิการใช/้ปรุง:  บริโภคไดท้นัที 

   สตูรส่วนประกอบของอาหาร (คิดเป็นรอ้ยละของน้ําหนัก) ดงัน้ี 

 2.1 Isomalt     60.0% 

 2.2 กลโูคสไซรปั    30.0% 

 2.3 Maltodextrin    7.0% 

 2.4 Citric acid    1.184% 

2.5 น้ําสตรอเบอรร่ี์เขม้ขน้   1.5% 

2.6 Aspartame    0.2% 

 2.7 Acesulfame Potassium   0.05% 

2.8 กล่ินม้ินท ์    0.06% 

2.9 สี Erythrosine    0.006% 

จากรายละเอียดขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถตรวจสอบการใชว้ตัถุเจือปนอาหารว่าสอดคลอ้งกบั

ขอ้กาํหนดตามกฎหมายไดด้งัน้ี 

1.  พิจารณาสตูรส่วนประกอบของอาหารมีรายการใดบา้งท่ีเป็นวตัถุเจือปนอาหาร 

เม่ือพิจารณาจากสตูรแลว้ พบวา่ ผลิตภณัฑน้ี์มีส่วนประกอบท่ีเป็นวตัถุเจือปนอาหาร จาํนวน 6 รายการ 

คือ 

- Isomalt     60.0% 

- Maltodextrin    7.0%  

- Citric acid    1.184% 

- Aspartame    0.2% 

 - Acesulfame Potassium   0.05% 

- สี Erythrosine    0.006% 
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กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน   สาํนักอาหาร                           แนวทางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.  ตรวจสอบขอ้มลูการใชว้ตัถุเจือปนอาหารจากแหล่งขอ้มลูอา้งอิง โดยพิจารณาขอ้มลูจาก  

2.1 ตารางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารแนบทา้ยประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง       

ขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหารลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2547 (http://newsser.fda.moph.go.th/food/  

เลือกขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร (ในบญัชีแนบทา้ยประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เร่ือง ขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร)) และ 

2.2 CODEX GENERAL STANDARD FOR FOOD ADDITIVES (GSFA) (CODEX STAN 192-1995; 2012) 

(http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/index.html?lang=en)  พบวา่ 

วตัถุเจอืปนอาหาร 
ปรมิาณ 

ท่ีใชใ้นสูตร 
ปรมิาณท่ีอนุญาต แหลง่ขอ้มูลอา้งอิง 

ผลการพิจารณา 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

Isomalt 

 

60.0% GMP
1
 Codex 2012; Table 3 ,  

Food category 05.2.1 

/  

Maltodextrin 7.0%  GMP
1
 Codex 2012; Table 3 (dextrin) ,  

Food category 05.2.1 

/  

Citric acid 1.184% ปริมาณท่ีเหมะสม

1
 

ป.281 :  ผลิตภณัฑข์นมหวาน /  

Aspartame                            0.2% 0.25%
2
 

(2,500 ppm) 

500 ppm
2
 Codex 2012; Table 2 ,  

Food category 05.2.1 

 

/ Acesulfame Potassium   0.05% 

สี Erythrosine 0.006% 

(60 ppm) 

70 ppm ป.281 :  ลกูกวาด /  

 

หมายเหตุ : 
1
 ปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีวตัถุเจือปนตวัน้ันๆสามารถแสดงหนา้ท่ีของตวัเองไดใ้นผลิตภณัฑ ์ 

                      สุดทา้ย  

2
 การใชว้ตัถุเจือปนอาหารในกลุ่มหน้าท่ีเดียวกนัรวมกนัตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป ตอ้งมีปริมาณ 

รวมกนัแลว้ไมเ่กินปริมาณของวตัถุเจือปนอาหารชนิดท่ีกาํหนดใหใ้ชไ้ดน้อ้ยท่ีสุด 

 (การคาํนวณจาก % เป็น ppm คณูดว้ย 10,000) 

 สรุป 1. เม่ือพิจารณาชนิดวตัถุเจือปนอาหาร และปริมาณท่ีใชใ้นสูตรกับปริมาณท่ีอนุญาตจาก

แหล่งขอ้มูลอา้งอิงแลว้ พบว่า ผลิตภณัฑ ์ลูกอม รสสตรอเบอรร่ี์-ม้ินท์ มีปริมาณ Aspartame และ 

Acesulfame Potassium รวมกนัเกินปริมาณท่ีกาํหนด ดงัน้ันหากท่านประสงคจ์ะนําเขา้/ผลิต ใหป้รบัปริมาณ

สารทั้งสองชนิดดงักล่าวใหร้วมกนัไมเ่กิน 500 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 

2.  หากผลิตภณัฑ ์ลกูอม รสสตรอเบอรร่ี์-ม้ินท ์เป็น microsweets and breath freshening 

mints ผลิตภณัฑน้ี์มีการใชว้ตัถุเจือปนอาหารท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข       

(ฉบบัท่ี 281) พ.ศ.2547 เร่ือง วตัถุเจือปนอาหาร เน่ืองจาก microsweets and breath freshening mints 

อนุญาตใหใ้ชส้าร Aspartame และ Acesulfame Potassium รวมกนัไมเ่กิน 2,500 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 
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กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน   สาํนักอาหาร                           แนวทางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ตวัอยา่งท่ี 3: หมูยอ สูตรแกงเขียวหวาน 

ขอ้มลูทัว่ไปและสตูรส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์

   ลกัษณะผลิตภณัฑ ์: แท่งสีขาวนวล 

   ภาชนะบรรจุ:  ถุงพลาสติก PE สีใส   

   ขนาดบรรจุ:  300 กรมั 

   จุดประสงค:์  จาํหน่ายใหผู้บ้ริโภคโดยตรง 

   วธีิการใช/้ปรุง:  บริโภคไดท้นัที 

   สตูรส่วนประกอบของอาหาร (คิดเป็นรอ้ยละของน้ําหนัก) ดงัน้ี 

 1.1 เน้ือหม ู    70.0% 

 1.2 มนัหมแูข็ง    10.0% 

 1.3 พริกแกงเขียวหวาน   15.0%  

 1.4 Mixed Phosphate   0.25%  

  สตูรยอ่ยของ Mixed Phosphate 

  - Sodium triphosphate  85.0% 

- Sodium hexametaphosphate 14.0% 

  - Citric acid     1.0% 

1.5 เกลือแกง    1.20% 

1.6 น้ําตาล     0.55% 

 1.7 เคร่ืองเทศ    3.0% 

จากรายละเอียดขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถตรวจสอบการใชว้ตัถุเจือปนอาหารว่าสอดคลอ้งกบั

ขอ้กาํหนดตามกฎหมายไดด้งัน้ี 

1.  พิจารณาสตูรส่วนประกอบของอาหารมีรายการใดบา้งท่ีเป็นวตัถุเจือปนอาหาร 

เม่ือพิจารณาจากสตูรแลว้ พบวา่ ผลิตภณัฑน้ี์มีส่วนประกอบท่ีเป็นวตัถุเจือปนอาหาร  จาํนวน 1 รายการ 

คือ 

- Mixed Phosphate   0.25%  

ซ่ึง Mixed Phosphate มีสตูรยอ่ย (100%) ดงัน้ี  

  - Sodium triphosphate  85.0% 

- Sodium hexametaphosphate 14.0% 

  - Citric acid   1.0% 
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กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน   สาํนักอาหาร                           แนวทางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 ดงัน้ัน ตอ้งคาํนวณปริมาณวตัถุเจือปนของสตูรยอ่ย โดย 

                                       

ชนิด 

Sodium 

 triphosphate 

Sodium  

hexametaphosphate 

Citric acid 

100 % 85% 14% 1% 

0.25% (85/100)x0.25 

=0.2125% 

(14/100)x0.25 

=0.035% 

(1/100)x0.25 

=0.0025% 

2.  ตรวจสอบขอ้มลูการใชว้ตัถุเจือปนอาหารจากแหล่งขอ้มลูอา้งอิง โดยพิจารณาขอ้มลูจาก  

2.1 ตารางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารแนบทา้ยประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง       

ขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหารลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2547 (http://newsser.fda.moph.go.th/food/  

เลือกขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร (ในบญัชีแนบทา้ยประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เร่ือง ขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร)) และ 

2.2 CODEX GENERAL STANDARD FOR FOOD ADDITIVES (GSFA) (CODEX STAN 192-1995; 2012) 

(http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/index.html?lang=en)  พบวา่ 

วตัถุเจอืปนอาหาร 
ปรมิาณ 

ท่ีใชใ้นสูตร 
ปรมิาณท่ีอนุญาต แหลง่ขอ้มูลอา้งอิง 

ผลการพิจารณา 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

Sodium triphosphate       0.2125%   

                = 0.0537 as P (537 ppm)
1
 

0.0647 % 

643ppm
3
 as P 

2,200 ppm as P Codex 2012; Table 2 ,  

Food category 08.3 

/  

Sodium hexametaphosphate    0.035% 

                = 0.0106 as P (106 ppm)
2
 

Citric acid 0.0025% ปริมาณท่ีเหมะสม
4
 ป.281 :  ผลิตภณัฑเ์น้ือสตัว ์ /  

หมายเหตุ : 
1
 วธีิคาํนวณ พิจารณาจาก 

Sodium triphosphate มีสตูรโมเลกุล คือ Na
5
P

3
O

10
 มีมวลโมเลกุล เท่ากบั 367.88 

ซ่ึงในสตูรโมเลกุล มี Phosphorus 3 ตวั มีมวลโมเลกุล 92.925 

 ถา้ Sodium triphosphate 367.88 มี Phosphorus  92.925 

 ดงัน้ัน Sodium triphosphate 0.2125 มี Phosphorus (92.925/367.88)x0.2125  

= 0.0537 as P (537 ppm) 
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กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน   สาํนักอาหาร                           แนวทางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2
 วธีิคาํนวณ พิจารณาจาก 

Sodium hexametaphosphate มีสตูรโมเลกุล คือ (NaPO
3
)

6
 มีมวลโมเลกุล เท่ากบั 611.796 

ซ่ึงในสตูรโมเลกุล มี Phosphorus 6 ตวั มีมวลโมเลกุล 185.85 

 ถา้ Sodium hexametaphosphate 611.796  มี Phosphorus   185.85 

 ดงัน้ัน Sodium hexametaphosphate 0.035 มี Phosphorus (185.85/611.796)x0.035  

= 0.0106 as P (106 ppm) 

3
 การใชว้ตัถุเจือปนอาหารในกลุ่มหนา้ท่ีเดียวกนัรวมกนัตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป ตอ้งมีปริมาณ 

รวมกนัแลว้ไมเ่กินปริมาณของวตัถุเจือปนอาหารชนิดท่ีกาํหนดใหใ้ชไ้ดน้อ้ยท่ีสุด 

  (การคาํนวณจาก % เป็น ppm คณูดว้ย 10,000) 

4 
ปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีวตัถุเจอืปนตวัน้ันๆสามารถแสดงหน้าท่ีของตวัเองไดใ้นผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย 

  

 สรุป เม่ือพิจารณาชนิดวัตถุเจือปนอาหาร และปริมาณท่ีใชใ้นสูตรกับปริมาณท่ีอนุญาตจาก

แหล่งขอ้มลูอา้งอิงแลว้ พบวา่ ผลิตภณัฑ ์หมยูอ สตูรแกงเขียวหวาน มีการใชว้ตัถุเจือปนอาหารท่ีสอดคลอ้งกบั

ขอ้กาํหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 281) พ.ศ.2547 เร่ือง วตัถุเจือปนอาหาร 
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กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน   สาํนักอาหาร                           แนวทางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 as P 

% สารประกอบฟอสเฟตในสูตร X    จํานวน P ในสูตร X 30.9750     X 10000 

   
 PHOSPHATES ฟอสเฟต จาํนวน P ในสูตร มวลโมเลกุล* 

338 Phosphoric acid กรดฟอสฟอริก 1 98.00 

339(i) Sodium dihydrogen phosphate โซเดียม ไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต 1 119.98 

339(ii) Disodium hydrogen phosphate ไดโซเดียม ไฮโดรเจน ฟอสเฟต 1 141.98 

339(iii) Trisodium phosphate ไตรโซเดียม ฟอสเฟต 1 163.94 

340(i) Potassium dihydrogen phosphate โพแทสเซียม ไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต 1 136.09 

340(ii) Dipotassium hydrogen phosphate ไดโพแทสเซียม ไฮโดรเจน ฟอสเฟต 1 174.18 

340(iii) Tripotassium phosphate ไตรโพแทสเซียม ฟอสเฟต 1 212.27 

341(i) Monocalcium dihydrogen phosphate โมโนแคลเซียม ไดไฮโดรเจน 

ฟอสเฟต 

2 234.05 

341(ii) Calcium hydrogen phosphate แคลเซียม ไฮโดรเจน ฟอสเฟต 1 136.06 

341(iii) Tricalcium phosphate ไตรแคลเซียม ฟอสเฟต 2 310.18 

342(i) Ammonium dihydrogen phosphate แอมโมเนียม ไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต 1 115.03 

