(สําเนา)
ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คาชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห
ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค
----------------------------------เพื่อให้ข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอาหารเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรคที่ตรวจพบได้ใน
อาหารแต่ละชนิดสอดคล้องตามหลักสากล (โคเด็กซ์) เป็นไปตามข้อมูลวิชาการ กระบวนการผลิตอาหารนั้น
และคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภคได้เหมาะสมยิ่งขึ้น สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ปรับปรุง
ข้อกาหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค โดยออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการใน
การตรวจวิเคราะห ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค ซึง่ มีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1. ยกเลิ กประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้าน
จุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
2. กาหนดให้อาหาร 43 ชนิด ตามบัญชีหมายเลข 1 ดังต่อไปนี้ “ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค”
เว้นแต่ จุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรคตามชนิดและปริมาณที่ระบุไว้ในบัญชีหมายเลข 2
2.1 รายชื่ออาหารที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ
อาหารควบคุมเฉพาะ
1) นมดัดแปลงสาหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสาหรับทารกและเด็กเล็ก ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยนมดัดแปลงสาหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสาหรับทารกและ
เด็กเล็ก
2) อาหารทารก และอาหารสูตรต่อเนื่องสาหรับทารกและเด็กเล็ก ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยอาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสาหรับทารกและเด็กเล็ก
3) อาหารเสริมสาหรับทารกและเด็กเล็ก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหาร
เสริมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
4) อาหารสาหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้าหนัก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหาร
สาหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้าหนัก
อาหารกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
5) นมโค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยนมโค
6) นมปรุงแต่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยนมปรุงแต่ง
7) ผลิตภัณฑ์ของนม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยผลิตภัณฑ์ของนม
8) นมเปรี้ยว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยนมเปรี้ยว
9) ไอศกรีม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยไอศกรีม
10) เนยแข็ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเนยแข็ง
11) ครีม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยครีม
12) เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
13) ชา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยชา
14) กาแฟ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยกาแฟ
15) น้านมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้านม
ถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

-216) เครื่องดื่มเกลือแร่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเครื่องดื่มเกลือแร่
17) ชาสมุนไพร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยชาสมุนไพร
18) น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้าบริโภค
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
19) น้าแข็ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้าแข็ง
20) น้าแร่ธรรมชาติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้าแร่ธรรมชาติ
21) อาหารกึ่งสาเร็จรูป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารกึ่งสาเร็จรูป
22) ไข่เยี่ยวม้า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยไข่เยี่ยวม้า
23) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
24) ข้าวเติมวิตามิน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยข้าวเติมวิตามิน
25) ช็อกโกแลต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยช็อกโกแลต
26) น้ามันเนย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ามันเนย
27) เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
28) น้าผึ้ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้าผึ้ง
29) แยม เยลลี่ และมาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยแยม เยลลี่ และมาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
30) เนยใสหรือกี (Ghee) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเนยใสหรือกี (Ghee)
31) เนย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเนย
อาหารที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก
32) ซอสบางชนิด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยซอสบางชนิด
33) ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง
34) ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยซอสในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท
35) วุ้นสาเร็จรูปและขนมเยลลี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลาก
ของวุ้นสาเร็จรูปและขนมเยลลี่
36) ขนมปัง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยขนมปัง
37) แป้งข้าวกล้อง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแป้งข้าวกล้อง
38) ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์
39) หมากฝรั่งและลูกอม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหมากฝรั่งและลูกอม
40) อาหารพร้อมบริโภค ซึ่งเป็นอาหารสาเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากของอาหารพร้อมปรุงและอาหารสาเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
2.2 รายชื่ออาหารที่ยังไม่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ
1) อาหารพร้อมบริโภค นอกเหนือจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดง
ฉลากของอาหารพร้อมปรุงและอาหารสาเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ได้แก่ ผัก ผลไม้ ตัดแต่งที่บริโภคใน
ลักษณะสดหรือดิบ, อาหารทะเล ที่บริโภคในลักษณะสดหรือดิบ เช่น ปลา กุ้ง หมึก หอย ซาชิมิ เป็นต้น(
2) อาหารหมักที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย รวมถึงผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์ที่มีการดองด้วยน้าส้ม เกลือ เป็นต้น
3) อาหารประเภทเส้นสด ได้แก่ เส้นขนมจีน ,เส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ เกี้ยมอี้ อูด้ง แผ่น
เกี๊ยว และผลิตภัณฑ์ทํานองเดียวกัน

