(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตใชฉลากของผลิตภัณฑเสริมอาหาร
และคุณภาพหรือมาตรฐานดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
--------------------------------------------อาศั ย อํ า นาจตามความใน (2) ของข อ 4 และ (2) ของข อ 5 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
(ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2548 ซึ่งออกตามความในมาตรา 5
และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แห งพระราชบั ญ ญั ติ อ าหาร พ.ศ.2522 อั น เป น กฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ ย วกั บ การจํ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรีภ าพของบุ ค คล ซึ่ งมาตรา 29 ประกอบกั บ มาตรา 35 มาตรา 39
มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนู ญ แห งราชอาณาจักรไทยบั ญ ญั ติ ให กระทํ าได โดยอาศัยอํานาจตามบท
บัญญัติแหงกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 การยื่นขออนุญาตใชฉลากของผลิตภัณฑเสริมอาหาร ใหเปนไปตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาวาดวยเรื่อง เลขสารบบอาหาร ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2548 พรอมเอกสารและ
หลักฐานดังตอไปนี้ดวย
(1) เอกสารแสดงรายละเอียดของขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานทางดานกายภาพ ดานเคมี
และดานจุลินทรียของวัตถุดิบ (Raw material specification) ที่เปนสวนประกอบสําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหาร
และเอกสารอื่นแลวแตกรณี ดังตอไปนี้
(1.1) ชื่อวิทยาศาสตรและลักษณะของวัตถุดิบแตละชนิด สําหรับวัตถุดิบที่เปนพืช
(1.2) สวนของวัตถุดิบแตละชนิด วิธีการควบคุมความสม่ําเสมอของคุณภาพ และวิธีตรวจ
เอกลักษณของวัตถุดิบ
(1.3) ชนิดและความเขมขนของตัวทําละลายที่ใชสกัด ชนิดสารสําคัญหรือกลุมสารที่ได
จากการสกั ด (ในกรณี ที่ ส ามารถระบุ ได ) อั ต ราส วนระหวางปริม าณวัต ถุ ดิ บที่ นํ ามาใชต อสารสกั ด ที่ ได 1 กรัม
(Extract ratio) สําหรับวัตถุดิบที่เปนสารสกัด
(1.4) วิธีการตรวจวิเคราะหองคประกอบหลัก หรือสารสําคัญ หรือตัวเทียบ (Markers)
พรอมขอกําหนดของสารนั้นๆในวัตถุดิบ สําหรับกรณีที่มีการกลาวอางถึงปริมาณองคประกอบหลักหรือสารสําคัญ
(2) เอกสารจากผูผลิตแสดงรายละเอียดสูตรตํารับของผลิตภัณฑเสริมอาหารตอหนวยหรือ
น้ําหนักรอยละ แลวแตกรณี โดยระบุรายละเอียดของวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบทุกชนิด พรอมปริมาณที่ใชในสูตร
ตํารับ และแยกวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบสําคัญและสวนประกอบไมสําคัญในสูตรตํารับ ตามลําดับ
(3) เอกสารจากผูผลิตแสดงรายละเอียดกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารตามขั้นตอนที่
ผลิตจริง
(4) เอกสารจากผูผลิตแสดงขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานทางดานกายภาพ ดานเคมี และ
ดานจุลินทรีย ของผลิตภัณฑ (Product specification)
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(5) ผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเสริมอาหารที่แสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ โดยตองเปน
ผลการตรวจวิเคราะหจากหนวยงานของรัฐทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือหนวยงานหรือองคกรที่ไดรับมอบหมาย
หรือไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐของประเทศนั้นๆ หรือที่ไดรับการรับรองโดยหนวยงานรับรองหองปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานสากล หรือสถาบันอื่นๆตามที่คณะกรรมการอาหารมีคําสั่งกําหนดรับรองผลวิเคราะหอาหาร
(5.1) เชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคตามขอ 1
(5.2) แบคทีเรียชนิด อี.โคไล (E.coli) นอยกวา 3 ตออาหาร 1 กรัม โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น
(Most Probable Number)
(5.3) สารปนเปอน
(5.3.1) สารหนูในรูปอนินทรีย (Inorganic arsenic) ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตออาหาร
1 กิโลกรัม สําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีสวนประกอบของสัตวน้ําและอาหารทะเล หรือสารหนูทั้งหมด (Total
