การปรับปรุงกฎหมาย ปงบประมาณ 2548
ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
สาระสําคัญ
1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2548)
แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
พ.ศ.2522 กําหนด
- ผูขอรับใบอนุญาตผลิตอาหารตองผานการตรวจประเมินวาปฏิบัติไดตามที่รัฐมนตรีประกาศ
(หลักเกณฑวธิ ีการที่ดีในการผลิตอาหาร)
กําหนด การตรวจประเมินใหเปนไปตามหลักเกณฑที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกําหนด
- ในการขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร อนุโลมใหไมตองตรวจประเมิน แตจะตองมีหลักฐานอื่น
ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
- การขออนุญาตยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร
- สถานที่ยื่นขอ (หนวยงานหรือสถานที่รับบริการยื่นคําขอ)
2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 283) พ.ศ.2547
จากการศึกษาพบวา น้ํามันที่นํามาทอดอาหารเพื่อจําหนาย เมื่อมีการใชทอดซ้ําหรือนําไป
เรื่อง กําหนดปริมาณสารโพลารในน้ํามันที่ใชทอดหรือปรุง ประกอบอาหารอาจมีสารโพลารในปริมาณสูงและอาจกอใหเกิดอันตรายตอ ผูบริโภค
ประกอบอาหารเพื่อจําหนาย
กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกําหนดปริมาณสารโพลาร ในน้ํามันที่ใชทอดหรือ
ประกอบอาหารเพื่อจําหนาย ไมเกินรอยละ 25 ของน้ําหนัก
3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 284) พ.ศ.2547
เนื่องจากปจจุบันน้ําบริโภค เปนอาหารที่ตองมีการควบคุมสถานที่ผลิตอาหาร ใหเปนไป
เรื่อง น้าํ บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 5)
ตามมาตรฐานตามขอกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารไวเปนการเฉพาะแลว
กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกําหนดใหน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุ
ที่ปดสนิทเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

1

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 285) พ.ศ.2547
เรื่อง น้ําแข็ง (ฉบับที่ 4)

5

6

สาระสําคัญ
เนื่องจากปจจุบันน้ําแข็ง เปนอาหารที่ตองมีการควบคุมสถานที่ผลิตอาหาร ใหเปนไปตาม
มาตรฐานตามขอกํา หนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข วา ดว ยเรื่ อง วิ ธีก ารผลิต เครื่อ งมื อ
เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารไวเปนการเฉพาะแลว
กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกําหนดใหน้ําแข็งเปนอาหารที่กําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 286) พ.ศ.2547
เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารก และนมดัดแปลงสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2)

เพื่อสนับสนุนการปองกันปญหาเด็กฟนผุและเปนโรคอวนซึ่งจะมีผลตอสุขภาพในระยะ
ตอไป อันเนื่องจากการบริโภคอาหารที่มีรสหวานตั้งแตวัยทารก
กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศ ไมใหใชน้ําตาล น้ําผึ้ง หรือวัตถุใหความหวานอื่นใด
ยกเวนการเติมน้ําตาลแลคโตสฯ ในนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก
และกําหนดขอความบนฉลากวา “ไมควรเติมน้ําตาล น้ําผึ้ง หรือวัตถุใหความหวานใดๆอีก
เพราะอาจทําใหทารกและเด็กเล็กฟนผุและเปนโรคอวนได”
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547
เพื่อสนับสนุนการปองกันปญหาเด็กฟนผุและเปนโรคอวน เนื่องจากการบริโภคอาหารที่มีรส
เรื่อง อาหารทารก และอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและ หวานตั้งแตวัยทารก ซึ่งจะมีผลตอสุขภาพในระยะตอไป
เด็กเล็ก (ฉบับที่ 3)
กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศ ไมใหใชน้ําตาล น้ําผึ้ง หรือวัตถุใหความหวานอื่นใด
ยกเวนการเติมน้ําตาลแลคโตสฯ ในอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
และกําหนดขอความบนฉลากวา “ไมควรเติมน้ําตาล น้ําผึ้ง หรือวัตถุใหความหวานใดๆอีก
เพราะอาจทําใหทารกและเด็กเล็กฟนผุปละเปนโรคอวนได”

2

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 288) พ.ศ.2547
เรื่อง อาหารทีม่ ีสารพิษตกคาง

8

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 289) พ.ศ.2547
เรื่อง นมเปรี้ยว

9

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 290) พ.ศ.2547
เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3)

สาระสําคัญ
เพื่อออกขอกําหนดสารพิษตกคางของสากล (Codex) ซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม
ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณไดหามการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรบางชนิดเพื่อเปน
การปองกันการเกิดพิษสะสมจากการบริโภคอาหารซึ่งมีการตกคางของวัตถุอันตรายทางการเกษตร
กระทรวงสาธารณสุขจึงปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขใหเหมาะสมโดยไดออก
ประกาศกําหนดมาตรฐานของอาหารที่มีสารพิษตกคางที่เกิดจากการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ไมเกินปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (Maximum Residue Limit ; MRL) และตองไมมีสารพิษตกคาง
จากวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่หามใช ยกเวนที่หลีกเลี่ยงไมไดใหพบไดในปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุดจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได (Extraneous Maximum Residue Limit ; EMRL)
เนื่องจากมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex) ไดมีการปรับเปลี่ยนประกอบกับมี
ขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ และเทคโนโลยีการผลิตที่มีการพัฒนาและอุณหภูมิในการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรสที่ไดกําหนดไวใหม
กระทรวงสาธารณสุขจึงปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมเปรี้ยวให
ทันตอสถานการณปจจุบัน โดยกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของนมเปรี้ยวไวเปนการเฉพาะ เชน
ชนิดของจุลินทรียที่ใชในการหมัก การฆาเชื้อหลังการหมัก ปริมาณโปรตีน มันเนย คาของกรด จุลิ
นทรียที่คงเหลือจากการหมัก การแสดงฉลากของนมเปรี้ยว เปนตน
เพื่อเปนการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคจากการบริโภคเครื่องดื่มที่ใชวัตถุแตงกลิ่น
รสที่มีกาเฟอีนตามธรรมชาติ
กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกําหนดเครื่องดื่มที่ใชวัตถุแตงกลิ่นรสที่มีคาเฟอีนตาม
ธรรมชาติ ตองมีปริมาณกาเฟอีนไมเกิน 15 มิลลิกรัมตอเครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร และกําหนดการ
แสดงขอความวา “มีกาเฟอีน” บนฉลาก

3

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
10 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รายชื่องคกรหรือหนวยงานเพื่อตรวจประเมินระบบ
GMP ตามกฎหมาย

11 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการนําเขาอาหาร
(ฉบับที่ 2)

สาระสําคัญ
ตามที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร หรือหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good
Manufacturing Practice : GMP) กําหนดใหสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจําหนายตองผานการตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิตตามเกณฑที่กําหนดไว และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบาย
ใหหนวยงานของรัฐและเอกชนที่มศักยภาพในการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ทําหนาที่ตรวจสอบตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดดําเนินการคัดเลือก ประเมินผล และจดทะเบียน
องคกรหรือหนวยงานตางๆที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศรายชื่อองคกรหรือหนวยงานเพื่อ
ตรวจประเมินระบบ GMP กฎหมาย จํานวน 5 แหง
ตามที่ออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารอาหารและยา เรื่อง หนัง สือรับรอง
มาตรฐานประกอบการนําเขาอาหาร ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2547 กําหนดใหการนําเขาอาหาร
เพื่อจําหนายบางประเภทที่มีความเสี่ยงอันตราย ตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการนําเขา
ทุกครั้ง ซึ่งประกาศฯดังกลาวจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2547 เปนตนไปนั้น
ปรากฏวา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดรับขอคิดเห็นจากประเทศตางๆวาไม
สามารถเตรียมการดําเนินการใหเปนไปตามประกาศฯไดทันกําหนดเวลา ดังนั้นเพื่อใหผูที่เกี่ยวของ
สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและเหมาะสม
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงเปลี่ยนแปลงวันบังคับใชเปน “ตั้งแตวันที่ 31
มีนาคม พ.ศ.2548 เปนตนไป”

4

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
12 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการนําเขาอาหาร
(ฉบับที่ 3)

สาระสําคัญ
เนื่ องจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาจะพิจ ารณาปรั บ หลัก เกณฑก ารออก
หนังสือรับรองตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หนังสือรับรองมาตรฐาน
ประกอบการนําเขาอาหาร เพื่อรองรับการยอมรับมาตรฐานและความปลอดภัยของประเทศตางๆที่
เทาเทียมกับประเทศไทยซึ่งเปนขอกําหนดตามหลักการขององคการการคาโลก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงเปลี่ยนแปลงวันบังคับใชเปน “ตั้งแตวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ.2548 เปนตนไป”
13 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สืบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ
เรื่อง หนังสือรับรองมาตรฐานของอาหารทีน่ ําเขา
เกี่ยวกับหนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการนําเขาอาหารเพื่อจําหนายใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เชน
หนังสือรับรองการยกเวนไมตองแสดงผลการตรวจ และวิธีการวิเคราะหอาหารตามรายการที่ระบุใน
บัญชีแนบทายประกาศ
14 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
เรื่อง หนังสือรับรองมาตรฐานของอาหารทีน่ ําเขา (ฉบับที่ 2) อาหารและยา เรื่อง หนังสือรับรองมาตรฐานของอาหารที่นําเขา ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2548
โดยปรับปรุงหลักเกณฑการออกหนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการนําเขา เพื่อรองรับการยอมรับ
มาตรการดานสุขอนามัยของประเทศตางๆที่เทาเทียมกับประเทศไทย ตามหลักการองคการการคา
โลกนั้น เนื่องจากการจัดเตรียมหลักฐานรวมทั้งการพิจารณาตองใชเวลาในการดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงเปลี่ยนแปลงวันบังคับใชเปน “ตั้งแตวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2548 เปนตนไป”

5

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
15 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร

16

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปน
อาหารลักษณะผสม

17 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑการใชวิธีการตรวจวิเคราะหวัตถุเจือปน
อาหารที่แตกตางไปจากขอกําหนดใน Codex Advisory
Specification for the Identity and Purity of Food
Additives

สาระสําคัญ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร กําหนดการใชวัตถุเจือปน
อาหารตองเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารจึงออกประกาศกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร ดังนี้
1. การใชวัตถุเจือปนอาหาร ตองใชตามชื่อวัตถุเจือปนอาหาร ชนิดอาหาร และไมเกิน
ปริมาณสูงสุกที่ใหใชได เวนแตไดระบุเงื่อนไขเฉพาะ
2. การใชวัตถุเจือปนอาหารในกลุมหนาที่เดียวกันรวมกันตั้งแตสองชนิดขึ้นไป ตองมี
ปริมาณรวมกันไมเกินปริมาณของวัตถุเจือปนอาหารชนิดที่กําหนดใหใชไดนอยที่สุด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร กําหนดวา วัตถุเจือปนอาหาร
ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศเกี่ยวกับวัตถุเจือปนลักษณะผสม ดังนี้
1. ตองใชวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดียวที่มคี ุณภาพหรือมาตรฐานตาม Codex
2. กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เชน ตะกั่ว อารเซนิก ขอกําหนดดานจุลินทรีย
3. กําหนดเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณายื่นขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
หรือขออนุญาตใชฉลากอาหาร เชน เอกสารขอกําหนดเฉพาะ ผลการตรวจวิเคราะห
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร กําหนดวา วัตถุเจือปนอาหาร
ตองมีวิธีการตรวจวิเคราะหเปนไปตามที่กําหนดไวใน Codex Advisory Specification for the Identity
and Purity of Food Additives กรณีการใชวิธีการตรวจวิเคราะหที่แตกตางไปจากขอกําหนดดังกลาว
ตองเปนวิธีการตรวจวิเคราะหตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงออกประกาศกําหนดวา วิธีการตรวจวิเคราะหตอง
เปนวิธีที่กําหนดตามมาตรฐานระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือเปนวิธีที่สามารถ
ตรวจวิเคราะหสารที่ตองการในปริมาณที่ต่ํากวา หรือเทากับปริมาณที่มาตรฐานกําหนด และผลการ
ประเมินตองเปนเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบไดตามระบบคุณภาพ
6