342(ii) Diammonium hydrogen phosphate ไดแอมโมเนียม ไฮโดรเจน ฟอสเฟต 1 132.06 

343(i) Monomagnesium phosphate โมโนแมกนีเซียม ฟอสเฟต 2 218.30 

343(ii) Magnesium hydrogen phosphate แมกนีเซียม ไฮโดรเจน ฟอสเฟต 1 174.33 

343(iii) Trimagnesium phosphate ไตรแมกนีเซียม ฟอสเฟต 2 262.86 

450(i) Disodium diphosphate ไดโซเดียม ไดฟอสเฟต 2 221.94 

450(ii) Trisodium diphosphate ไตรโซเดียม ไดฟอสเฟต 2 243.93 

450(iii) Tetrasodium diphosphate เตตระโซเดียม ไดฟอสเฟต 2 265.94 

450(v) Tetrapotassium diphosphate เตตระโพแทสเซียม ไดฟอสเฟต 2 330.34 

450(vi) Dicalcium diphosphate ไดแคลเซียม ไดฟอสเฟต 2 254.12 

450(vii) Calcium dihydrogen diphosphate แคลเซียม ไดไฮโดรเจน ไดฟอสเฟต 2 215.97 

451(i) Pentasodium triphosphate เพนตระโซเดียม ไตรฟอสเฟต 3 367.86 

451(ii) Pentapotassium triphosphate เพนตระโพแทสเซียม ไตรฟอสเฟต 3 448.42 

*มวลโมเลกุลในรปูปราศจากน้ํา หากมีองคป์ระกอบของน้ําใหบ้วกมวลโมเลกุลของน้ํา (18.02 g/mol) ตามจาํนวนโมเลกุล

ของน้ําในโครงสรา้ง 

 

 

   

สตูรการคาํนวณสําเรจ็รปู 

as P 
มวลโมเลกุลสารประกอบฟอสเฟต [ ]
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% เกลือเบนโซเอตในสูตร X    จํานวน benzoic acid ในสูตร X 122.12    X 10000 

     
 BENZOATES เบนโซเอต จาํนวน benzoic acid ในสูตร มวลโมเลกุล 

210 Benzoic acid กรดเบนโซอิก 1 122.12 

211 Sodium benzoate โซเดียมเบนโซเอต 1 144.11 

212 Potassium benzoate โพแทสเซียมเบนโซเอต 1 160.22 

213 Calcium benzoate แคลเซียมเบนโซเอต 1 282.31 

*มวลโมเลกุลในรปูปราศจากน้ํา หากมีองคป์ระกอบของน้ําใหบ้วกมวลโมเลกุลของน้ํา (18.02 g/mol) ตามจาํนวนโมเลกุล

ของน้ําในโครงสรา้ง 

     

% เกลือซอรเบตในสูตร X   จํานวน sorbic acid ในสูตร X 112.12     X 10000 

     
 SORBATES ซอรเ์บต จาํนวน sorbic acid ในสูตร มวลโมเลกุล 

200 Sorbic acid กรดซอรบิ์ก 1 112.12 

201 Sodium sorbate โซเดียม ซอรเ์บต 1 134.11 

202 Potassium sorbate โพแทสเซียม ซอรเ์บต 1 150.22 

203 Calcium sorbate แคลเซียม ซอรเ์บต 1 262.32 

 

             % สารประกอบซัลไฟตในสูตร X    จํานวน SO2 ในสูตร X 64.07     X 10000 

   
 SULFITES ซลัไฟต ์ จาํนวน SO

2
 ในสูตร มวลโมเลกุล 

220 Sulfur dioxide ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ 1 64.07 

221 Sodium sulfite โซเดียม ซลัไฟต ์ 1 126.04 

222 Sodium hydrogen sulfite โซเดียม ไฮโดรเจน ซลัไฟต ์ 1 104.06 

223 Sodium metabisulfite โซเดียม เมตาไบซลัไฟต ์ 2 190.11 

224 Potassium metabisulfite โพแทสเซียม เมตาไบซลัไฟต ์ 2 222.33 

225 Potassium sulfite โพแทสเซียม ซลัไฟต ์ 1 158.25 

539 Sodium thiosulfate โซเดียม ไทโอซลัไฟต ์ 2 248.17 

 

as benzoic acid 

มวลโมเลกุลเกลือเบนโซเอต [ ]

as sorbic acid 

มวลโมเลกุลเกลือซอรเบต [ ]

มวลโมเลกุลสารประกอบซัลไฟต [ ]as SO2 
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• ช่ืออาหาร 

การแสดงฉลาก 
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ขณะน้ีสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยากาํหนดใหผู้ผ้ลิตตอ้งใหข้อ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใช้

วตัถุเจือปนอาหารในผลิตภณัฑโ์ดยกาํหนดใหต้อ้งแสดงขอ้ความหากมีการใช ้ดงัน้ี 

• “ใชว้ตัถุกนัเสีย”  

• “เจือสีธรรมชาติ” หรือ “เจือสีสงัเคราะห”์ 

• “ใช…้…..เป็นวตัถุปรุงแต่งรสอาหาร” (ความท่ีเวน้ไวใ้หร้ะบุช่ือของวตัถุปรุงแต่งรสอาหารท่ีใช ้เช่น        

โมโนโซเดียมกลตูาเมท) 

•  “แต่งกล่ินธรรมชาติ” หรือ “แต่งกล่ินเลียนธรรมชาติ” หรือ  “แต่งกล่ินสงัเคราะห”์ 

• “ใช…้…..เป็นวตัถุใหค้วามหวานแทนน้ําตาล (ความท่ีเวน้ไวใ้หร้ะบุช่ือของวตัถุใหค้วามหวานแทน

น้ําตาล เช่น แอสปารแ์ตม) 
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กรณีท่ีมีการใชว้ตัถุเจอืปนอาหารท่ีไม่ถูกตอ้งจะมีโทษตามกฎหมาย ดงัน้ี 

อาหารผิดมาตรฐาน   

อาหารท่ีมีขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหารเป็นการเฉพาะไวใ้นประกาศว่าดว้ยเร่ืองน้ันๆ 

เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 214) พ.ศ. 2543 เร่ือง เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท หาก

ตรวจพบการใชว้ตัถุเจือปนอาหารนอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศฯ หรือใชใ้นปริมาณท่ีเกินกวา่ประกาศ

ฯ กาํหนด ผูผ้ลิต/นําเขา้อาหารดงักล่าวจะมีความผิดฐานผลิตอาหารผิดมาตรฐาน  

กรณีตวัอยา่ง • ตรวจพบกรดเบนโซอิก (วัตถุกันเสีย) ปริมาณ 5000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

ในผลิตภณัฑน์ํ้าผลไม ้40% บรรจใุนภาชนะปิดสนิทท่ีผลิตโดย นาย ก  

• เม่ือพิจารณาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 214) พ.ศ. 2543 เรื่อง 

เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ขอ้ 5 กาํหนดปริมาณการใชก้รดเบนโซอิกไว ้

ไม่เกิน 200 มิลลิกรมั/กิโลกรมั  

บทกาํหนดโทษ นาย ก มีความผิดฐานผลิตอาหารผิดมาตรฐาน มีโทษปรบัไม่เกินหา้หม่ืนบาท 

 

อาหารฝ่าฝืนประกาศฯ   

อาหารท่ีมิไดมี้ขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหารเป็นการเฉพาะไวใ้นประกาศวา่ดว้ยเร่ืองน้ันๆ 

ใหพิ้จารณาการใชว้ตัถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 281) พ.ศ. 2547 เร่ือง วตัถุ

เจือปนอาหาร ดังน้ันหากตรวจพบการใชว้ตัถุเจือปนอาหารนอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศฯ หรือใชใ้น

ปริมาณท่ีเกินกวา่ประกาศฯ ฉบบัดงักล่าวกาํหนด ผูผ้ลิต/นําเขา้อาหารดงักล่าวจะมีความผิดฐานผลิตอาหารฝ่า

ฝืนประกาศฯ 

กรณีตวัอยา่ง • ตรวจพบสีคารโ์มอีซิน ปรมิาณ 200 มิลลิกรมั/กิโลกรมั ในแหนมท่ีผลิตโดย นาย ก 

• เม่ือพิจารณาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง  

วตัถุเจอืปนอาหาร กาํหนดไวว่้าหา้มใชสี้คารโ์มอีซินในแหนม  

บทกาํหนดโทษ นาย ก มีความผิดฐานผลิตอาหารฝ่าฝืนประกาศฯ มีโทษปรบัไม่เกินสองหม่ืนบาท 

 

 

มาตรการควบคุมตามกฎหมาย 
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อาหารไม่บริสุทธ์ิ  อาหารท่ีมีการใชว้ตัถุเจือปนอาหารเกินปริมาณท่ีกฎหมายกําหนดจนอาจ

ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคไดท้ั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

กรณีตวัอยา่ง ตามท่ีมีอุบตัิการณข์องโรค Methaemoglobin ซ่ึงมีอาการหนา้ซีด ปากซีดเขียว ปลาย

มือปลายเทา้เขียวอ่อนแรง เน่ืองจากภาวะเม็ดเลือดแดงขาดออกซิเจนในเด็กท่ี

บรโิภคไสก้รอกไก่ซ่ึงมีปรมิาณสารไนไตรตม์ากกว่า 3,000 มิลลิกรมั/กิโลกรมั   

บทกาํหนดโทษ ผูผ้ลิตมีความผิดฐานผลิตอาหารไม่บริสุทธ์ิ มีโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรบัไม่

เกินสองหม่ืนบาทหรอืทั้งจาํทั้งปรบั 

กรณีท่ีมีการแสดงฉลากไม่ถูกตอ้งจะมีโทษตามกฎหมาย ดงัน้ี 

อาหารหรือวตัถุเจือปนอาหารท่ีมีการแสดงฉลากไม่ถูกตอ้งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข     

(ฉบบัท่ี 194) พ.ศ. 2543 เร่ือง ฉลาก และประกาศฯเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรณีตวัอยา่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 223) พ.ศ. 2544 เรื่อง วัตถุแต่งกล่ินรส  

ข้อ 5 กําหนดใหแ้สดงชนิดและปริมาณของสีท่ีผสมในวัตถุแต่งกล่ินรส (ถา้มี)  

บนฉลาก ดงันั้นหากไม่แสดงขอ้ความดงักลา่วถือว่าเป็นการแสดงฉลากไม่ถูกตอ้ง 

บทกาํหนดโทษ ผูผ้ลิตมีความผิดฐานผลิตอาหารท่ีแสดงฉลากไม่ถูกตอ้ง มีโทษปรบัไม่เกินสามหม่ืนบาท 
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ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง แนวทางการควบคมุ การดาํเนินการ 

1. เจา้หนา้ท่ี 1. ตรวจสอบสถานท่ีผลิต/

นําเขา้/แบ่งบรรจุ/จําหน่าย 

วตัถุเจือปนอาหาร 

2. ตรวจสอบสถานท่ีผลิต/

นําเข้า/แบ่งบรรจุ/จําหน่าย 

อาหารท่ีมีการใช้วัตถุเจือปน

อาหาร 

3. สํารวจสถานการณ์การใช้

วตัถุเจือปนอาหาร 

 

1. ตรวจสอบคุณภาพหรือมาตรฐาน ฉลาก คู่มือการใชว้ตัถุเจือปน

อาหารใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

2. ตรวจสอบสตูรอาหารใหมี้การใชว้ตัถุเจือปนอาหารเป็นไปตาม

ชนิดและปริมาณท่ีกฎหมายกาํหนด 

3. ตรวจสอบวตัถุเจือปนอาหารท่ีหา้มใชต้ามกฎหมาย หรือไม่มีการ

กาํหนดเง่ือนไขการใช ้

4. ตรวจสอบความเหมาะสมของอุปกรณช์ัง่ ตวง วดั วตัถุเจือปน

อาหารท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตและบนัทึกการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร 

เพ่ือทวนสอบการใชว้ตัถุเจือปนอาหารท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

5. สาํรวจสถานการณก์ารใชว้ตัถุเจือปนอาหาร โดยเก็บตวัอยา่ง

อาหารท่ีการจาํหน่ายในทอ้งตลาดเพ่ือนํามาตรวจหาวตัถุเจือปน

อาหารท่ีมกัจะมีการใชผิ้ดหรือใชเ้กินปริมาณท่ีกฎหมายกาํหนด 

2.ผูป้ระกอบการ

ผลิต/นาํเขา้/

แบ่งบรรจ/ุ

จาํหน่าย วตัถุเจอื

ปนอาหาร 

1. ผลิต/นําเขา้/แบ่งบรรจุ/

จาํหน่าย วตัถุเจือปนอาหารท่ี

ไ ด้ม า ต ร ฐ า น  ไ ด้ รั บ ก า ร

อนุญาตอย่า งถู กต้องตาม

กฎหมาย 

2 .  จั ด เ ต รี ย ม ข้อ มู ล แ ล ะ

เอกสารเพ่ือการตรวจสอบของ

เจา้หนา้ท่ี 

3 .  การแสดงฉลาก  คู่ มื อ

แนะนําการใช ้ขอ้มูลท่ีจาํเป็น

ต่อผู ้ใช ้วัต ถุ เ จือปนอาหาร

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

1. ควบคุมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

2. จดัเตรียมขอ้มลูสตูรส่วนประกอบ/ฉลาก/คู่มือคาํแนะนํา/ผลการ

ศึกษาวจิยั ประสิทธิภาพ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย 

       2.1 วัตถุเจือปนอาหารต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม

ขอ้กําหนดของกฎหมาย มีการแสดงฉลากท่ีถูกตอ้งตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 194 ไดแ้ก่ 

- มีการแสดงขอ้มลูวา่ประกอบดว้ยวตัถุเจือปนอาหารชนิดใด 

- มีขอ้ความระบุวา่ “วตัถุเจือปนอาหาร” หรือ ใชส้าํหรบั

อาหาร “Food Grade” 

- แสดง ช่ือผูผ้ลิต/นําเขา้/แบ่งบรรจุ/จาํหน่าย แลว้แต่กรณี 

- น้ําหนักสุทธิ 

- มีเอกสารหรือฉลากท่ีแจง้วิธีการใชท้ั้งชนิดและปริมาณของ

วตัถุเจือปนอาหารไวอ้ยา่งชดัเจนใหแ้ก่ผูใ้ช ้

3.ใชอุ้ปกรณช์ัง่ ตวง วดั วตัถุเจือปนอาหารท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตท่ี

เหมาะสมและมีบนัทึกการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร เพ่ือเป็นเอกสารให้

เจา้หน้าท่ีตรวจสอบว่ามีการใช้วัตถุเจือปนอาหารท่ีถูกต้องตาม

กฎหมาย 

แนวทางการกํากับดแูล 
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ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง แนวทางการควบคมุ การดาํเนินการ 

3. ผูใ้ชว้ตัถุเจอื

ปนอาหาร 

(ผูผ้ลิต/นาํเขา้/

แบ่งบรรจ/ุ

จาํหน่าย) อาหาร

ท่ีมีการใชว้ตัถุ

เจอืปนอาหาร 

1. ตรวจสอบอาหารท่ีผลิต/

นําเขา้/แบ่งบรรจุ/จําหน่าย 

ของตนว่ามีการใชว้ตัถุเจือปน

อาหารท่ีได้มาตรฐาน ได้รับ

การอนุญาตอย่างถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 

2 .  จั ด เ ต รี ย ม ข้อ มู ล แ ล ะ

เอกสารเพ่ือการตรวจสอบของ

เจา้หนา้ท่ี 

 

1. จดัเตรียมขอ้มลูสตูรส่วนประกอบเพ่ือการตรวจสอบของเจา้หนา้ท่ี 

2. จดัเตรียมขอ้มลูวตัถุเจือปนอาหารเพ่ือการตรวจสอบของ
เจา้หนา้ท่ี โดยตอ้งขอเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุเจือปนอาหารแต่ละ

ชนิดท่ีใชใ้นการผลิตอาหารจากผูจ้าํหน่ายวตัถุเจือปนอาหาร เพ่ือ

จดัเตรียมไวใ้หเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบ ไดแ้ก่ 

            2.1 สตูรส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์

             2.2 ขอ้มลูวตัถุเจือปนอาหารท่ีใชแ้ต่ละชนิดไดร้บัอนุญาต

และมีเอกสารแสดงรายละเอียดท่ีถูกตอ้ง ไดแ้ก่  

          - ฉลากมีเลขสารบบอาหาร  

          - คาํแนะนําและวธีิการใช ้ 

          - คุณภาพหรือมาตรฐานของวตัถุเจือปนอาหาร 

3.  ใชว้ตัถุเจือปนอาหารทั้งชนิดและปริมาณตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

           ตอ้งใชใ้นปริมาณท่ีตํา่ท่ีสุดท่ีใหผ้ลทางดา้นเทคโนโลยี โดยใช้

ตามคาํแนะนําจากฉลากหรือคู่มือการใชจ้ากผูข้ายวตัถุเจือปนอาหาร 

หรือจากการศึกษาทดลองของบริษัท แต่ทั้งน้ีตอ้งใชว้ัตถุเจือปน

อาหารทั้งชนิดและปริมาณตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

4. ใชอุ้ปกรณ์ชัง่ ตวง วดั วตัถุเจือปนอาหารท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตท่ี

เหมาะสมและมีบันทึกการใชว้ัตถุเจือปนอาหาร เพ่ือเป็นเอกสารให้

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบวา่มีการใชว้ตัถุเจือปนอาหารท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

5. กรณีท่ียงัไม่มีขอ้กาํหนดตามกฎหมาย ผูผ้ลิต/ นําเขา้ อาหารจะตอ้ง

ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยตอ้ง

ยืน่ขอ้มลูประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

         5.1 เหตุผลความจาํเป็นดา้นเทคโนโลยีการผลิตท่ีจะขอใชว้ตัถุ

เจือปนอาหารชนิดน้ันในอาหารท่ีตอ้งการผลิต โดยแจง้ปริมาณท่ีจะขอ

ใช ้พรอ้มทั้งเอกสารงานวิจยั หรือขอ้มลูการศึกษาประสิทธิภาพของการ

ใชส้ารน้ันในการผลิต 

   5.2 ผลการประเมินการไดร้บัสมัผัสของวตัถุเจือปนอาหารน้ัน 

ซ่ึงสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะไดพิ้จารณาร่วมกนัทั้งดา้น

ความปลอดภยัและความเหมาะสมดา้นเทคโนโลย ี
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ส่ิงท่ีตอ้งตรวจสอบ ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง หมายเหต ุ

1. อาคารสถานท่ี     

1.1 มีหอ้งหรือบริเวณสาํหรบัจดัเก็บวตัถุเจือปน

อาหารแยกออกเป็นสดัส่วน  

    

1.2 มีพ้ืนท่ีเพียงพอในการจดัเก็บวตัถุเจือปนอาหาร     

1.3 จดัใหมี้แสงสวา่ง การระบายอากาศและการ

ควบคุมอุณหภมิู สถานท่ีสาํหรบัจดัเก็บวตัถุเจือปน

อาหารอยา่งเหมาะสม 

    

1.4 ไมมี่ส่ิงของท่ีไมใ่ชแ้ลว้หรือไมเ่ก่ียวขอ้งอยูใ่น

สถานท่ีสาํหรบัจดัเก็บวตัถุเจือปนอาหาร 

    

1.4 ง่ายต่อการบาํรุงรกัษา การทาํความสะอาด 

และสะดวกในการปฏิบติังาน 

    

2. การควบคมุการใชว้ตัถุเจอืปนอาหาร     

2.1 วตัถุเจือปนอาหารถูกบรรจุในภาชนะท่ี

เหมาะสม โดยตอ้งทาํจากวสัดุท่ีไมท่าํปฏิกิริยากบั

วตัถุเจือปนอาหาร มีสภาพสมบรูณแ์ละตั้งอยูใ่น

สถานท่ีท่ีเหมาะสม 

    

2.2 มีระบบเขา้ก่อน-ออกก่อน (first in-first out)  

เพ่ือป้องกนัการใชว้ตัถุเจือปนอาหารท่ีเส่ือมสภาพ 

    

2.3 มีเคร่ืองมือหรืออุปกรณส์าํหรบัการชัง่/ตวง/วดั  

วตัถุเจือปนอาหารท่ีเหมาะสมตามปริมาณท่ีใช ้และ

มีการบาํรุงรกัษาอยูเ่สมอ 

    

2.4 มีหอ้งปฏิบติัการสาํหรบัการทดสอบผลของการ

ใชว้ตัถุเจือปนอาหารในอาหารท่ีตอ้งการใช ้

    

3. บนัทึกและรายงานผล     

3.1 รายช่ือและปริมาณวตัถุเจือปนอาหารทั้งหมดท่ี

มีอยูใ่นสถานท่ีผลิตอาหาร 

    

3.2 บนัทึกขอ้มลูรายช่ือ ปริมาณ และวนั/เวลา ใน

การนําวตัถุเจอืปนอาหารออกมาใชใ้นแต่ละครั้ง 

    

 

ตัวอย่างบันทึกการตรวจการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ณ สถานที่ผลิต
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ส่ิงท่ีตอ้งตรวจสอบ ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง หมายเหต ุ

3. บนัทึกและรายงานผล (ตอ่)     

3.3 ผลการทดสอบท่ีเคยทดลองใชว้ตัถุเจือปน

อาหารในผลิตภณัฑอ์าหารท่ีตอ้งการใช ้

    

3.4 ผลการตรวจวเิคราะหว์ตัถุเจือปนอาหารใน

อาหารจากหอ้งปฏิบติัการท่ีไดร้บัการรบัรอง 

    

3.4 บนัทึกการตรวจสอบสภาพเคร่ืองมือหรือ

อุปกรณส์าํหรบัการชัง่/ตวง/วดั วตัถุเจือปนอาหาร 

    

3.5 บนัทึกหรือรายงานการฝึกอบรมของพนักงาน

เก่ียวกบัการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร 

    

3.6 บนัทึกการทวนสอบเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัวตัถุเจือปนอาหาร  

    

4. บุคลากรและผูป้ฏิบตังิาน     

4.1 ผูป้ฏิบติังานมีเคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะสม เช่น  

เส้ือคลุม ถุงมือ หนา้กาก ฯลฯ เม่ือจะตอ้งสมัผสักบั

วตัถุเจือปนอาหาร 

    

4.2 มีการฝึกอบรมใหค้วามรูพ้นักงานเก่ียวกบัการ

ใชว้ตัถุเจือปนอาหารท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย  

(เอกสารผ่านการอบรม) 

    

4.3 มีการฝึกอบรมพนักงานใหส้ามารถใช้

เคร่ืองมือหรืออุปกรณส์าํหรบัการชัง่/ตวง/วดั วตัถุ

เจือปนอาหารไดอ้ยา่งชาํนาญและถกูตอ้ง  

(เอกสารผ่านการอบรม) 

    

4.4 มีวธีิการหรือขอ้ปฏิบติัสาํหรบัผูไ้มเ่ก่ียวขอ้งท่ีมี

ความจาํเป็นตอ้งเขา้ไปในส่วนท่ีจดัเก็บ 

วตัถุเจือปนอาหาร 

    

หมายเหตเุพ่ิมเตมิ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทสรุป . . .

ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมอาหารมกันิยมใชว้ตัถุเจือปนอาหารเพ่ือช่วยในการรกัษาคุณภาพของอาหาร 

หรือช่วยใหอ้าหารน้ันมีลกัษณะปรากฏท่ีดึงดูดใจผูบ้ริโภค หรือช่วยยืดอายุการเก็บรกัษาอาหาร เป็นตน้  แต่ทั้งน้ี

การใชว้ตัถุเจือปนอาหารตอ้งไม่ใชป้กปิดหรือซ่อนเรน้ความบกพร่องของอาหาร หรือทดแทนการปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑห์รือวธีิการท่ีดีในการผลิตอาหาร (หรือหลกัเกณฑ ์จี เอ็ม พี) รวมทั้งตอ้งใชใ้นปริมาณน้อยท่ีสุดท่ีใหผ้ล

ตามท่ีตอ้งการ และท่ีสาํคญัตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย เพ่ือไมก่่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

ดังน้ันผูผ้ลิต/นําเขา้/แบ่งบรรจุ/จาํหน่าย วตัถุเจือปนอาหารและผูใ้ชว้ตัถุเจือปนอาหาร (ผูผ้ลิต/

นําเขา้/แบ่งบรรจุ/จาํหน่าย) อาหารท่ีมีการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร จะตอ้งมีความตระหนักต่ออนัตรายต่อสุขภาพ

ของผูบ้ริโภคจากการใชว้ตัถุเจือปนอาหารท่ีไมถ่กูตอ้งและปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตามกฏหมาย ดงัน้ี 

              1. มีความรูค้วามเขา้ใจในกฎระเบียบดา้นอาหารโดยเฉพาะวตัถุเจือปนอาหาร 

              2. ควบคุมผลิตภัณฑ์ใหมี้คุณภาพและความปลอดภัยและมีการใชว้ตัถุเจือปนอาหารตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

              3. จดัเตรียมขอ้มูลสตูรส่วนประกอบ/ฉลาก/คู่มือคาํแนะนํา/ผลการศึกษาวิจยั ประสิทธิภาพ เพ่ือให้

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย 

 4. มีคู่มือคาํแนะนําหรือฉลากท่ีแจง้วิธีการใชท้ั้งชนิดและปริมาณของวตัถุเจือปนอาหารไวอ้ยา่งชดัเจน

ใหแ้ก่ผูใ้ช ้

              5. ใชอุ้ปกรณช์ัง่ ตวง วดั วตัถุเจือปนอาหารท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม และมีบนัทึกการใช ้  

วตัถุเจือปนอาหาร เพ่ือเป็นเอกสารใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบวา่มีการใชว้ตัถุเจือปนอาหารท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย 

                   

 

 



กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน   สาํนักอาหาร                           แนวทางการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Àπâ“ 31

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˘˜ ß ˆ °—π¬“¬π ÚıÙ˜

ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
(©∫—∫∑’Ë Ú¯Ò) æ.». ÚıÙ˜

‡√◊ËÕß «—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√ª√—∫ª√ÿßª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ «à“¥â«¬‡√◊ËÕß

 ’º ¡Õ“À“√ «—µ∂ÿ∑’Ë„™âª√ÿß·µàß√ Õ“À“√ ·≈–«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√ „Àâ‡À¡“– ¡°—∫

 ¿“«°“√≥å„πªí®®ÿ∫—π·≈–‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√§ÿâ¡§√ÕßºŸâ∫√‘‚¿§¬‘Ëß¢÷Èπ

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ˆ (Ò) (Ú) (Ù) (ı) (ˆ)

(˜) (˘) ·≈– (Ò) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘Õ“À“√ æ.». ÚıÚÚ Õ—π‡ªìπæ√–√“™

∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈

´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Û˘ ¡“µ√“ Ù¯ ·≈–¡“µ√“ ı

¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®

µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ÕÕ°ª√–°“»‰«â

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°

(Ò) ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ©∫—∫∑’Ë ÚÒ (æ.». ÚıÚÚ) ‡√◊ËÕß °”Àπ¥

 ’º ¡Õ“À“√ ‡ªìπÕ“À“√§«∫§ÿ¡‡©æ“–·≈–°”Àπ¥§ÿ≥¿“æÀ√◊Õ¡“µ√∞“π °“√„™â

°“√º ¡ ·≈–©≈“° ≈ß«—π∑’Ë ÒÛ °—π¬“¬π æ.». ÚıÚÚ

(Ú) ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ©∫—∫∑’Ë Û¯ (æ.». ÚıÚÚ) ‡√◊ËÕß

°”Àπ¥«—µ∂ÿ∑’Ë„™âª√ÿß·µàß√ Õ“À“√ ‡ªìπÕ“À“√§«∫§ÿ¡‡©æ“–·≈–°”Àπ¥§ÿ≥¿“æ

À√◊Õ¡“µ√∞“π ≈ß«—π∑’Ë ÒÛ °—π¬“¬π æ.». ÚıÚÚ
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(Û) ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ©∫—∫∑’Ë ıı (æ.». ÚıÚÙ) ‡√◊ËÕß

·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ©∫—∫∑’Ë ÚÒ (æ.». ÚıÚÚ) ≈ß«—π∑’Ë

Ú ¡°√“§¡ æ.». ÚıÚÙ

(Ù) ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ©∫—∫∑’Ë ˆˆ (æ.». ÚıÚı) ‡√◊ËÕß

·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ©∫—∫∑’Ë ıı (æ.». ÚıÚÙ) ≈ß«—π∑’Ë

ÒÒ ¡°√“§¡ æ.». ÚıÚı

(ı) ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ©∫—∫∑’Ë ¯Ù (æ.». ÚıÚ˜) ‡√◊ËÕß

«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√ ≈ß«—π∑’Ë Úı ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÚ˜

(ˆ) ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ©∫—∫∑’Ë ÒÒ˘ (æ.». ÚıÛÚ) ‡√◊ËÕß

«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√ (©∫—∫∑’Ë Ú) ≈ß«—π∑’Ë ¯ °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÛÚ

¢âÕ Ú „Àâ«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√ (Food Additive) ‡ªìπÕ“À“√§«∫§ÿ¡‡©æ“–

¢âÕ Û «—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√ À¡“¬§«“¡«à“ «—µ∂ÿ∑’Ëµ“¡ª°µ‘¡‘‰¥â„™â‡ªìπÕ“À“√

À√◊Õ‡ªìπ à«πª√–°Õ∫∑’Ë ”§—≠¢ÕßÕ“À“√ ‰¡à«à“«—µ∂ÿπ—Èπ®–¡’§ÿ≥§à“∑“ßÕ“À“√À√◊Õ

‰¡à°Áµ“¡ ·µà„™â‡®◊Õªπ„πÕ“À“√‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’°“√º≈‘µ °“√·µàß ’

Õ“À“√ °“√ª√ÿß·µàß°≈‘Ëπ√ Õ“À“√ °“√∫√√®ÿ °“√‡°Á∫√—°…“ À√◊Õ°“√¢π àß ´÷Ëß¡’

º≈µàÕ§ÿ≥¿“æÀ√◊Õ¡“µ√∞“πÀ√◊Õ≈—°…≥–¢ÕßÕ“À“√ ∑—Èßπ’È„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß«—µ∂ÿ

∑’Ë¡‘‰¥â‡®◊Õªπ„πÕ“À“√ ·µà¡’¿“™π–∫√√®ÿ‰«â‡©æ“–·≈â«„ à√«¡Õ¬Ÿà°—∫Õ“À“√‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå

¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ¥â«¬ ‡™àπ «—µ∂ÿ°—π™◊Èπ «—µ∂ÿ¥Ÿ¥ÕÕ°´‘‡®π ‡ªìπµâπ

§«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß ‰¡à√«¡∂÷ß “√Õ“À“√∑’Ë‡µ‘¡‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡À√◊Õª√—∫„Àâ§ß§ÿ≥§à“

∑“ß‚¿™π“°“√¢ÕßÕ“À“√ ‡™àπ ‚ª√µ’π ‰¢¡—π §“√å‚∫‰Œ‡¥√µ «‘µ“¡‘π ‡°≈◊Õ·√à
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¢âÕ Ù «—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√ µâÕß¡’§ÿ≥¿“æÀ√◊Õ¡“µ√∞“πµ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢„¥

‡ß◊ËÕπ‰¢Àπ÷Ëß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π Codex Advisory Specification for the

Identity and Purity of Food Additives

(Ú) µ“¡ª√–°“» ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√Õ“À“√·≈–¬“ ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

¢Õß§≥–°√√¡°“√Õ“À“√

(Û) µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–Õπÿ°√√¡°“√‡æ◊ËÕ»÷°…“«‘‡§√“–Àåªí≠À“

·≈–«‘π‘®©—¬„π‡™‘ß«‘™“°“√‡°’Ë¬«°—∫Õ“À“√ ‚¥¬ºŸâº≈‘µÀ√◊ÕºŸâπ”‡¢â“®–µâÕß àß¡Õ∫º≈

°“√ª√–‡¡‘π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√™π‘¥π—Èπ æ√âÕ¡√“¬≈–‡Õ’¬¥¢âÕ¡Ÿ≈

ª√–°Õ∫°“√¬◊Ëπ¢Õ ¥—ßπ’È

(Û.Ò) °“√√–∫ÿ à«πª√–°Õ∫·≈–≈—°…≥–∑“ß‡§¡’¢Õß«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√

∑’Ëπ”¡“ª√–‡¡‘π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥ ¥—ßπ’È

(Û.Ò.Ò) ‡Õ°≈—°…≥å·≈–§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õß«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√

∑’Ë„™â„π°“√∑¥ Õ∫§«“¡‡ªìπæ‘… ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ (Identity and Purity)

(Û.Ò.Ú) ªØ‘°‘√‘¬“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·≈–«‘∂’¢Õß«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√π—ÈπÊ

„πÕ“À“√ (Reactions and Fate of Food Additives in Food)

(Û.Ò.Û) ¢âÕ°”Àπ¥§ÿ≥≈—°…≥–‡©æ“–¢Õß«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√

(Specifications)
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(Û.Ú) °√–∫«π°“√∑¥ Õ∫·≈–°“√ª√–‡¡‘π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ‚¥¬· ¥ß

√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È

(Û.Ú.Ò) √–∫ÿµ—«™’È«—¥„π°“√∑¥≈Õß·≈–°“√»÷°…“¢âÕ¡Ÿ≈‡√◊ËÕß

°“√‡°‘¥æ‘… ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) º≈°√–∑∫µàÕÀπâ“∑’Ë°“√∑”ß“π¢Õß√à“ß°“¬

(Functional Manifestations)

(¢) °“√°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√Ÿª√à“ß≈—°…≥–

(Morphological Manifestations)

(§) °“√°àÕ¡–‡√Áß (Neoplasms)

(ß) §«“¡‡ªìπæ‘…µàÕ√–∫∫ ◊∫æ—π∏ÿå·≈–°“√æ—≤π“°“√

¢Õß√à“ß°“¬ (Reproduction and Developmental Toxicity)

(®) º≈°“√»÷°…“πÕ° —µ«å∑¥≈Õß (In Vitro

Studies)

(Û.Ú.Ú) °“√π”¢âÕ¡Ÿ≈¥â“π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π√à“ß°“¬·≈–

‡¿ —™®≈π»“ µ√å¢Õß«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√π—ÈπÊ ¡“„™â„π°“√ª√–‡¡‘π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

(The Use of Metabolic and Pharmacokinetic Studies in Safety

Assessment) ‚¥¬°≈à“«∂÷ß„πª√–‡¥Áπ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ™π‘¥¢Õß —µ«å∑’Ëπ”¡“„™â„π°“√»÷°…“∑¥≈Õß

«à“¡’§«“¡‡∑’¬∫‡§’¬ß°—∫¡πÿ…¬å‰¥âÀ√◊Õ‰¡à ¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥ (Identifying Relevant

Animal Species)
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(¢) °≈‰°°“√‡°‘¥æ‘…¢Õß«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√∑’Ëª√–‡¡‘π

(Determining the Mechanisms of Toxicity)

(§) °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√π—ÈπÊ „π

√à“ß°“¬ (Metabolism into Normal Body Constituents)

(ß) º≈°√–∑∫¢Õß®ÿ≈‘π∑√’¬å∑’ËÕ¬Ÿà„π∑“ß‡¥‘πÕ“À“√

µàÕ«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√π—ÈπÊ ·≈–º≈°√–∑∫¢Õß«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√π—ÈπÊ µàÕ®ÿ≈‘π∑√’¬å

∑’ËÕ¬Ÿà„π∑“ß‡¥‘πÕ“À“√ (Effects of the Gut Microflora on the Chemical and

Effects of the Chemical on the Gut Microflora)

(Û.Ú.Û) Õ‘∑∏‘æ≈¢ÕßÕ“¬ÿ ¿“«–‚¿™π“°“√ ·≈–¿“«– ÿ¢¿“æ

¢Õß°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß∑’Ë„™â»÷°…“∑¥≈ÕßµàÕ°“√·ª≈º≈°“√»÷°…“ ·≈–≈—°…≥–¢Õß

°“√ÕÕ°·∫∫°“√»÷°…“∑¥≈Õß (Influence of Age, Nutritional Status, and

Health Status in the Design and Interpretation of Studies)

(Û.Ú.Ù) ¢âÕ¡Ÿ≈°“√»÷°…“„π¡πÿ…¬å∑’Ëπ”¡“„™â„π°“√ª√–‡¡‘π

§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) °“√»÷°…“∑“ß√–∫“¥«‘∑¬“  (Epidemiological

Studies)

(¢) Õ“°“√‰¡àæ÷ßª√– ß§å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√√—∫ª√–∑“π

Õ“À“√∑’Ë¡’«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√π—ÈπÊ ‡ªìπ à«πª√–°Õ∫Õ¬Ÿà (Food Intolerance)
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(Û.Ú.ı) °“√°”Àπ¥§à“∑’Ëª≈Õ¥¿—¬ ”À√—∫¡πÿ…¬å„π°“√√—∫ —¡º— 

‚¥¬°“√√—∫ª√–∑“πµàÕ«—π (Acceptable Daily Intake: ADI) ‚¥¬°≈à“«∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈

∑’Ëπ”¡“„™â„π°“√°”Àπ¥§à“ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) §à“¢Õß¢π“¥ Ÿß ÿ¥∑’Ë„Àâ·°à —µ«å∑¥≈Õß·≈â«

‰¡à —ß‡°µ‡ÀÁπ§«“¡º‘¥ª°µ‘ (No-observed-effect level: NOEL) ∑’Ë„™â

(¢) °“√„™âÕß§åª√–°Õ∫§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ (Safety

factor) „π°“√§”π«≥

(§) °“√æ‘®“√≥“∂÷ß§«“¡‡ªìπæ‘…·≈–ªØ‘°‘√‘¬“

°“√µÕ∫ πÕß¢Õß√à“ß°“¬ (Toxicological versus physiological responses)

(ß) °“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§à“∑’Ëª≈Õ¥¿—¬ ”À√—∫¡πÿ…¬å

„π°“√√—∫ —¡º— ‚¥¬°“√√—∫ª√–∑“πµàÕ«—π (ADI) ∑’Ë°”Àπ¥¢÷Èπ°—∫·π«‚πâ¡∑’Ë¡πÿ…¬å

®–¡’‚Õ°“ ‰¥â√—∫ —¡º— «—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√π—ÈπÊ ®√‘ß

¢âÕ ı «—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√µâÕß¡’«‘∏’°“√µ√«®«‘‡§√“–Àå‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥

‰«â„π Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food

Additives °√≥’°“√„™â«‘∏’°“√µ√«®«‘‡§√“–Àå∑’Ë·µ°µà“ß‰ª®“°¢âÕ°”Àπ¥¥—ß°≈à“«

µâÕß‡ªìπ«‘∏’°“√µ√«®«‘‡§√“–Àåµ“¡ª√–°“» ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√Õ“À“√·≈–¬“

‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√Õ“À“√

¢âÕ ˆ °“√„™â«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√ µâÕß„™âµ“¡™π‘¥«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√ ™π‘¥¢Õß

Õ“À“√ ·≈–ª√‘¡“≥ Ÿß ÿ¥∑’Ë„Àâ„™â‰¥â µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢„¥‡ß◊ËÕπ‰¢Àπ÷Ëß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

ˆ.Ò µ“¡¡“µ√∞“π∑—Ë«‰ª ”À√—∫°“√„™â«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√¢Õß

‚§‡¥Á°´å (Codex General Standard for Food Additives) ©∫—∫≈à“ ÿ¥
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ˆ.Ú µ“¡ª√–°“» ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√Õ“À“√·≈–¬“ ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

¢Õß§≥–°√√¡°“√Õ“À“√

ˆ.Û °“√„™â«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√πÕ°‡Àπ◊Õ®“°¢âÕ ˆ.Ò ·≈– ˆ.Ú

µâÕß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“° ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√Õ“À“√·≈–¬“

¢âÕ ˜ °“√„™â«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√∑’Ë·µ°µà“ß‰ª®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ ˆ

·≈–‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“° ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√Õ“À“√·≈–¬“‰ª°àÕπ«—π∑’Ë

ª√–°“»π’È„™â∫—ß§—∫ „ÀâºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¥—ß°≈à“«µâÕß·°â‰¢ª√—∫ª√ÿß°“√„™â«—µ∂ÿ

‡®◊ÕªπÕ“À“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ª√–°“»©∫—∫π’È ¿“¬„πÀπ÷Ëßªï π—∫·µà«—π∑’Ëª√–°“»π’È

„™â∫—ß§—∫

¢âÕ ¯ ºŸâº≈‘µÀ√◊ÕºŸâπ”‡¢â“«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬ µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡

ª√–°“»°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ «à“¥â«¬‡√◊ËÕß «‘∏’°“√º≈‘µ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡§√◊ËÕß„™â„π°“√º≈‘µ

·≈–°“√‡°Á∫√—°…“Õ“À“√

¢âÕ ˘ °“√„™â¿“™π–∫√√®ÿ«—µ∂ÿ‡®◊ÕªπÕ“À“√ „ÀâªØ‘∫—µ‘µ“¡ª√–°“»°√–∑√«ß
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 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง  การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๔  (๒)  แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๘๑)   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  เร่ือง  วัตถุเจือปนอาหาร  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๙)  และ  (๑๐)  แหงพระราชบัญญัติ 
อาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ 
เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร  ในการประชุมคร้ังที่   
๒/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ วัตถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว  หมายถึง  วัตถุเจือปนอาหารที่สํานักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยาอนุญาตใหใชได  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 

