(สําเนา)

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดีย่ ว (ฉบับที่ 4)
--------------------------------------------------เพื่อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยวที่มีการอนุญาตเพิ่มเติม
อาศัยอํานาจตามความใน (2) ของขอ 4 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281)
พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2547 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7)(9) และ (10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปน
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอาหาร ออกประกาศไวดังตอไปนี้
ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (15) และ (16) ของขอ 2 แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เรื่อง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2548
“(15) โมโนโพแทสเซียมทารเทรต (Monopotassium Tartrate)
ชื่อสารเคมี : 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 99.0 – 101.0
- แอมโมเนีย ผานการทดสอบ
- สิ่งอืน่ ที่ไมละลาย ผานการทดสอบ
ขอจํากัดของสารแปลกปน
- ตะกั่ว ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
การบรรจุและการเก็บรักษา : เก็บในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
คุณภาพหรือมาตรฐาน : อางอิงจาก Food Chemical Codex Monograph
Fifth Edition 2004 หรือหากมีการแกไขใหมีคุณภาพ
หรือมาตรฐานตามทีก่ ําหนดไวในฉบับลาสุด
(16) แอล-ซีสเตอีน...

-2(16) แอล-ซีสเตอีนไฮโดรคลอไรด (L-Cysteine hydrochloride)
ชื่อสารเคมี : L-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid monohydrochloride หรือ
L-Cysteine monohydrochloride [CAS : 7048-04-6 (ชนิดโมโนไฮเดรต)
และ 52-89-1 (ชนิดอันไฮดรัส), INS : 920, E : 920]
สูตร : C3H7NO2S•HCl•H2O (ชนิดโมโนไฮเดรต) และ C3H7NO2S•HCl (ชนิดอันไฮดรัส)
น้ําหนักโมเลกุล : 175.63 (ชนิดโมโนไฮเดรต) และ 157.62 (ชนิดอันไฮดรัส)
คุณลักษณะ : เปนผลึกหรือผงสีขาวหรือไมมีสี ละลายในน้ําและแอลกอฮอล มี 2 ชนิด
คือ ชนิดโมโนไฮเดรต และชนิดอันไฮดรัส
สําหรับชนิดอันไฮดรัสจะเสียสภาพที่อุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียส
ทั้งนี้วัตถุดิบทีใ่ ชในการผลิตวัตถุเจือปนอาหารดังกลาวตองไมผลิตจาก
เสนผมมนุษย
ขอกําหนดเฉพาะ : - ปริมาณ (C3H7NO2S•HCl) ระหวางรอยละ 98.0 - 101.5
คํานวณเปนน้าํ หนักเมื่อแหง
- การเสียน้าํ หนักเมื่อแหง ระหวางรอยละ 8.0 – 12.0
สําหรับชนิดโมโนไฮเดรต หรือไมเกินรอยละ 2 สําหรับชนิด
อันไฮดรัส
- กากหลังเผาไมเกินรอยละ 0.1
o
- สเปซิฟก โรเตชั่น ระหวาง +5.0o ถึง +8.0o ที่ [α] 20D
o

หรือ + 4.9o ถึง 7.9o ที่ [α]D25

ขอจํากัดของสารแปลกปน
- ตะกั่ว ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
การบรรจุและการเก็บรักษา : เก็บในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
คุณภาพหรือมาตรฐาน : อางอิงจาก Food Chemical Codex Monograph
Fifth Edition 2004 หรือหากมีการแกไขใหมีคุณภาพ
หรือมาตรฐานตามทีก่ ําหนดไวในฉบับลาสุด”
และ Commission Directive 2000/63/EC
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2553
พิพัฒน ยิง่ เสรี
(นายพิพฒ
ั น ยิ่งเสรี)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 127 ตอนพิเศษ 103 ง ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2553)
รับรองสําเนาถูกตอง
จิรารัตน เทศะศิลป
(นางสาวจิรารัตน เทศะศิลป)
นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ