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
18 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การ
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร
ประเภทวัตถุทใี่ ชรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร

19 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง การกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว

สาระสําคัญ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร กําหนดวา วัตถุเจือปนอาหาร
ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ
วัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุที่ใชรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร ดังนี้
- กําหนดวัตถุที่ใชเปนวัตถุเจือปนอาหารที่ใชเปนสวนประกอบในวัตถุที่ใชรักษาคุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหาร 8 ชนิด
- กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารดังกลาว
- กําหนดการแสดงฉลาก เชน “วัตถุดูดออกซิเจน หามรับประทาน”
“วัตถุกันชื้น หามรับประทาน”
- กําหนดการใชภาชนะบรรจุ
- กําหนดเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาฯ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร กําหนดวา วัตถุเจือปนอาหาร
ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุ
เจือปนอาหารชนิดเดี่ยว จํานวน 11 ชนิด เชน
(1) กรดซักซินิก (Succinic Acid)
(2) ไกลซีน (Glycine)
(3) ไดโซเดียมซักซิเนต (Disodium Succinate)
(4) ดีแอลแอละนีน (DL-Alanine)
(5) เชื้อราที่ใชในกระบวนการหมัก (Starter Culture)
(6) มอลโทเดกซทริน (Maltodextrin)
(7) ยีสตผลจากยีสตในกลุมแซ็กคาโรไมซีส (Saccharomyces) หรือ ทอรูลา (Torula)
7

ที่

ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.

สาระสําคัญ
(8) ยีสตชนิดอื่น
(9) แล็กติกแอซิดแบคทีเรีย
(10) ออกซิไดสพอลิเอทิลีน (Oxidised Polyethylene)
(11) เอนไซมแทรนสกลูทามิเนส จากเชื้อจุลินทรียสายพันธุสเตรปโทเวอรทิซิลเลียม
มอบารีนส วาร
(Enzyme Transglutaminase from Streptoverticillium mobaraense var.)

20 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 286)
พ.ศ.2547 เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารก และนมดัดแปลง
สูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2) และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547
เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก (ฉบับที่ 3)
21 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีสว นผสมของ
แอลกอฮอล
(ฉบับที่ 2)

เนื่องจากกระทรวงสาธารสาธารณสุข โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 286) และ (ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา จึ ง ออกประกาศเพื่ อ ชี้ แ จงประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ เชน กําหนดคาความหวานของ น้ําตาลแลคโตส การ
แสดงขอความบนฉลาก

เนื่องจากมีการปรับปรุงการแสดงคําเตือน สําหรับการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ
แอลกอฮอลทางสื่อตางๆ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงออกประกาศกําหนดระบุขอความที่ใหใชเปนคํา
เตือน สําหรับการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล 6 ขอความ ไดแก
“การดื่มสุรา ทําใหความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง”
“การดื่มสุรา อันตรายตอสุขภาพและบั่นทอนสติปญญา”
“ดื่มสุรา ทําใหตับแข็งและเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ”
“เมาแลวขับอาจพิการและตายได”
“ดื่มสุรา อาจทําใหเสียสติและเสียชีวิต”
“ดื่มสุรา ผิดศีลขอ 5”
8

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
22 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 319/2548
เรื่อง หลักเกณฑการตรวจประเมินสถานทีผ่ ลิตอาหารใน
ภาชนะบรรจุทปี่ ดสนิทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543

สาระสําคัญ
เพื่อใหการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทเปนไปตามหลักวิชาการ และผลิตภัณฑปลอดภัย
ต อ ผู บ ริ โ ภค สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาจึ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ป ฏิ บั ติ สํ า หรั บ
เจาหนาที่ในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ดังนี้
- การจําแนกชนิดอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตามหลักวิชาการ โดยใช คาความเปน
กรด-ดาง (pH) และคาแอคติวิตีของน้ํา (aW)
- การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ใหตรวจรายการเครื่องมือ
เครื่องจักร และอุปกรณพื้นฐานตามบัญชีแนบทายประกาศรวมทั้งการควบคุมกระบวนการผลิต
โดยมีเอกสารที่จําเปนสําหรับการผลิตดวย
23 คําสั่งสํานักงานคณะกรรรมการอาหารและยา ที่ 343/2548
เพื่อใหการแสดงรูปภาพที่แสดงถึงสวนประกอบของผลิตภัณฑบนฉลากอาหารไมเปนเท็จ
เรื่อง หลักเกณฑการแสดงรูปภาพสวนประกอบของ
หรื อ หลอกลวงให เ กิ ด ความหลงเชื่ อ โดยไม ส มควร หรื อ ไม ทํ า ให เ ข า ใจผิ ด ในสาระสํ า คั ญ ตาม
ผลิตภัณฑบนฉลากอาหาร
ขอกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่อง ฉลาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑในกาพิจารณา
การแสดงรูป หรือรูปภาพสวนประกอบของผลิตภัณฑบนฉลากอาหารที่จําหนายตอผูบริโภค หรือ
จําหนายใหผูปรุง หรือผูจําหนายอาหาร เพื่อเปนแนวทางวิธีปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ ใน 3 กรณี คือ
- กรณีแสดงรูปภาพของวัตถุที่เปนสวนประกอบ
- กรณีแสดงรูปภาพของวัตถุแตงกลิ่นรส
- กรณีแสดงรูปภาพของวัตถุเพื่อแนะนําใหผูบริโภคเติมในขณะรับประทาน