-33. กาหนดให้อาหาร 43 รายการ ตามบัญชีหมายเลข 1 ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค เว้นแต่
จุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรคตามชนิด และปริมาณที่เป็นไปตามเกณฑ์ในบัญชีหมายเลข 2 ซึ่งขณะนี้กาหนดไว้
เฉพาะ Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens,
Listeria monocytogenes, Cronobacter spp., Clostridium botulinum, Vibrio parahaemolyticus
และ Vibrio cholera โดยก าหนดให้ ต รวจวิ เคราะห์ ตามชนิดและปริ มาณจุลิ นทรีย์ ที่ท าให้ เกิ ดโรค ดั ง
รายละเอียดในบัญชีหมายเลข 2
ทั้งนี้ มีผังการพิจารณาข้อกาหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑเงื่อนไข
และวิธีการในการตรวจวิเคราะห ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับดังกล่าว
4. การตรวจวิเคราะห์จุล ิน ทรีย์ ที่ทาให้เ กิด โรค ให้ ใช้การตรวจวิเคราะห์ ตามบัญชีแนบท้าย
หมายเลข 3 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค
ทั้งนี้ วิธีการตรวจวิเคราะห์อื่นนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 สามารถใช้
ในการตรวจวิเคราะห์ได้หากสามารถรายงานผลในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณตามที่กฎหมายกาหนด และ
วิธีการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
(ISO17025)
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับอาหาร ดังต่อไปนี้
5.1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องจากมีข้อกาหนดจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรคไว้แล้วตามประกาศ
ส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง หลั กฐานและเอกสารประกอบการยื่ นขออนุ ญาตใช้ ฉลาก ของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และคุณภาพหรือมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2549
5.2 วัตถุเจือปนอาหาร เนื่องจากวัตถุเจือปนอาหาร แต่ละชนิดมีข้อกาหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน รวมถึงจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรคไว้แล้ว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547
เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห
ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้ เกิดโรค ฉบับนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป
เล่ม 137 ตอนพิเศษ 237 ง ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 25๖๓ และมีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 256๔
ทั้งนี้ อาหารที่กาหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 364) พ.ศ.
2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์, หมากฝรั่งและลูกอม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหมาก
ฝรั่งและลูกอม, อาหารพร้อมบริโภคนอกเหนือจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากของอาหาร
พร้อมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ได้แก่ อาหารหมักที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในภาชนะบรรจุ
พร้อมจําหน่าย รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีการดองด้วยน้ําส้ม เกลือ เป็นต้น, อาหารประเภทเส้นสด ผู้ผลิตหรือ
ผู้นําเข้าอาหารดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 256๔
7. ผู้ผลิต เพื่อจาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรือที่จาหน่าย อาหารที่มีมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ ที่ทา
ให้ เกิดโรค ไม่เป็ น ไปตามประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขฉบับดังกล่ าว เข้าลั กษณะเป็น อาหารผิ ด
มาตรฐาน ตามมาตรา 28 ฝ่าฝืนมาตรา 25(3) มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือลักษณะเป็นอาหารไม่
บริสุทธิ์ ตามมาตรา 26(1) ฝ่าฝืนมาตรา 25(1) มีโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ

-4สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ประกอบการ ที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าวโดยเคร่งครัด อย่างไรก็ดี สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ได้จัดทาคู่ มือและแนวปฏิบัติการใช้ประกาศฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจหลักเกณฑ์ข้อกาหนด
และนาไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และหากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ กองอาหาร สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 02-590-7179 และ 02-590-7173 ในเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่

๓๐

ตุลาคม พ.ศ. 25๖๓

ไพศาล ดั่นคุ้ม
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รับรองสําเนาถูกต้อง
จิรารัตน์ เทศะศิลป์
นักวิชาการและอาหารชํานาญการพิเศษ

บัญชีแนบท้ายประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คาชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการในการตรวจ
วิเคราะห ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค
---------------------------------ผังการพิจารณาข้อกําหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการในการ
ตรวจวิเคราะห ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค
ผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย

Q.1 เป็นผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร หรือวัตถุ
เจือปนอาหารหรือไม่

ไม่ใช่

ใช่

-ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสรืมอาหาร
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
-วัตถุเจือปนอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

พิจารณาตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับ

Q.2 เป็นอาหารในบัญชี
หมายเลข 1 หรือไม่

ไม่ใช่

ใช่

Q.3 มีเกณฑ์กําหนดใน
บัญชีหมายเลข 2
(อาหาร+ เชื้อ)

ไม่มี

เนื่องจากประกาศฯกําหนด “ต้องไม่มจี ุลินทรีย์ที่
ทําให้เกิดโรค เว้นแต่จลุ ินทรีย์ที่ทาํ ให้เกิดโรคตาม
ชนิดและปริมาณที่ระบุในบัญชีหมายเลข 2 ”
มี
พิจารณาตามเกณฑ์

ดังนั้นมาตรฐานสําหรับเชื้อที่ไม่ได้ถูกกําหนดใน
บัญชีหมายเลข 2 คือ
“ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค”

ไม่มีข้อกําหนด

หากพบถือว่าผิดมาตรฐาน การตรวจวิเคราะห์
อาหาร/เชื้อ ในส่วนนี้ควรตรวจตามข้อมูล
วิชาการ หรือสภาพปัญหาทีม่ ีการปนเปื้อน