ขอ ๒ ใหวัตถุเจือปนอาหารตามขอ  ๑  มีคุณภาพหรือมาตรฐาน  ดังตอไปนี้ 
(๑) กรดซักซินิก  (Succinic  Acid) 
 ชื่อสารเคม ี :  Succinic  Acid  หรือ  Butanedioic  Acid  [INS  :  363,  CAS  :  110-15-6] 
 สูตร  :  C4H6O4  น้ําหนักโมเลกุล  ๑๑๘.๐๙ 
 คุณลักษณะ  : มีลักษณะเปนผงหรือผลึกสีขาวหรือไมมีสี  ละลายไดในน้ํา  แอลกอฮอล   

  และกลีเซอรีน 
 ขอกําหนดเฉพาะ  : ปริมาณ  (C4H6O4)  ระหวางรอยละ  ๙๙.๐  –  ๑๐๐.๕ 
  ขอจํากัดของสารแปลกปน 
  -  กากหลังเผา  ไมเกินรอยละ  ๐.๐๒๕   
  -  จุดหลอมเหลว  ระหวาง  ๑๘๕  –  ๑๙๐๐C 
  -  ตะกั่ว  ไมเกิน  ๒  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   
 การบรรจุและการเก็บรักษา  :  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 คุณภาพหรือมาตรฐาน  : อางอิงจาก  Food  Chemical  Codex  Monograph  Fifth  Edition   
2004  หรือหากมีการแกไขใหมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ 
กําหนดไวในฉบับลาสุด 

(๒) ไกลซีน  (Glycine) 
 ชื่อสารเคม ี :  Glycine  หรือ  Aminoacetic  Acid  หรือ  Glycocoll  [INS  :  640  CAS  :  56-40-6] 
 สูตร  :  C2H5NO2  น้ําหนักโมเลกุล  ๗๕.๐๗ 
 คุณลักษณะ  : มีลักษณะเปนผงสีขาว  ละลายน้ําไดดี  ละลายไดเล็กนอยในแอลกอฮอล 

และอีเธอร 
 ขอกําหนดเฉพาะ  : ปริมาณ   (C2H5NO2)   รอยละ   ๙๘ .๕–๑๐๑ .๕  (โดยคํานวณ 

เปนน้ําหนักเมื่อแหง) 
  ขอจํากัดของสารแปลกปน  
  -  การเสียน้ําหนักเมื่อแหง  ไมเกินรอยละ  ๐.๒   
  -  กากหลังเผา  ไมเกินรอยละ  ๐.๑ 
  -  ตะกั่ว  ไมเกิน  ๕  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
 การบรรจุและการเก็บรักษา  :  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
 คุณภาพหรือมาตรฐาน  :  อางอิงจาก  Food  Chemical  Codex  Monograph  Fifth  Edition   

2004  หรือหากมีการแกไขใหมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ 
กําหนดไวในฉบับลาสุด 

(๓) ไดโซเดียมซักซิเนต  (Disodium  Succinate) 
 ชื่อสารเคม ี :  Disodium  Succinate  หรือ  Disodium  1,4-butanedioate 
 สูตร  :  C4H4Na2O4.nH2O  (n=6  หรือ  0) น้ําหนักโมเลกุล  

  ชนิดเฮกซะไฮเดรต = ๒๗๐.๑๔ 
  ชนิดอันไฮดรัส   = ๑๖๒.๐๕ 
 คุณลักษณะ  : มีลักษณะเปนผลึกหรือผงสีขาวหรือไมมีสี  ไมมีกลิ่น  และมีรสชาติ 

  เฉพาะตัว  มีทั้งชนิดเฮกซะไฮเดรตและอันไฮดรัส 



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 ขอกําหนดเฉพาะ  : ปริมาณ  (C4H4Na2O4)  ระหวางรอยละ  ๙๘.๐–๑๐๑.๐  (โดยคํานวณ 
  เปนน้ําหนักเมื่อแหง) 

    ขอจํากัดของสารแปลกปน  
    -  ซัลเฟต  (คํานวณเปน  SO4)  ไมเกินรอยละ  ๐.๐๑๙ 
    -  คาความเปนกรด-ดาง  (ละลาย  Disodium  Succinate  ๑  กรัม 
       ในน้ํา  ๒๐  มิลลิลิตร)  ๗.๐  –  ๙.๐  
    -  สารที่ถูกออกซิไดสไดหมด  ผานการทดสอบ 
   -  การเสียน้ําหนักเมื่อแหง   
     ชนิดเฮกซะไฮเดรต  ระหวางรอยละ  ๓๗.๐–๔๑.๐  (ที่อุณหภูมิ   

     ๑๒๐oC,  ๒  ชั่วโมง) 
     ชนิดอันไฮดรัส  ไมเกินรอยละ  ๒.๐  (ที่อุณหภูมิ  ๑๒๐oC,  ๒  ชั่วโมง) 
  -  โลหะหนัก  (คํานวณเปนตะกั่ว)  ไมเกิน  ๒๐  ไมโครกรัมตอกรัม 
    -  อารเซนิก  (คํานวณเปน  As2O3)  ไมเกิน  ๔  ไมโครกรัมตอกรัม 
 การบรรจุและการเก็บรักษา  :  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
 คุณภาพหรือมาตรฐาน  :  อางอิงจาก  Japaneses  Specifications  and  Standards  for   

 Food  Additive,  Seventh  Edition  2000  หรือหากมีการแกไข 
 ใหมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กําหนดไวในฉบับลาสุด 

(๔) ดีแอลแอละนีน  (DL-Alanine) 
 ชื่อสารเคม ี :  DL-Alanine  หรือ  DL-2-Aminopropanoic  acid  [CAS  :  302-72-7] 
 สูตร  :  C3H7NO2  น้ําหนักโมเลกุล  ๘๙.๐๙ 
 คุณลักษณะ  : มีลักษณะเปนผงสีขาว  สามารถละลายในน้ําไดดี  ละลายไดบางสวน 

ในแอลกอฮอล   
 ขอกําหนดเฉพาะ  : ปริมาณ  (C3H7NO2)  ระหวางรอยละ  ๙๘.๕–๑๐๑.๕  (โดยคํานวณ 

  เปนน้ําหนักเมื่อแหง) 
  ขอจํากัดของสารแปลกปน 



 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  -  การเสียน้ําหนักเมื่อแหง  ไมเกินรอยละ  ๐.๓ 
  -  กากหลังเผา  ไมเกินรอยละ  ๐.๒ 
  -  ตะกั่ว  ไมเกิน  ๕  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
 การบรรจุและการเก็บรักษา  :  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
 คุณภาพหรือมาตรฐาน  : อางอิงจาก  Food  Chemical  Codex  Monograph  Fifth  Edition 

    2004  หรือหากมีการแกไขใหมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ 
  กําหนดไวในฉบับลาสุด 

(๕) เชื้อราที่ใชในกระบวนการหมัก  (Starter  Culture) 
 ชื่อเชื้อรา  :  เชื้อราที่ใชในกระบวนการหมัก  ไดแก  เชื้อราดังตอไปนี้ 
 -  แอสเพอรจิลลัส  ออไรชี  (Aspergillus  oryzae) 
 -  แอสเพอรจิลลัส  โซจี  (Aspergillus  sojae) 
 -  คริโซสปอเรียม  เมอรดาเรียม  (Chrysosporium  merdarium) 
 -  ฟวซาเรียม  โซลาไน  (Fusarium  solani) 
 -  จีออทริคัม  แคนดิดัม  (Geotrichum  candidum) 
 -  เพนิซิลเลียม  เคเมมเบอรไท  (หรือแอลพัม)  (Penicillium  camemberti  (or  alpum) 
 -  เพนิซิลเลียม  เคซิไอคอลัม  (Penicillium  caseicolum) 
 -  เพนิซิลเลยีม  คริโซจีนัม  (Penicillium  chrysogenum) 
 -  เพนิซิลเลียม  ไซโคลเพียม  (Penicillium  cyclopium) 
 -  เพนิซิลเลียม  แนลจิโอเวนเซ  (Penicillium  nalgiovense) 
 -  เพนิซิลเลียม  โรคิวฟอรไท  (Penicillium  roqueforti) 
 สูตร  :  -  น้ําหนักโมเลกุล  - 
 คุณลักษณะ  : เปนเชื้อราที่ไมสรางสารแอฟลาทอกซินหรือสารพิษอื่นที่อาจเปนอันตราย 

อาจอยูในรูปของเหลวหรือในรูปผง  ซ่ึงไดจากการผลิตภายใตการควบคุม 
กระบวนการหมักที่ดี  อาจมีการผสมของเชื้อหลายตัวดวยกัน  หรือ 
ผสมกับวัตถุอื่นที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพเพื่อชวยในการกระจายตัว   
ปองกันการจับตัวเปนกอน  และชวยในการผลิต 



 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 ขอกําหนดเฉพาะ  : ปริมาณระหวางรอยละ  ๘๕.๐-๑๑๕.๐  ของจํานวนหนวยที่แจง   
  ขอจํากัดของสารแปลกปน 
  -  ตะกั่ว  ไมเกิน  ๕  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
  -  โคลิฟอรม  ไมเกิน  ๓๐  โคโลนีตอกรัม 
  -  ซัลโมเนลลา  ไมพบใน  ๒๕  กรัม 
 การบรรจุและการเก็บรักษา  :  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
 คุณภาพหรือมาตรฐาน  :  อางอิงจาก  Food  Chemical  Codex  Monograph  Fifth  Edition 

2004  หรือหากมีการแกไขใหมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ 
กําหนดไวในฉบับลาสุด 

(๖) มอลโทเดกซทริน  (Maltodextrin) 
 ชื่อสารเคม ี :  Maltodextrin  [CAS  :  9050-36-6] 
 สูตร  :     -     น้ําหนักโมเลกุล  - 
 คุณลักษณะ  : เปนแซ็กคาไรดโพลีเมอรซ่ึงทําใหเขมขน  ไดจากการยอยสลายแปง 

  บางสวนมีลักษณะเปนผงหรือเกล็ดสีขาว  ไมมีรส  สามารถละลายน้ําไดดี 
ขอกําหนดเฉพาะ  : ปริมาณน้ําตาลรีดิวซิงคนอยกวารอยละ  ๒๐.๐  (คํานวณเปนคา 

เด็กโตรสอิควิวาเลนท)   
  ขอจํากัดของสารแปลกปน  
  -  กากหลังเผา  ไมเกินรอยละ  ๐.๕ 
  -  โปรตีนทั้งหมด  ไมเกินรอยละ  ๐.๕  หรือไมเกินรอยละ  ๑.๐   

      สําหรับมอลโทเดกซทรินที่ผลิตจากแปงที่มีปริมาณอะไมโลสสูง 
  -  ปริมาณของแข็งทั้งหมด   
      มอลโทเดกซทรินชนิดผงหรือเกล็ด  ไมนอยกวารอยละ  ๙๐.๐   
      มอลโทเดกซทรินชนิดเหลว  ไมนอยกวารอยละ  ๕๐.๐   
  -  ซัลเฟอรไดออกไซด  ไมเกินรอยละ  ๐.๐๐๒๕ 
  -  ตะกั่ว  ไมเกิน  ๐.๕  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 



 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 การบรรจุและการเก็บรักษา  :  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
 คุณภาพหรือมาตรฐาน  :  อางอิงจาก  Food  Chemical  Codex  Monograph  Fifth  Edition 

2004  หรือหากมีการแกไขใหมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ 
กําหนดไวในฉบับลาสุด 

(๗) ยีสตผงจากยีสตในกลุมแซ็กคาโรไมซีส  (Saccharomyces)  หรือทอรูลา  (Torula) 
 ชื่อเชื้อยีสต  :  Dried  Yeast  หรือ  Brewer’s  Yeast  หรือ  Torula  Yeast 
 สูตร  :      -     น้ําหนักโมเลกุล      - 
 คุณลักษณะ  : มีลักษณะเปนผง  เกล็ด  หรือชิ้นสีน้ําตาลออน  และมีกลิ่นของยีสต   

ผลิตจากเชื้อยีสตประเภทแซ็กคาโรไมซีส  เซรีวิซิอี  (Saccharomyces 
cerevisiae)  หรือแซ็กคาโรไมซีส  ฟราจิลิส  (Saccharomyces  fragilis) 
หรือทอรูลา  ยูทิลิส  (Torula  utilis)  ที่ผานการทําใหแหง  และไมเติมวัตถุอื่น 

 ขอกําหนดเฉพาะ  : ปริมาณโปรตีน  ไมนอยกวารอยละ  ๔๕.๐ 
  ขอจํากัดของสารแปลกปน  
  -  กรดโฟลิก  ไมเกิน  ๐.๐๔  มิลลิกรัมตอกรัม 
  -  การเสียน้ําหนักเมื่อแหง  ไมเกินรอยละ  ๗ 
  -  เถาทั้งหมด  ไมเกินรอยละ  ๘.๐ 
  -  ตะกั่ว  ไมเกิน  ๑  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   
  -  จุลินทรียทั้งหมด  ไมเกิน  ๗๕๐๐  โคโลนีตอกรัม 
  -  โคลิฟอรม  ไมเกิน  ๑๐  โคโลนีตอกรัม 
  -  ซัลโมเนลลา  ไมพบใน  ๒๕  กรัม 
 การบรรจุและการเก็บรักษา  :  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
 คุณภาพหรือมาตรฐาน  :  อางอิงจาก  Food  Chemical  Codex  Monograph  Fifth  Edition 

2004  หรือหากมีการแกไขใหมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ 
กําหนดไวในฉบับลาสุด 

(๘) ยีสตชนิดอื่น 
 ชื่อเชื้อยีสต  :  เชื้อยีสตชนิดอื่น  ไดแก  เชื้อยีสตดังตอไปนี้ 



 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 -  แคนดิดา  ยูทิลิส  (Candida  utilis) 
 -  แคนดิดา  เวอรซาทิลิส  (Candida  versatilis) 
 -  เดบาริโอไมซีส  แฮนเซนิไอ  (Debaryomyces  hansenii) 
 -  ไคลเวอโรไมซีส  แล็กทิส  (Kluyveromyces  lactis) 
 -  ไคลเวอโรไมซีส  มารเซียนัส  (Kluyvermyces  marxianus) 
 -  แซ็กคาโรไมซีส  ยูนิสปอรัส  (Saccharomyces  unisporus) 
 -  แซ็กคาโรไมซีส  แอซิกูอัส  (Saccharomyces  exiguus) 
 -  ไซโกแซ็กคาโรไมซีส  รูซิไอ  (Zygosaccharomyces  rouxii) 
 สูตร  :  -  น้ําหนักโมเลกุล  - 
 คุณลักษณะ  : เปนเชื้อยีสตที่ไมสรางสารพิษที่เปนอันตรายและมีความปลอดภัยในการ 

ใชในการผลิตอาหาร  อาจอยูในรูปของเหลวหรือในรูปผง  ซ่ึงไดจาก 
การผลิตภายใตการควบคุมกระบวนการหมักที่ดี  อาจมีการผสมของเชื้อ 
หลายตัวดวยกัน   หรือผสมกับวัตถุอื่นที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 
เพื่อชวยในการกระจายตัว  ปองกนัการจับตัวเปนกอนและชวยในการผลิต 

 ขอกําหนดเฉพาะ  : ปริมาณระหวางรอยละ  ๘๕.๐-๑๑๕.๐  ของจํานวนหนวยที่แจง   
  ขอจํากัดของสารแปลกปน  
  -  ตะกั่ว  ไมเกิน  ๕  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
  -  โคลิฟอรม  ไมเกิน  ๓๐  โคโลนีตอกรัม 
  -  ซัลโมเนลลา  ไมพบใน  ๒๕  กรัม 
 การบรรจุและการเก็บรักษา  :  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
 คุณภาพหรือมาตรฐาน  : อางอิงจาก  Food  Chemical  Codex  Monograph  Fifth  Edition 

2004  หรือหากมีการแกไขใหมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ 
กําหนดไวในฉบับลาสุด 

(๙) แล็กติกแอซิดแบคทีเรีย 
 ชื่อจุลินทรีย  :  Lactic  Acid  Bacteria  ไดแก  จุลินทรียดังตอไปนี้ 



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 -  บิฟโดแบคทีเรียม  บิฟดัม  (Bifidobacterium  bifidum) 
 -  แล็กโทบาซิลลัส  แอซิโดฟลัส  (Lactobacillus  acidophilus) 
 -  แล็กโทบาซิลลัส  เบรวิส  (Lactobacillus  brevis) 
 -  แล็กโทบาซิลลัส  บัลการิคัส  (Lactobacillus  bulgaricus) 
 -  แล็กโทบาซิลลัส  คาเซอิ  (Lactobacillus  casei) 
 -  แล็กโทบาซิลลัส  คาเซอิ  ซับสปชีส  ชิโรตา  (Lactobacillus  casei  subsp.  shirota) 
 -  แล็กโทบาซิลลัส  เดลบรึคคิไอ  (Lactobacillus  delbruekii) 
 -  แล็กโทบาซิลลัส  เดลบรึคคิไอ  ซับสปชีส  บัลแกริคัส  (Lactobacillus  delbruekii   

     subsp.  bulgaricus) 
 -  แล็กโทบาซิลลัส  เดลบรึคคิไอ  ซับสปชีส  เดลบรึคคิไอ  (Lactobacillus  delbruekii   

     subsp.  delbruekii) 
 -  แล็กโทบาซิลลัส  เดลบรึคคิไอ  ซับสปชีส  แล็กทิส  (Lactobacillus  delbruekii  subsp.   
     lactis) 
 -  แล็กโทบาซิลลัส  เคฟไร  (Lactobacillus  kefiri) 
 -  แล็กโทบาซิลลัส  พาราคาเซอิ  (Lactobacillus  paracasei) 
 -  แล็กโทบาซิลลัส  พาราคาเซอิ  ซับสปชีส  พาราคาเซอิ  (Lactobacillus  paracasei  subsp.   

     paracasei) 
 -  แล็กโทคอคคัส  แล็กทิส  (Lactococcus  lactis) 
 -  แล็กโทคอคคัส  แล็กทิส  ซับสปชีส  ครีมอริส  (Lactococcus  lactis  subsp.  cremoris) 
 -  แล็กโทคอกคัส  แล็กทิส  ซับสปชีส  แล็กทิส  (Lactococcus  lactis  subsp.  lactis) 
 -  สเตรปโทคอคคัส  แล็กทิส  (Streptococcus  Lactis) 
 -  สเตรปโทคอคคัส  เทอรโมฟลัส  (Streptococcus  thermophilus) 
 สูตร  :  -  น้ําหนักโมเลกุล  - 
 คุณลักษณะ  : โคโลนีมีลักษณะเปนทรงกลมหรือทอนคอนขางยาว  ยอมติดสีแกรมบวก 

ไมสรางสปอร  ไมสรางเอนไซมคาตาเลส  สามารถยอยน้ําตาลใหเปน 
กรดแล็กติก  อาจอยูในรูปของเหลวหรือในรูปผง  ซ่ึงไดจากการผลิต 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ภายใตการควบคุมกระบวนการหมักที่ดี  อาจมีการผสมของเชื้อแบคทีเรีย 
หลายตัวดวยกัน   หรือผสมกับวัตถุอื่นที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 
เพื่อชวยในการกระจายตัว  ปองกันการจับตัวเปนกอน  และชวยในการผลิต 

 ขอกําหนดเฉพาะ  : ปริมาณระหวางรอยละ  ๘๕.๐–๑๑๕.๐  ของจํานวนหนวยที่แจง 
  ขอจํากัดของสารแปลกปน 
  -  ตะกั่ว  ไมเกิน  ๕  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
  -  โคลิฟอรม  ไมเกิน  ๓๐  โคโลนีตอกรัม 
  -  ซัลโมเนลลา  ไมพบใน  ๒๕  กรัม 
 การบรรจุและการเก็บรักษา  :  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
 คุณภาพหรือมาตรฐาน  : อางอิงจาก  Food  Chemical  Codex  Monograph  Fifth  Edition 

    2004  หรือหากมีการแกไขใหมีคุณภาพตามมาตรฐานตามที่ 
  กําหนดไวในฉบับลาสุด   

(๑๐) ออกซิไดสพอลิเอทิลีน  (Oxidised  Polyethylene) 
 ชื่อสารเคม ี :  oxidised  polyethylene 
 สูตร  :  -  น้ําหนักโมเลกุล  ๑,๒๐๐   
 คุณลักษณะ  : เปนสารโพลีเมอรที่ไดจากการนําสารพอลิเอทิลีน  (Polyethylene)   

มาทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 
 ขอกําหนดเฉพาะ  :  - 
  ขอจํากัดของสารแปลกปน 
  -  คาความเปนกรด  (คิดเปนมิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด)   
      ไมเกิน  ๗๐  มิลลิกรัมตอกรัม 
  -  ตะกั่ว  ไมเกิน  ๒  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
  -  โครเมียม  ไมเกิน  ๕  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
 คุณภาพหรือมาตรฐาน  : อางอิงจาก  Commission  Directive  96/77/EC  of   
  2  December  1996  หรือหากมีการแกไขใหมีคุณภาพ 
  มาตรฐานตามที่กําหนดไวในฉบับลาสุด 



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑๑) เอนไซมแทรนสกลูทามิเนสจากเชื้อจุลินทรียสายพันธุสเตรปโทเวอรทิซิลเลียม  มอบารีนส  วาร   
 (Enzyme  Transglutaminase  from  Streptoverticillium  mobaraense  var.) 
 ชื่อสารเคม ี :  Enzyme  Transglutaminase  from  Streptoverticillium  mobaraense  var. 
 สูตร  :  -  น้ําหนักโมเลกุล  -   
 คุณลักษณะ  : อาจอยูในรูปของเหลว  ก่ึงแข็งกึ่งเหลว  หรือของแข็ง  ไดจากการหมัก 

เชื้อจุลินทรียสายพันธุสเตรปโทเวอรทิซิลเลียม  มอบารีนส  วาร   
(Streptoverticillium  mobaraense  var.)  ภายใตกระบวนการควบคุมการหมัก 
ที่ดี  อาจมีสวนผสมของเซลล  สวนของเซลลหรือของเหลวภายในเซลล 
เปนสวนผสมได  รวมทั้งอาจผสมกับตัวทําละลาย  วัตถุกันเสีย  สารกันหืน   

  และสารอื่นซ่ึงไมเปนอันตราย  สามารถละลายน้ําได  แตไมละลายใน 
แอลกอฮอล  คลอโรฟอรม  หรืออีเทอร  ดวยกรรมวิธีการผลิตที่ดี 

 ขอกําหนดเฉพาะ  : ปริมาณระหวางรอยละ  ๘๕.๐–๑๑๕.๐  ของประสิทธิภาพของ 
  เอนไซมตามที่แจงขอจํากัดของสารแปลกปน 

  -  ตะกั่ว  ไมเกิน  ๕  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
  -  โคลิฟอรม  ไมเกิน  ๓๐  โคโลนีตอกรัม 
  -  ซัลโมเนลลา  ไมพบใน  ๒๕  กรัม 
 การบรรจุและการเก็บรักษา  :  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
 คุณภาพหรือมาตรฐาน  : อางอิงจาก  Food  Chemical  Codex  Monograph  Fifth  Edition 

2004  หรือหากมีการแกไขใหมีคุณภาพมาตรฐานตามที่ 
กําหนดไวในฉบับลาสุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ภักดี  โพธิศิริ 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง  การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว  (ฉบับที่  ๒) 

 
 

เพื่อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียวที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาอนุญาตใหใชไดเพิ่มเติม 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๔  (๒)  แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๘๑)  
พ.ศ. ๒๕๔๗  เร่ือง  วัตถุเจือปนอาหาร  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๙)  และ  (๑๐)  แหงพระราชบัญญัติ 
อาหาร   พ .ศ .  ๒๕๒๒   อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ ยวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร  ในการประชุม 
คร้ังที่  ๔/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๔๘  ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๑๒)  และ  (๑๓)  ของขอ  ๒  แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  เร่ือง  การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว  ลงวันที่  ๒๔  
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

“(๑๒) โซเดียมไฮโดรเจนซัลเฟต  (Sodium Hydrogen Sulfate) 
  ชื่อสารเคมี  :  Sodium Hydrogen Sulfate  หรือ  Sodium Bisulfate  หรือ  Sodium Acid 
   Sulfate  หรือ  Nitre Cake [CAS : 7681-38-1, INS : 514, E : 514 (ii)] 
  สูตร  :  NaHSO4    น้ําหนักโมเลกุล  ๑๒๐.๐๖ 
  คุณลักษณะ  :  เปนผลึกหรือผงสีขาว  มีกลิ่นเล็กนอย  เมื่อเปนสารละลายจะมีความเปนกรดสูง 
  ขอกําหนดเฉพาะ  :  -  ปริมาณ  (NaHSO4)  ระหวางรอยละ  ๘๕.๔-๙๕.๒ 
      -  การเสียน้ําหนักเมื่อแหง  ไมเกินรอยละ  ๐.๘ 
      -  สารที่ไมละลายในน้ํา  ไมเกินรอยละ  ๐.๐๕ 
    ขอจํากัดของสารแปลกปน 
      -  ซิลิเนียม  ไมเกิน  ๕  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
      -  ตะกั่ว  ไมเกิน  ๒  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  การบรรจุและการเก็บรักษา  :  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
  คุณภาพหรือมาตรฐาน  :  อางอิงจาก  Food Chemical Codex Monograph Fifth 

  Edition  2004  หรือหากมีการแกไขใหมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กําหนดไวในฉบับลาสุด 
(๑๓) โซเดียมไตรเมตาฟอสเฟต  (Sodium Trimetaphosphate) 
  ชื่อสารเคม ี :  Sodium Trimetaphosphate [CAS : 7785-84-4] 
  สูตร  :  (NaPO3)3   น้ําหนักโมเลกุล  ๓๐๕.๘๙ 
  คุณลักษณะ  :  เปนผลึกหรือผงสีขาว  มีโครงสรางเปนวงแหวนโพลีฟอสเฟต  

  ซ่ึงประกอบดวย  เมตาฟอสเฟต  (metaphosphate) ๓  โมเลกุล  สามารถละลายในน้ําไดดี  
  และเมื่อทําเปนสารละลายในน้ําดวยอัตราสวน  ๑  สวนตอ  ๑๐๐  สวน  จะมีคา 
  ความเปนกรด-ดางเทากับ  ๖ 

  ขอกําหนดเฉพาะ  :  -  ปริมาณ  (P2O5)  ระหวางรอยละ  ๖๘-๗๐ 
       -  สารที่ไมละลาย ไมเกินรอยละ  ๐.๑ 
     ขอจํากัดของสารแปลกปน 
       -  สารหนู  ไมเกิน  ๓  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
       -  ตะกั่ว  ไมเกิน  ๔  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
       -  ฟลูออไรด  ไมเกินรอยละ  ๐.๐๐๕ 
  การบรรจุและการเก็บรักษา  :  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
  คุณภาพหรือมาตรฐาน  :  อางอิงจาก Food Chemical Codex Monograph Fifth Edition 

  2004  หรือหากมีการแกไขใหมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กําหนดไวในฉบับลาสุด” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
มานิตย  อรุณากูร 

รองเลขาธิการ  รักษาราชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 



 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง  การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว   

(ฉบับที่  ๓) 
 

 

เพื่อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียวที่มีการอนุญาตเพิ่มเติม 
อาศัยอํานาจตามความใน  (๒)  ของขอ  ๔  แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๘๑)  