9

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 291)
พ.ศ.2548
เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการอาหาร
2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 292)
พ.ศ.2548
เรื่อง กําหนดอาหารทีห่ ามผลิต นําเขา หรือ
จําหนาย

3

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293)
พ.ศ.2548
เรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

การปรับปรุงกฎหมาย ปงบประมาณ 2549
สาระสําคัญ
เนื่องจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศแตงตั้งได
ครบกําหนดวาระ 2 ป เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2546
กระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศแตงตั้งบุคคล เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร
จํานวน 9 คน
เนื่องจากไดมีการอนุญาตใหใชใบหญาหวานเปนชาสมุนไพร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
280) พ.ศ.2547 เรื่อง ชาสมุนไพร กระทรวงสาธารณสุขจึงปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย ใหสอดรับ โดยกําหนดใหสารสกัดหยาบ (Crude extract) ที่
มิใชสกัดดวยน้ํา และอนุพันธของสารสกัดหยาบจากหญาหวานที่มิใชสตีวิโอไซดเปนอาหารที่หามผลิต นําเขา
หรือจําหนาย โดยไดยกเวนสําหรับการผลิตเพื่อการสงออก หรือการจําหนายใหผูผลิตเพื่อการสงออก หรือการ
จําหนายใหผูผลิตสตีวิโอไซดที่สกัดจากหญาหวาน
เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคจากการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร และกําหนดเงื่อนไขการใหขอมูล
ผลิตภัณฑใหถูกตองตามหลักวิชาการ
กระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหารไวเปนการเฉพาะ ดังนี้
- นิยามของผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อความชัดเจน
- ใหผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และฉลากตองไดรับอนุญาต
กอนนําไปใช
- คุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ เชน ขอกําหนดดานจุลินทรีย ปริมาณวิตามินหรือแรธาตุ
- การใชวัตถุเจือปนอาหาร
- สถานที่ผลิตตามเกณฑ GMP
- การใชภาชนะบรรจุ
- การแสดงฉลาก และการแสดงขอความกลาวอางทางสุขภาพ
10

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 294)
พ.ศ.2548
เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี

5

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
พ.ศ.2548
เรื่อง กําหนดคุณภาพ หรือมาตรฐานของภาชนะ
บรรจุที่ทําจากพลาสติก

สาระสําคัญ
เพื่อปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่อง รอยัลเยลลี และผลิตภัณฑรอยัลเยลลีซึ่งเปน
ผลิตภัณฑเสริมอาหารใหชัดเจนขึ้น
กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกําหนดเกี่ยวกับรอยัลเยลลี และผลิตภัณฑรอยัลเยลลี ดังนี้
- ใหรอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลีซึ่งเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะ
คือ 10-ไฮดรอกซี-2-ดีซีโนอิกแอซิด ความชื้น และโปรตีน
เพื่อเปนการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ
ภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกใหถูกตองสอดคลองกับขอมูลวิชาการที่เปลี่ยนแปลงไป
กระทรวงสาธารณสุ ขจึ ง ออกประกาศกํ า หนดคุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐานของภาชนะบรรจุ ที่ทํ า จาก
พลาสติก ดังนี้
- คุณภาพหรือมาตรฐานทั่วไป คือ สะอาด ไมมีสารอื่นออกมาปนเปอนกับอาหาร ไมมีจุลินทรียที่ทํา
ใหเกิดโรค ไมมีสีออกมาปนเปอนกับอาหาร และคุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญชีแนบทายประกาศ
- คุณภาพหรือมาตรฐานเนื้อพลาสติกและการแพรกระจาย
- ภาชนะบรรจุซึ่งใชบรรจุนมหรือผลิตภัณฑนม
- การหามการใชภาชนะบรรจุ เชน ภาชนะบรรจุที่มีสี ภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกที่ใชแลว ภาชนะ
บรรจุที่เคยใชบรรจุปุยหรือวัตถุมีพิษ

11

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 296)
พ.ศ.2549
เรื่อง อาหารทีม่ ีความเสีย่ งจากโรควัวบา

7

ประกาศสํานักงานคณะกรรรมการอาหารและยา
เรื่อง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุ
เจือปนอาหารชนิดเดี่ยว
(ฉบับที่ 2)

สาระสําคัญ
เพื่อเปนการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่อง อาหารที่มคี วามเสีย่ งจากโรควัวบา
(Bovine Spongiform Encephalopathy) ใหถูกตองสอดคลองกับสถานการณและขอเท็จจริง
กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกําหนดอาหารที่มีมคี วามเสีย่ งจากโรควัวบา ดังนี้
- กําหนดอาหารที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบา เปนอาหารที่หามนําเขา หรือ
จําหนาย โดยยกเวนผลิตภัณฑที่มีสามารถนําเขาหรือจําหนายได 8 รายการ ไดแก นมและผลิตภัณฑนม หนัง
สัตว เจลิตินและคอลลาเจนจากหนังสัตว ไขมันสกัดที่ไมมีโปรตีน ไตแคลเซียมฟอสเฟตที่ไมมีโปรตีนหรือไขมัน
เนื้อโคถอดกระดูก เลือดโค
- การนําเขาอาหารตองมีหนังสือรับรองทุกครั้งที่นําเขา โดยระบุสาระสําคัญ คือ แหลงกําเนิด สิ่ง
ปนเปอนที่ไมละลาย หรือ ไมมีโปรตีนหรือไขมันเปนองคประกอบ
- หลักเกณฑการนําเขา เชน ตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขการนําเขา มีหนังสือรับรองวาผาน
การตรวจประเมินเกี่ยวกับ GMP และหนังสือรับรองความปลอดภัย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร กําหนดวา วัตถุเจือปนอาหาร ตองมี
คุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปน
อาหารชนิดเดีย่ ว เพิ่มเติมอีก 2 ชนิด คือ โซเดียมไฮโดรเจนซัลเฟต และ โซเดียมไตรเมตาฟอสเฟต ซึ่งเปนวัตถุ
เจือปนอาหารที่ยังมิไดกําหนดไวใน Codex Advisory Specification for The Identify and purity of Food Additives