arsenic) ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม สําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารอื่น
(5.3.2) ตะกั่ว (Lead) ไมเกิน 1 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม
(5.4) ปริมาณวิตามิน แรธาตุ กรดอะมิโน กรดไขมัน (กรณีสารอาหารเหลานี้เปนสวนประกอบ
สําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีการกลาวอางบนฉลากหรือเอกสารกํากับอาหาร)
(5.5) ปริมาณโปรตีน ชนิดและปริมาณกรดอะมิโน สําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มี
สาหรายเปนสวนประกอบ หรือผลิตภัณฑที่ตองการแสดงขอความ “โปรตีน” เปนสวนของชื่ออาหาร
(5.6) 10-ไฮดรอกซี-2-ดีซีโนอิคแอซิด (10-hydroxy-2-decenoic acid) และโปรตีน
สําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารรอยัลเยลลี
(5.7) 10-ไฮดรอกซี-2-ดีซีโนอิคแอซิด (10-hydroxy-2-decenoic acid) ความชื้น และ
โปรตีนสําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารรอยัลเยลลีที่นําไประเหยน้ําออกจนแหง
(5.8) 10-ไฮดรอกซี-2-ดีซีโนอิคแอซิด (10-hydroxy-2-decenoic acid) สําหรับผลิต
ภัณฑ
เสริมอาหารที่มีรอยัลเยลลีเปนสวนประกอบ
(6) ใบรับรองสถานที่ผลิต ซึ่งมีรายละเอียดเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง ใบรับรองสถานที่ผลิตสําหรับการนําเขาอาหาร กรณีเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารที่นําเขา
(7) หนังสือรับรองการจําหนาย (Certificate of Free Sale) ซึ่งมีรายละเอียดเปนไปตามคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองการจําหนาย (Certificate of Free
Sale : CFS) เพื่อประกอบการนําเขาผลิตภัณฑสุขภาพ
(8) หลักฐานแสดงความปลอดภัยของผลิตภัณฑเสริมอาหารหรือวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบ
สําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหาร แลวแตกรณีดังนี้
(8.1) วัตถุดิบที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑเสริมอาหารมีประวัติการใชเปนอาหาร
หรือใชเปนทั้งอาหารและยามาแตดั้งเดิม ใหยื่นหลักฐานแสดงประวัติการใชวัตถุดิบนั้นเปนอาหารมาแตดั้งเดิม
(8.2) วัตถุดิบที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑเสริมอาหารมีประวัติการใชเปนอาหาร

หรือใชเปนทั้งอาหารและยาแตนําไปพัฒนารูปแบบจากที่เคยใชมาแตดั้งเดิม ใหยื่นหลักฐานแสดงประวัติการใช
วัต ถุ ดิ บ รูป แบบดั้ งเดิ ม เป น อาหาร และผลการศึ ก ษาความเป น พิ ษ เฉี ย บพลั น (Acute toxicity) ของผลิ ต ภั ณ ฑ
เสริมอาหาร
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(8.3) วัตถุดิบที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑเสริมอาหารไมมีประวัติการใชเปนอาหาร
ใหย่นื ผลการศึกษาความเปนพิษเรื้อรัง (Chronic toxicity) ในสัตวทดลอง
(8.4) ผลิตภัณฑมีการใชในลักษณะเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารหรือผลิตภัณฑอื่น ที่สื่อ
ความหมายในทํานองเดียวกันตามกฎหมายของแตละประเทศ ใหยื่นหลักฐานหรือหนังสือจากหนวยงานรัฐ หนวยงาน
หรือองคกรที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานของรัฐ หรือ Notary public รับรองวาผลิตภัณฑมีจําหนายในประเทศ
นั้น ๆ เป น ระยะเวลาไม น อ ยกวา 15 ป นั บถึงวันที่ อ อกหลั ก ฐานหรือ หนั งสื อ รับ รอง โดยระบุ ชื่อ ผลิต ภั ณ ฑ สู ต ร
สวนประกอบ ชื่อและที่ตั้งผูผลิต และการจัดประเภทของผลิตภัณฑตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ
ขอ 2 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ดังตอไปนี้
(1) ตรวจไมพบสแตฟฟโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ตออาหาร 0.1 กรัม
(2) ตรวจไมพบคลอสทริเดียม (Clostridium spp.) ตออาหาร 0.1 กรัม
(3) ตรวจไมพบซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) ตออาหาร 25 กรัม
ขอ 3 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ผลิตภัณฑเสริม
อาหาร ใชบังคับเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2549
ลงชื่อ
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(นายมานิตย อรุณากูร)
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 123 ตอนพิเศษ 12 ง ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2549)
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