พ.ศ.  ๒๕๔๗  เร่ือง  วัตถุเจือปนอาหาร  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๙)  และ  (๑๐)  แหงพระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร  ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๑๔)  ของขอ  ๒  แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
เร่ือง  การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว  ลงวันที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

“(๑๔)  โปรตีนจับโครงสรางน้ําแข็งผลิตจากยีสตดัดแปรพันธุกรรม  (Ice  Structuring  Protein  
produced  from  genetically  modified  yeast)” 

ชื่ออื่น : - โปรตีนจับโครงสรางน้ําแข็งชนิด  ๓  เอช  พี  แอล  ซี  ๑๒  (Ice  Structuring  
Protein  type  III  HPLC  12) 

  - ไอ  เอส  พี  ชนิด  ๓  เอช  พี  แอล  ซี  ๑๒  (ISP  Type  III  HPLC  12) 
สูตร : ประกอบดวย  กรดอะมิโน  ๑๖  ชนิด  รวมทั้งส้ิน  ๖๖  ตัว  โดยมีลําดับกรดอะมิโน  ดังนี้ 
Asn Gln Ala Ser Val Val Ala Asn Gln Leu Ile Pro Ile Asn Thr 
Ala Leu Thr Leu Val Met Met Arg Ser Glu Val Val Thr Pro Val 
Gly Ile Pro Ala Glu Asp Ile Pro Arg Leu Val Ser Met Gln Val 
Asn Arg Ala Val Pro Leu Gly Thr Thr Leu Met Pro Asp Met Val 
Lys Gly Tyr Pro Pro Ala          
น้ําหนักโมเลกุล  :  ๗.๐๒๗  kDa 
คาความปลอดภัย  (Acceptable  daily  intake)  :  ๐.๒  มิลลิกรัม  ตอน้ําหนักตัว  ๑  กิโลกรัม 



 หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

คุณลักษณะ  :  มีลักษณะเปนของเหลวใสสีน้ําตาลที่ไดจากการหมักเชื้อยีสตแซ็กคาโรไมซีส  
เซรีวิซิอี  (Saccharomyces  cerevisiae)  สายพันธุดัดแปรพันธุกรรม  และผลิตภายใตการควบคุม
กระบวนการหมักที่ดี  เพื่อใหสรางโปรตีนชนิดไอซสทรัคเชอะริ่ง  โปรตีนจากยีสตดัดแปรพันธุกรรม  
(Ice  Structuring  Protein  produced  from  genetically  modified  yeast  หรือ  Ice  Structuring  Protein  
type  III  HPLC  12)  และนํามากรองเซลลยีสตออกโดยเทคนิค  Micro  filtration  แลวผานกระบวนการ  
Ultra  filtration  ใหโปรตีนเขมขนข้ึน 

ขอกําหนดเฉพาะ  :   
-  ปริมาณ  โปรตีนจับโครงสรางน้ําแข็งผลิตจากยีสตดัดแปรพันธุกรรม  (Ice  Structuring  

Protein  produced  from  genetically  modified  yeast;  ISP  type  III  HPLC  12,  โดยเทคนิค  เอช  พี  แอล  ซี  
(High  performance  liquid  chromatography  ;  HPLC)  ระหวาง  ๔.๕ - ๘.๕  กรัมตอลิตร  หรือปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด  ไมเกินรอยละ  ๗ 

-  คาความเปนกรด - ดาง  ระหวาง  ๒.๕ - ๓.๕   
-  เถาทั้งหมด  (ที่อุณหภูมิ  ๘๐๐  องศาเซลเซียส,  เวลา  ๑  ชั่วโมง)  ไมเกินรอยละ  ๒ 
-  บัฟเฟอร  (คํานวณเปนกรดซิตริค)  ไมเกินรอยละ  ๐.๒ 
ขอจํากัดของสารแปลกปน  : 
-  โลหะหนัก  (คํานวณเปนตะกั่ว)  ไมเกิน  ๒  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอกําหนดดานจุลินทรีย  : 
-  จุลินทรียทั้งหมด  ไมเกิน  ๓,๐๐๐  โคโลนีตอกรัม 
-  โคลิฟอรม  ไมเกิน  ๑๐  โคโลนีตอกรัม 
-  อี.  โคไล  ไมพบใน  ๒๕  กรัม 
-  ลิสทีเรีย  ไมพบใน  ๒๕  กรัม 
-  ซัลโมเนลลา  ไมพบใน  ๒๕  กรัม 
-  แบซิลัส  ซีเรียส  ไมเกิน  ๑๐๐  โคโลนีตอกรัม 
-  สแตฟฟโลคอคคัส  ออเรียส  ไมเกิน  ๑๐  โคโลนีตอกรัม 
-  ยีตสและรา  ไมเกิน  ๑๐๐  โคโลนีตอกรัม 
-  แซ็กคาโรไมซีส  เซรีวิซิอี  สายพันธุดัดแปรพันธุกรรม  ไมพบ 
การบรรจุและการเก็บรักษา  :  เก็บในภาชนะบรรจุปดสนิท  ที่อุณหภูมิ - ๒๐  องศาเซลเซียส 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

พิพัฒน  ย่ิงเสรี 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง  การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว  (ฉบับที่  ๔) 

 
 

เพื่อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียวที่มีการอนุญาตเพิ่มเติม   
อาศัยอํานาจตามความใน  (๒)  ของขอ  ๔  แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๘๑)  

พ.ศ.  ๒๕๔๗  เร่ือง  วัตถุเจือปนอาหาร  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๙)  และ  (๑๐)  แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล   ซ่ึงมาตรา   ๒๙   ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร  ออกประกาศไว
ดังตอไปนี้ 

ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๑๕)  และ  (๑๖)  ของขอ  ๒  แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  เร่ือง  การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว  ลงวันที่   
๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

“(๑๕) โมโนโพแทสเซียมทารเทรต  (Monopotassium  Tartrate) 
  ชื่อสารเคม ี : Monopotassium  tartrate  หรือ  Potassium  acid  tartrate  หรือ  

   Potassium  bitartrate  หรือ  Cream  of  tartar  [CAS  :  868-14-4,  
   INS  :  336  (i),  E  :  336  (i)] 

  สูตร  :  C4H5KO6  น้ําหนักโมเลกุล  188.18 
  คุณลักษณะ  :  เปนเกล็ดสีขาว  หรือไมมีสี 
  ขอกําหนดเฉพาะ : -  ปริมาณ  (C4H5KO6)  ระหวางรอยละ  ๙๙.๐ - ๑๐๑.๐   
      -  แอมโมเนีย  ผานการทดสอบ 
      -  ส่ิงอื่นที่ไมละลาย  ผานการทดสอบ 
  ขอจํากัดของสารแปลกปน 
      -  ตะกั่ว  ไมเกิน  ๒  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   
  การบรรจุและการเก็บรักษา  :  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
  คุณภาพหรือมาตรฐาน : อางอิงจาก  Food  Chemical  Codex  Monograph  Fifth  

      Edition  2004  หรือหากมีการแกไขใหมีคุณภาพ  หรือ
      มาตรฐานตามที่กําหนดไวในฉบับลาสุด 



 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๑๖) แอล-ซีสเตอีนไฮโดรคลอไรด  (L-Cysteine  hydrochloride) 
  ชื่อสารเคมี  :  L-2-Amino-3-mercaptopropanoic  acid  monohydrochloride  หรือ   

L-Cysteine  monohydrochloride  [CAS  :  7048 - 04 - 6  (ชนิดโมโนไฮ
เดรต)  และ  52 - 89 - 1  (ชนิดอันไฮดรัส),  INS  :  920,  E  :  920] 

  สูตร  :  C3H7NO2S•HCl•H2O  (ชนิดโมโนไฮเดรต)  และ  C3H7NO2S•HCl  (ชนิดอันไฮดรัส)   
  น้ําหนักโมเลกุล  :  ๑๗๕.๖๓  (ชนิดโมโนไฮเดรต)  และ  ๑๕๗.๖๒  (ชนิดอันไฮดรัส) 

  คุณลักษณะ  :   เปนผลึกหรือผงสีขาวหรือไมมี สี  ละลายในน้ําและแอลกอฮอล   
มี  ๒  ชนิด  คือ  ชนิดโมโนไฮเดรต  และชนิดอันไฮดรัสสําหรับ 
ชนิดอันไฮดรัสจะเสียสภาพที่อุณหภูมิ  ๑๗๕  องศาเซลเซียส  ทั้งนี้
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตวัตถุเจือปนอาหารดังกลาวตองไมผลิตจาก 
เสนผมมนุษย 

  ขอกําหนดเฉพาะ  : - ปริมาณ  (C3H7NO2S•HCl)  ระหวางรอยละ  ๙๘.๐ - ๑๐๑.๕  คํานวณ
เปนน้ําหนักเมื่อแหง 

      - การเสียน้ําหนักเมื่อแหง  ระหวางรอยละ  ๘.๐ - ๑๒.๐  สําหรับ
ชนิดโมโนไฮเดรต  หรือไมเกินรอยละ  ๒  สําหรับชนิดอันไฮดรัส 

      - กากหลังเผาไมเกินรอยละ  ๐.๑ 
      - สเปซิฟก  โรเตชั่น  ระหวาง  +5.0๐  ถึง  +8.0๐  ที่  [α ]20  

หรือ  +  4.9o  ถึง  7.9o  ที่  [α ] 25 
  ขอจํากัดของสารแปลกปน 
      - ตะกั่ว  ไมเกิน  ๕  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   
  การบรรจุและการเก็บรักษา  :  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

  คุณภาพหรือมาตรฐาน  : อางอิงจาก  Food  Chemical  Codex  Monograph  Fifth  Edition  
2004  หรือหากมีการแกไขใหมีคุณภาพหรือมาตรฐาน 
ตามที่กําหนดไวในฉบับลาสุด”  และ  Commission  Directive  
๒๐๐๐/๖๓/EC” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

พิพัฒน  ย่ิงเสรี 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

o 
D 

D 

o 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง   การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร  

ประเภทวัตถุที่ใชรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๔  (๒)  แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๘๑)   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  เร่ือง  วัตถุเจือปนอาหาร  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๙)  และ  (๑๐)  แหงพระราชบัญญัติ 
อาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหารในการประชุม 
คร้ังที่  ๒/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ วัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุที่ใชรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร  (Food   
additives  which  are  used  to  prolong  or  maintain  quality  of  food)  หมายความวา  วัตถุเจือปน 
อาหารที่ไดจากวัตถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว  หรือวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสมที่มิไดใชเจือปนโดยตรง 
ในอาหาร  แตบรรจุอยูในภาชนะบรรจุแยกตางหาก  และรวมอยูในภาชนะบรรจุอาหาร  โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร  เชน  วัตถุดูดออกซิเจน  (Oxygen  absorber)  วัตถุกันชื้น  
(Desiccator  หรือ  Desiccant)  เปนตน 

ขอ ๒ กําหนดใหวัตถดัุงตอไปนี้  เปนวัตถุเจือปนอาหารที่ใชเปนสวนประกอบในวัตถุที่ใช
รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร 

(๑) ผงเหล็ก 
(๒) ซีโอไลต  (Zeolite) 
(๓) ยิบซ่ัม  (Gypsum) 
(๔) เคลย  (Clay) 
(๕) เฟอรริกออกไซด  (Ferric oxide) 
(๖) อะลูมิเนียมออกไซดหรืออะลูมินา  (Aluminium  oxide/Alumina) 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๗) ผงถาน (Carbon) 
(๘) วัตถุเจือปนอาหารตามที่กําหนดไวใน  Codex  Advisory  Specification  for  the  Identity   

and  Purity  of  Food  Additives 
หากมีการผสมดวยวัตถุอื่นที่ไมใชวัตถุเจือปนอาหาร  วัตถุนั้นตองไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 
ขอ ๓ คุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุที่ใชรักษาคุณภาพหรือ 

มาตรฐานของอาหาร  ตองไมมีสารปนเปอนที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
ขอ ๔ การแสดงฉลากของวัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุที่ใชรักษาคุณภาพหรือมาตรฐาน 

ของอาหารนอกจากใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  วาดวยเร่ือง  ฉลาก  และตองแสดง 
ขอความ  “วัตถุดูดออกซิเจน  หามรับประทาน”  หรือ  “วัตถุกันชื้น  หามรับประทาน”  หรือ  “วัตถุ......... 
(ความที่เวนไวใหใสวัตถุประสงคของการรักษาคุณภาพหรือมาตรฐาน)  หามรับประทาน”  เปนภาษาไทย   
ขนาดไมเล็กกวา  ๒  มิลลิเมตร  และเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๕ การใชภาชนะบรรจุวัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุที่ใชรักษาคุณภาพหรือมาตรฐาน 
ของอาหารตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง  ภาชนะบรรจุ  และตองมีคุณภาพ 
หรือมาตรฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) ไมมีโลหะหนักหรือสารเปนพิษอื่นออกมาปนเปอนกับอาหารในปริมาณที่อาจเปนอันตราย   
ตอสุขภาพ 

(๒) มีการเคลือบหรือปองกันมิใหส่ิงพิมพออกมาปนเปอนกับอาหาร 
(๓) แข็งแรง  ไมเปอยยุยและฉีกขาดไดงาย 
ขอ ๖ เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาย่ืนข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร  หรือขออนุญาต 

ใชฉลากอาหาร  สําหรับวัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุที่ใชรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร   
ดังตอไปนี้ 

(๑) เอกสารสูตรสวนประกอบของวัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุที่ใชรักษาคุณภาพหรือมาตรฐาน 
ของอาหาร 