12

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
8 ประกาศสํานักงานคณะกรรรมการอาหารและยา
เรื่อง การขอรับการตรวจประเมินสถานทีผ่ ลิต
อาหารตามหลักเกณฑที่กาํ หนดในบัญชีแนบทาย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193)
พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544

9

ประกาศสํานักงานคณะกรรรมการอาหารและยา
เรื่อง กําหนดหลักฐานการขอตออายุใบอนุญาต
ผลิตอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดวิธกี ารผลิต
เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตอาหาร และการเก็บ
รักษาอาหาร

สาระสําคัญ
ดวยกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมื อ
เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร กําหนดใหสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจําหนายซึ่งอาหารตามที่ระบุ
ไวรวม 54 ประเภท ตองผานการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑที่กําหนดไว ปรากฏวามีผูผลิต
อาหารที่ไมอยูในขายตองปฏิบัติตามประกาศฯดังกลาว แตมีความประสงคจะขอรับการตรวจประเมินตาม
เกณฑที่กําหนดๆไวดวย ดังนั้นเพื่อเปฯการสงเสริมและสนับสนุนใหสถานที่ผลิตอาหารเหลานั้น ไดมีการ
พัฒนาใหไดตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) หรือตามระบบประกัน คุณภาพสุขลักษณะทั่วไป
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขในการขอรับการ
ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ดังนี้
- สถานที่ยื่นขอรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิต เชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- การตรวจประเมิน ใหตรวจตามบัญชีแนบทายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.
2543 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่840/2545
- เงื่อนไขการไดรับเกียรติบัตร
ดวยกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522) ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2548) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 กําหนดใหผูผลิตอาหารหรือผูประสงคจะตออายุใบอนุญาต
ผลิตอาหารสําหรับอาหารที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนด GMP ไว จะตองผานการประเมินวาปฏิบัติ
ได ต ามที่ ป ระกาศฯกํ า หนดก อ น และจะต อ งมี ห ลั ก ฐานการขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตตามที่ เ ลขาธิ ก าร
คณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศกํานดหลักฐานที่ตองใชในการขอตออายุ
ใบอนุญาตผลิตอาหาร แทนการตรวจประเมิน คือ ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ GMP ซึ่งตรวจมาแลวไม
เกิน 1 ป หรือสําเนาเกียรติบัตร GMP กฎหมาย / สําเนาใบรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP หรือ HACCP
ตามมาตรฐานสากล
13

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
10 ประกาศสํานักงานคณะกรรรมการอาหารและยา
เรื่อง กําหนดรายชื่อพืช หรือสวนตางๆของพืชที่ใช
เปนวัตถุดิบสําหรับชาสมุนไพร

สาระสําคัญ
เนื่องจากมีขอมูลเพิ่มเติมจากการประเมินความปลอดภัยของหญาหวาน ขอมูลการศึกษาวิจัย และ
ขอมูลการใชใบหญาหวาน คณะกรรมการอาหารไดเห็นสมควรอนุญาตใชใบหญาหวานในลักษณะของชา
สมุนไพร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงเพิ่มเติมรายชื่อพืชหรือสวนตางๆของพืช คือ ใบหญาหวานที่
อนุญาตใหใชเปนวัตถุดิบสําหรับชาสมุนไพร
11 ประกาศสํานักงานคณะกรรรมการอาหารและยา
เนื่องจากสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบายทบทวนหนังสือรับรองมาตรฐานของ
เรื่อง ยกเลิกประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารที่นําเขา โดยจะมีการกําหนดประเภทอาหารที่มีความเสี่ยงอันตรายใหสอดคลองกับสถานการณและ
อาหารและยา เรื่อง หนังสือรับรองมาตรฐานของ ขอเท็จจริงในปจจุบัน เพื่อมิใหมีผลกระทบตอการคาระหวางประเทศ
อาหารที่นาํ เขา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศ ยกเลิกประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาวาดวยเรื่อง หนังสือรับรองมาตรฐานของอาหารที่นําเขา
12 ประกาศสํานักงานคณะกรรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร กําหนด
เรื่อง หลักฐานและเอกสารประกอบการยืน่ ขอ
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตใชฉลาก และคุณภาพหรือมาตรฐานดานจุลินทรียท ี่ทาํ ใหเกิดโรค
อนุญาตใชฉลากของผลิตภัณฑเสริมอาหาร และ ของผลิตภัณฑเสริมอาหารตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คุณภาพหรือมาตรฐานดานจุลินทรียท ที่ ําใหเกิดโรค
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง
หลั ก ฐานและเอกสารประกอบการยื่น ขออนุญ าตใชฉ ลากของผลิต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหาร และคุ ณ ภาพหรื อ
มาตรฐานดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ดังนี้
- เอกสารและหลักฐาน เชน เอกสารแสดงรายละเอียดของขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ดานกายภาพ
ดานเคมี และดานจุลินทรีย เอกสารแสดงสูตรตนตํารับของผลิตภัณฑเสริมอาหาร เอกสารแสดงรายละเอียด
กรรมวิธีการผลิต ผลการวิเคราะหผลิตภัณฑ ใบรับรองสถานที่ผลิต หนังสือรับรองการจําหนาย หลักฐานแสดง
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
- คุณภาพหรือมาตรฐานดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค คือ ตองตรวจไมพบ สแตฟฟโลคอคคัส ออเรียส
คลอสทริเดียม และซัลโมเนลลา
14

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
13 ประกาศสํานักงานคณะกรรรมการอาหารและยา
เรื่อง คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 293) พ.ศ.2548
เรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 294)
พ.ศ.2548
เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี

14 ประกาศสํานักงานคณะกรรรมการอาหารและยา
เรื่อง ขอกําหนดการใชสวนประกอบที่สําคัญของ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดวิตามินและแรธาตุ

สาระสําคัญ
เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเพื่อใหแนวทางในการปฏิบัติมีทิศทางเดียวกันและเปนตามขอกําหนด
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จึงออกประกาศเพื่อชี้แจงรายละเอียดของประกาศกระทรวงดังกลาว เชน
- ใหผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และฉลากตองไดรับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากอน โดยรวมเอาผลิตภัณฑกระเทียม รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ
เปนผลิตภัณฑเสริมอาหารดวย
- กําหนดตัวอยางของผลิตภัณฑเสริมอาหาร
- เนื่องจากผลิตภัณฑเสริมอาหารทีแนวโนมการผลิตและจําหนายสูงขึ้น วัตถุดิบที่ใชผลิตและ
ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย และอาจมีปญหาดานความปลอดภัย ดังนั้นเพื่อใหการควบคุมผลิตภัณฑมี
ความเหมาะสมและมีขอกําหนดสําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนการเฉพาะ
- ใหรายละเอียดการขออนุญาตผลิตภัณฑเสริมอาหาร เชน สถานที่ยื่น แบบฟอรมและหลักฐาน
กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องผลิตภัณฑเสริมอาหาร กําหนด
สวนประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหารตองเปนไปตามบัญชีรายชื่อที่สาํ นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศกําหนดเกีย่ วกับขอกําหนดการใชสวนประกอบ
ที่สําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดวิตามินและแรธาตุ ดังนี้
- การใชสวนประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหาร ใหใชไดตามชนิดและไมเกินปริมาณสูงสุด
ตามตารางบัญชีแนบทายประกาศ จํานวน 27 ชนิด
- ในกรณีที่มีการใชสวนประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหาร รวมกันตั้งแตสองชนิดขึ้นไป
สวนประกอบแตละชนิดตองไมเกินปริมาณสูงสุดตามที่กําหนดไว

15

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
15 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 297)
พ.ศ.2549
เรื่อง อาหารฉายรังสี

สาระสําคัญ
เนื่องจากมาตรฐานอาหารสากล (Codex) เกี่ยวกับอาหารฉายรังสี มีการปรับเปลี่ยนขอกําหนด
ประกอบกับเพื่อประโยชนในทางการซื้อขายประเทศไทยมีการเจรจาขอตกลงกับสหรัฐอเมริกา เพื่อสงออก
ผลไมไทย 6 ชนิด โดยใชวิธกี ารฉายรังสีเปนมาตรการดานสุขอนามัยพืชในการกําจัดศัตรูพืชสําหรับผลไมที่จะ
สงออก
กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง อาหารฉายรังสี โดยมี
สาระสําคัญดังนี้
1. มีการปรับเปลี่ยนจากขอกําหนดเดิมที่กําหนดปริมาณรังสีเฉลี่ยสูงสุด เปน “ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุด”
และกําหนดบัญชีปริมาณรังสีที่อนุญาตตามวัตถุประสงคการฉายรังสี
2.กํ า หนดไม ใ ห นํ า การฉายรั ง สี อ าหารมาทดแทนหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารที่ ดี ใ นการผลิ ต อาหาร (Good
Manufacturing Practices: GMP) หรือหลักเกณฑการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (Good Agricultural Practices
:GAP)
3. ตองเก็บบันทึกขอมูลการฉายรังสีอาหารที่ใหบริการฉายรังสีไวอยางนอย 3 ป
4. กําหนดใหอาหารฉายรังสีเปนอาหารที่ตองมีฉลาก โดยนอกจากตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องฉลาก และฉลากวาดวยเรื่องอาหารที่นํามาฉายรังสีนั้นๆแลว ตองแสดงฉลากเพิ่มเติม คือ
แสดงขอความวา “อาหารที่ผานการฉายรังสีแลว” หรือขอความทํานองเดียวกันนี้ และระบุวัตถุประสงคการฉายรังสี
เชน เครื่องเทศฉายรังสี เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย สําหรับการแสดงเครื่องหมายฉายรังสีนั้นจะแสดงหรือไมก็ได แต
หากจะแสดงตองใชตามรูปแบบใหมที่กําหนดไว
5. กรณีที่มีการนําอาหารฉายรังสีมาเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในอาหารอื่น ตองระบุขอความ “ อาหาร
ผานการฉายรังสีแลว ” กํากับที่วัตถุดิบ/สวนประกอบอาหารฉายรังสีนั้น

16

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
16 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298)
พ.ศ.2549
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิด
เหลวที่ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอนโดย
วิธีพาสเจอรไรส