(๒) ประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร  เชน  การดูดออกซิเจน 
หรือการดูดความชื้น  และขนาดของวัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุที่ใชรักษาคุณภาพหรือมาตรฐาน 
ของอาหารที่ใชตองสัมพันธกับปริมาณของอาหาร 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๓) วิธีการใชและคูมือแนะนําการใชวัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุที่ใชรักษาคุณภาพหรือมาตรฐาน 
ของอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร 

(๔) ผลการตรวจวิเคราะหภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุวัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุที่ใชรักษาคุณภาพ 
หรือมาตรฐานของอาหาร  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง  ภาชนะบรรจุ  จากหนวยงาน   
ดังตอไปนี้ 

 ๑) หนวยงานของรัฐ 
 ๒) หนวยงานหรือองคกรที่ไดรับมอบหมาย  หรือไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ 
 ๓) หนวยงานที่ไดรับการรับรองโดยหนวยงานรับรองหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ภักดี  โพธิศิริ 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 



  หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง  การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม 

 
 

อาศัยอํานาจตามขอ  ๔  (๒)  แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๘๑)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
เรื่อง  วัตถุเจือปนอาหาร  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  (๔)  (๖)  (๗)  (๙)  และ  (๑๐)  แหงพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหารในการประชุม  ครั้งที่  ๘/๒๕๔๗  เมื่อวันที่  ๒๒  ตุลาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  วัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม หมายความวา  วัตถุเจือปนอาหารที่ไดจากการผสมวัตถุกัน
ต้ังแต  ๒  ชนิดขึ้นไปเขาดวยกัน  หรือผสมกับวัตถุอื่น 

ขอ  ๒  วัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม  ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน  ดังตอไปนี้ 
๒.๑  ตองใชวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยวที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กําหนดไว

ใน  Codex  Advisory  Specifications  for  the  Identity  and  Purity  of  Food  Additives  หรือตามที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด หรือตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
เพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหาและวินิจฉัยในเชิงวิชาการเกี่ยวกับอาหาร  และหากมีการผสมดวยวัตถุอื่นที่ไมใช
วัตถุเจือปนอาหาร  วัตถุนั้นตองไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 

๒.๒  ตะกั่ว  ไมเกิน  ๑๐  มิลลิกรมัตอกิโลกรัม 
๒.๓  อารเซนิก  (คํานวณเปน  As)  ไมเกิน  ๓  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
๒.๔  กรณีมีการผสมดวยวัตถุอ่ืนที่ไมใชวัตถุเจือปนอาหารและไมใชน้ํามันและไขมัน

ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานดานจุลินทรีย  ดังตอไปนี้ดวย 
๒.๔.๑  ตรวจไมพบ  Salmonella  spp.  ใน  ๒๕  กรัม 
๒.๔.๒  ตรวจไมพบ  Clostridium  perfringen  ใน  ๐.๐๑  กรัม 
๒.๔.๓  ตรวจพบ  Escherichia  coli  นอยกวา  ๓  ตอกรัม  โดยวิธีเอ็มพีเอ็น 



  หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๒.๔.๔  ตรวจพบ  Staphylococcus aureus  นอยกวา  ๑๐๐  ตอกรัม 
ขอ ๓  เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณายื่นขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร  หรือขออนุญาต

ใชฉลากอาหาร  สําหรับวัตถุเจือปนอาหารที่มีลักษณะผสม  ดังตอไปนี้ 
๓.๑  เอกสารขอกําหนดเฉพาะ  (specification)  ของวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม 
๓.๒  ผลการตรวจวิเคราะหวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสมตามที่กําหนดไวในขอ  ๒.๒  -  ๒.๔  

และเปนไปตามหลักเกณฑในการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร  หรือการขออนุญาตใชฉลากอาหาร  แลวแตกรณี 

๓.๓  หลักฐานที่แสดงวาวัตถุเจือปนอาหารที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิต  มีคุณภาพ
หรือมาตรฐานตามขอ  ๔  แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๘๑)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เรื่อง  
วัตถุเจือปนอาหาร  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยมีหลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

๓.๓.๑  ผลการตรวจวิเคราะหจากหนวยราชการหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรอง
จากราชการ 

๓.๓.๒  หลักฐานการไดรับเลขสารบบอาหารของวตัถุเจือปนอาหารดังกลาว 
๓.๓.๓  ใบรับรองจากหองปฏิบัติการที่มีความสามารถในการทดสอบเรื่องนั้น  

ตามขอกําหนดสากล  ISO/IEC  ๑๗๐๒๕  หรือเทียบเทา 
๓.๓.๔  ขอกําหนดเฉพาะ  (specification)  ของวัตถุเจือปนอาหารชนิดนั้น  ๆ

ท่ีนํามาผสม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
      ภักดี  โพธิศิริ 

รองปลัดกระทรวง  รักษาราชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 



  หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง  ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร 

 
 

อาศัยอํานาจตามขอ  ๖.๒ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ ๒๘๑)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
เรื่อง  วัตถุเจือปนอาหาร ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  (๔)  (๖)  (๗)  (๙)  และ  (๑๐)  แหงพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร  ในการประชุม  ครั้งที่  ๘/๒๕๔๗  เมื่อวันที่  ๒๒  ตุลาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

๑.  การใชวัตถุเจือปนอาหาร ตองใชตามชื่อวัตถุเจือปนอาหาร ชนิดอาหาร และไมเกินปริมาณ 
สูงสุดที่ใหใชได  เวนแตไดระบุเงื่อนไขเฉพาะไวแลวตามตารางการใชวัตถุเจอืปนอาหารทายประกาศนี้ 

๒.  การใชวัตถุเจือปนอาหารในกลุมหนาที่เดียวกันรวมกันต้ังแตสองชนิดขึ้นไป ตองมีปริมาณ
รวมกันแลวไมเกินปริมาณของวัตถุเจือปนอาหารชนิดที่กําหนดใหใชไดนอยท่ีสุด 

 

           ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
      ภักดี  โพธิศิริ 

รองปลัดกระทรวง  รักษาราชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

User
Text Box
	สามารถเข้าถึงประกาศฯฉบับเต็มได้ที่        http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_fda/Food%20Additives.pdf



หนา  ๑๑ 
เลม   ๑๒๓  ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง  ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร  (ฉบับที่  ๒) 

 
 

อาศัยอํานาจตามขอ  ๖.๒  แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๘๑)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
เร่ือง  วัตถุเจือปนอาหาร  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  (๔)  (๖)  (๗)  (๙)  และ  (๑๐)  แหงพระราชบัญญัติอาหาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  อนัเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร  ในการประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๔๙  
เมื่อวันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ใหเพิ่มตารางการใชวัตถุเจือปนอาหารแนบทายประกาศฉบับนี้  เปนสวนหนึ่งของตารางการใช  
วัตถุเจือปนอาหารที่แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เร่ือง  ขอกําหนดการใช  
วัตถุเจือปนอาหาร  ลงวันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

มานิตย  อรุณากูร 
รองเลขาธิการ  ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 



ตารางการใชวตัถุเจือปนอาหาร 
แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เรื่อง  ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2) 

 
ลําดับ 

 
ชื่อและกลุมหนาที่ในอาหาร 

 
ชนิดของอาหาร 

ปริมาณสูงสุดที่ใหใชได 
(มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม) 

เวนแตไดระบุปริมาณเฉพาะไวแลว 
นมโคและผลติภัณฑ ปริมาณที่เหมาะสม 
น้ํามนัและไขมัน และผลิตภัณฑอิมัลชั่นประเภทน้าํในน้ํามนั ปริมาณที่เหมาะสม 

หวานเย็น ปริมาณที่เหมาะสม 
ผลไมและผัก (รวมทัง้เห็ดและรา รากและหัวเมล็ดถั่ว และพืชตระกูลถั่วชนิดมีฝก  
และวานหางจระเข) สาหรายทะเล และผลไมเปลือกแข็งและเมล็ด 

ปริมาณที่เหมาะสม 

ขนมหวานประเภทลูกกวาด ลูกอม ช็อกโกแลต ปริมาณที่เหมาะสม 
ธัญพืชและผลติภัณฑ ทัง้จากรากและหัว เมล็ดถั่วและพชืตระกูลที่มีฝก ปริมาณที่เหมาะสม 

ผลิตภัณฑขนมอบ ปริมาณที่เหมาะสม 
เนื้อและผลิตภัณฑเนื้อสัตวและสัตวปก ปริมาณที่เหมาะสม 
สัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา ปริมาณที่เหมาะสม 
ไขและผลิตภัณฑจากไข ปริมาณที่เหมาะสม 

ผลิตภัณฑใหความหวาน รวมถงึน้าํผึ้ง ปริมาณที่เหมาะสม 
เกลือ เครื่องเทศ ซุป ซอส สลัด ผลิตภัณฑจากโปรตีน (รวมถงึถั่วเหลือง) ปริมาณที่เหมาะสม 
อาหารที่มีวัตถปุระสงคพิเศษทางดานโภชนาการ ยกเวนนมดัดแปลงสาํหรับทารกและนม
ดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรบัทารกและเดก็เล็ก อาหารทารก และอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก, อาหารทารก, อาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหาร
ทางการแพทยสําหรับทารก 

ปริมาณที่เหมาะสม 

เครื่องดื่มที่ไมใชผลิตภัณฑจากนม ปริมาณที่เหมาะสม 
ขนมขบเคี้ยว ปริมาณที่เหมาะสม 
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(INS 514) 

โซเดียมไฮโดรเจนซัลเฟต 
ชื่ออื่น 
- Sodium Hydrogen Sulfate 
- Sodium Bisulfate 
- Acid Sodium Sulfate 
- Nitre cake 
กลุมหนาที ่:  
- ปรับความเปนกรด 
- สารชวยใหขึ้นฟ ู

อาหารอืน่ๆทีม่ิไดกําหนดไวขางตน ปริมาณที่เหมาะสม 



 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง  ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร   

(ฉบับที่  ๓) 
 

 

อาศัยอํานาจตามความใน  ๖.๒  ของขอ  ๖  แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๘๑)  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  เร่ือง  วัตถุเจือปนอาหาร  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๙)  และ  (๑๐)  แหงพระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร  ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ใหเพิ่มตารางการใชวัตถุเจือปนอาหารแนบทายประกาศฉบับนี้  เปนสวนหนึ่งของตารางการใช
วัตถุเจือปนอาหารที่แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เร่ือง  ขอกําหนดการใช
วัตถุเจือปนอาหาร  ลงวันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

พิพัฒน  ย่ิงเสรี 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 



ตารางการใชวตัถุเจือปนอาหาร 
แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 3) 

 

ลําดับ ชื่อและกลุมหนาที่ในอาหาร ชนิดของอาหาร 
ปริมาณสูงสุดที่ใหใชได  

(มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม) 

เวนแตไดระบุปริมาณเฉพาะไวแลว 
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(INS: -) 

 

โปรตีนจับโครงสรางน้ําแข็งผลิตจากยีสตดัดแปรพันธุกรรม 

(Ice Structuring Protein produced from genetically 

modified yeast) 

ชื่ออื่น: 

-  โปรตีนจับโครงสรางน้าํแข็งชนิด 3 เอช พี แอล ซ ี12 

(Ice Structuring Protein type III HPLC 12) 

-  ไอ เอส พี ชนิด 3 เอช พ ีแอล ซี 12 

(ISP Type III HPLC 12) 

กลุมหนาที:่ 
-  ชวยใหโครงสรางผลึกน้ําแข็งมีความคงตวั 

 

ไอศกรีม 50 

 



 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง  ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร  (ฉบับที่  ๔) 

 
 

อาศัยอํานาจตามความใน  ๖.๒  ของขอ  ๖  แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๘๑)  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  เร่ือง  วัตถุเจือปนอาหาร  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๙)  และ  (๑๐)  แหงพระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร  ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ใหเพิ่มตารางการใชวัตถุเจือปนอาหารแนบทายประกาศฉบับนี้  เปนสวนหนึ่งของตารางการใช
วัตถุเจือปนอาหารที่แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เร่ือง  ขอกําหนดการใช 
วัตถุเจือปนอาหาร  ลงวันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

พิพัฒน  ย่ิงเสรี 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 



ตารางการใชวัตถุเจือปนอาหาร 
แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4) 

ลําดับ ชื่อและกลุมหนาที่ในอาหาร ชนิดของอาหาร ปริมาณสูงสุดที่ใหใชได (มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม) 

เวนแตไดระบุปริมาณเฉพาะไวแลว 
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(INS 336 (i)) 

 

โมโนโพแทสเซียมทารเทรต  

ชื่ออื่น: 

-  Monopotassium tartrate 

-  Cream of tartar 

-  Potassium acid tartrate 

-  Potassium bitartrate 

กลุมหนาที:่ 
-  ปรับความเปนกรด-ดาง 

ผลิตภัณฑขนมอบ   5,000 (คํานวณเปนกรดตารตาริก) 

น้ําผลไม   4,000 (คํานวณเปนกรดตารตาริก) 

น้ําผลไมชนิดเขมขน 4,000 (คํานวณเปนกรดตารตาริก) 

น้ําผลไมประเภทเนคตา  4,000 (คํานวณเปนกรดตารตาริก) 

น้ําผลไมประเภทเนคตาชนดิเขมขน 4,000 (คํานวณเปนกรดตารตาริก) 

  

300 

(INS 920) 

 

แอล-ซีสเตอีนไฮโดรคลอไรด 
ชื่ออื่น: 

-  L-Cysteine hydrochloride 

-  L-2-Amino-3-mercaptopropanoic  

acid monohydrochloride 

-  L-Cysteine monohydrochloride 

กลุมหนาที:่ 
-  ปรับปรุงคุณภาพแปง 

-  แปง (flours) สําหรับทําผลิตภัณฑขนมอบ 90 

-  ผลิตภัณฑขนมอบ   90 
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