สาระสําคัญ
นมพร อ มดื่ ม พาสเจอร ไ รส เ ป น อาหารที่ เ สี ย ง า ย รวมทั้ ง ต อ งใช เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ต และอุ ป กรณ
เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตที่มีความจําเพาะเจาะจงเฉพาะดาน และเปนอาหารที่มีผูบริโภคจํานวนมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กเล็ก ดังนั้นเพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อใหเหมาะสมและมีความมัน่ ใจใน
การประกันคุณภาพหรือมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคเพิ่มมากขึ้น
กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชใน
การผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวฯ ซึ่งกําหนดใหผูผลิตและผูนําเขาตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามบัญชีแนบทายประกาศฯ ซึ่งประกอบดวย 7 หมวด คือ
1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
2. เครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณการผลิต
3. การควบคุมการผลิต
4. การทําความสะอาด การฆาเชื้อและการบํารุงรักษา
5. การสุขาภิบาล
6. สุขลักษณะของผูปฏิบัติงาน และบุคลากร
7. บันทึกและรายงานผล

17 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 299)
เพื่อกําหนดใหอาหารทุกชนิดมีมาตรฐาน โดยตรวจไมพบการปนเปอนสารเคมี ตอไปนี้ Chloramphenical
พ.ศ.2549
,Nitrofurazone,Nitrofurantoin ,Furazolidone,Furatadone และ Malachite Green (เปนการเพิ่มขอกําหนด
เรื่อง มาตรฐานอาหารทีม่ ีการปนเปอนสารเคมีบาง ของ Malachite Green)
ชนิด (ฉบับที่ 2)

17

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
สาระสําคัญ
18 ประกาศสํานักงานคณะกรรรมการอาหารและยา เพื่อกําหนดการตรวจวิเคราะหการปนเปอนสารเคมีในอาหาร และความสามารถของหองปฏิบัติการ
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการตรวจวิเคราะห (Minimum Required Performance Limit, MRPL โดยอยางนอยต่ําถึงระดับทีก่ ําหนดและตองพบปริมาณ
การปนเปอนสารเคมีบางชนิดในอาหาร
ปนเปอ นนอยกวาปริมาณทีก่ ําหนดคือ
คา MRPL ในการตรวจวิเคราะหหา Chloramphenicol, AOZ และ AMOZ เทากับ 0.3 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
คา MRPL ในการตรวจวิเคราะหหา AHD, SEM และ B-Agonist เทากับ 1.0 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
และคา MRPL ในการตรวจวิเคราะหหา Malachite Green เทา 2.0 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม

18

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
สาระสําคัญ
19 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 300)
กระทรวงสาธารณสุขไดทบทวน และแกไขเพิ่มเติมการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
พ.ศ.2549
อาหาร พ.ศ.2522 ใหถูกตองกับการจัดสวนราชการใหม และเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตาม
กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 กําหนดใหขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตางๆ เปนพนักงานเจาหนาที่
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งประกอบดวย
1. ขาราชการกระทรวงสาธารณสุข
2. ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. ขาราชการกรมควบคุมโรค
4. ขาราชการกรมอนามัย
5. ขาราชการกรมวิทยาศาสตรการแพทย
6. ผูวาราชการจังหวัด ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติราชการใน 75 จังหวัด ยกเวน
กรุงเทพมหานคร
7. ขาราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
8. ขาราชการสังกัดกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
9. ขาราชการสังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
10. ขาราชการสังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
11. ขาราชการสังกัดกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
12. ขาราชการสังกัดสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
13. ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี
14. ขาราชการกรุงเทพมหานคร
15. พนักงานเมืองพัทยา
19

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
20 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กําหนดชนิดอาหารในภาชนะบรรจุที่ปด สนิท
ที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 144
(พ.ศ.2535) ไมใชบังคับ (ฉบับที่ 2)

สาระสําคัญ
เพื่อเปนการกําหนดประเภทอาหารไมใหเกิดความเหลื่อมล้ําในขั้นตอนการอนุญาตการขึ้นทะเบียน
ตํารับอาหาร เนื่องจากการพิจารณาจัดประเภทตามภาชนะบรรจุที่ใช จึงเห็นสมควรกําหนดชนิดอาหารที่ไดรับ
การยกเวนเพิ่มเติมในประกาศสํานักงานคณะกรรมอาหารและยา เรื่อง กําหนดชนิดอาหารในภาชนะบรรจุที่
ปดสนิทที่ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535) ไมใชบังคับ โดยพิจารณาจากความเสี่ยง
ของผลิตภัณฑและคา water activity
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึง
1. ยกเลิกประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กําหนดชนิดของอาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนิทเปนอาหารที่ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 144
(พ.ศ.2535) ไมใชบังคับ
2. ออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กําหนดชนิดของอาหารในภาชนะบรรจุที่
ปดสนิท ที่ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535) เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ดังตอไปนี้
1. อาหารขบเคี้ยวประเภทคุกกี้ เวเฟอร แครกเกอร บิสกิต อาหารอบกรอบชนิดที่ไมมีการสอดไส ขาวเกรียบ
เมล็ดธัญพืชคัว่ หรืออบ ถั่วคัว่ หรืออบ พืชผักผลไมอบหรือทอดกรอบ อาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง(extruded
snack) และเมล็ดพืชอบแหงหรือทอด
2. ผงเครื่องเทศ ผงเครื่องปรุงตางๆ
3. แปงประกอบอาหาร
4. อาหารอัดเม็ด อาหารบรรจุแคปซูล
5. พืชผัก ผลไม ทีท่ ําใหแหง
6. เนื้อสัตวทที่ าํ ใหแหง

20

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
21 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่
2)

22 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง ขอกําหนดการใชสวนประกอบที่สําคัญของ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ชนิดกรดอะมิโน

สาระสําคัญ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร กําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร ตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดออกประกาศเพิ่มเติม เรื่อง ขอกําหนดการใชวัตถุเจือปน
อาหาร (ฉบับที่ 2) โดยกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติมอีก 1 ชนิด คือ Sodium Hydrogen Sulfate
ซึ่งเปนวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิไดกําหนดไวใน Codex General Standard for Food Additives ฉบับลาสุด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องผลิตภัณฑเสริมอาหาร กําหนดสวนประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑ
เสริมอาหารตองเปน ไปตามรายชื่อที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด สํานั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศเกี่ยวกับขอกําหนดการใชสวนประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑ
เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน ดังนี้
ขอ 1 การใชชนิดของกรดอะมิโนเปนสวนประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหาร ใหใชไดไมเกินปริมาณ
สูงสุดตามชนิดของกรดอะมิโนหรือกรดอะมิโนที่อยูในรูปแบบอื่น ที่กําหนดไวในตารางบัญชีรายชื่อแนบทาย
ประกาศนี้รวม 16 ชนิด
ขอ 2 ในกรณีที่มีการใชชนิดของกรดอะมิโนเปนสวนประกอบทีส่ ําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหารตามขอ 1 หลายชนิดรวมกัน
ปริมาณรวมของกรดอะมิโนทุกรูปแบบที่เปนชนิดเดียวกันในแตละชนิดจะตองไมเกินปริมาณสูงสุดตามที่กําหนดไวในตาราง
บัญชีรายชื่อสวนประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดกรดอะมิโนแนบทายประกาศนี้ ยกเวนกรดอะมิโนลําดับที่ 2,
3, 12, 13 และ 15 ที่มีการกําหนดปริมาณสูงสุดรวมกันไวโดยเฉพาะ

21

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
23 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 301)
พ.ศ.2549
เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 4)

สาระสําคัญ
การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่มีความเปนกรดต่ํา และบรรจุอยูโดยสภาวะปราศจาก
อากาศ เปนสภาวะที่เอื้อใหเกิดการเจริญของเชื้อจุลินทรีย คลอสทริเดียม โบทูลินั่ม ที่สรางสารพิษที่เปนอันตราย
ตอผูบริโภคถึงชีวิต เชน หนอไมบรรจุปบ เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคจากอันตรายของอาหารดังกลาว
กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิท (ฉบับที่ 4) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่มีความเปนกรดต่ํา คือ มีคาความเปนกรด-ดาง สูงกวา 4.6 และมี
คาแอคติวิตี้ของน้ําสูงกวา 0.85 สามารถดําเนินการฆาเชื้อได 2 กรณี คือ
(1) ฆาเชื้อดวยความรอนที่อุณหภูมิและเวลาที่กําหนด (Scheduled process) โดยใหคา F0
(Sterilizing value) ไมต่ํากวา 3 นาที ทั้งนี้อุณหภูมิและเวลาที่กําหนดจะตองมีการศึกษาทดสอบการกระจาย
ความรอนหรืออุณหภูมิภายในเครื่องฆาเชื้อ (Heat distribution) และอัตราการแทรกผานความรอน (Heat
penetration) ณ สถานที่ผลิตแหงนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาประกาศกําหนด
(2) เติมกรดเพื่อปรับสภาพความเปนกรด-ดางของอาหาร ไมเกิน 4.6 ทั้งนี้วิธีการปรับใหได
สภาพความเปนกรด-ดางสมดุล (Equilibrium pH) และกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด

22

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
24 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและความรูของผูควบคุม
การผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่
ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาส
เจอรไรส

สาระสําคัญ
กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชใน
การผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอนโดย
วิธีพาสเจอรไรส กําหนดวา ผูควบคุมการผลิตตองมีคุณสมบัติและความรูเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑนมฯตอง
เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและความรูเกี่ยวกับ
การผลิตผลิตภัณฑนมฯ ของผูควบคุมการผลิต ดังนี้
1. วุฒิการศึกษา การฝกอบรมและการทดสอบความรู โดยมีเนื้อหาของหลักสูตร เชน หลักเกณฑ
วิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑนมฯ ระบบการฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส สุขาภิบาลอาหาร
2. มีประสบการณในการปฏิบัติงาน
3. ตองอยูปฏิบัติงาน ณ สถานที่ผลิตตลอดเวลาที่มีการผลิต

23

ที่
ประกาศ สธ. / ประกาศ อย. / คําสั่ง อย.
25 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง ใบรับรองสถานที่ผลิตผลิตภัณฑนมพรอม
บริโภคชนิดเหลวที่ผา นกรรมวิธีการฆาเชื้อดวย
ความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส เพื่อการนําเขา

สาระสําคัญ
กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชใน
การผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอนโดย
วิธีพาสเจอรไรส กําหนดวาผูนําเขาผลิตภณฑนมฯ จะตองผานการตรวจประเมินสถานที่ผลิต หรือมีใบรับรอง
สถานที่ผลิตสํ า หรับ การนํา เข า จากหนว ยงานหรือองคก ร ตามที่สํา นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกําหนด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาจึ ง ออกประกาศกํ า หนดเกี่ ย วกั บ ใบรั บ รองสถานที่ ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑนมฯ เพื่อการนําเขา ดังนี้
1. ใบรับรองนั้น ตองระบุวาเปนไปตามเกณฑหรือมีรายละเอียดเทียบเทาเกณฑในบัญชีแนบทาย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549
2. กําหนดองคกรหรือหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจประเมินสถานที่ผลิต และสามารถออกใบรับรองได
3. กําหนดการแสดงใบรับรอง เชน ใหใชใบรับรองที่เปนตนฉบับ แนบคําแปลภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษที่ผานการรับรองคําแปลจากสถานทูตไทยในประเทศผูผลิต และใบรับรองตองระบุวันสิ้นอายุ ใน
กรณีที่ไมระบุวันสิ้นอายุใหอายุของใบรับรองมีอายุ 1 ป นับจากวันที่ออกใบรับรอง เวนแตมีหลักฐานจาก
หนวยงานที่ออกใบรับรองมาแสดงวา ใบรับรองนั้นมีสถานะการใชอยู
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