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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง คําช้ีแจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์์ เง่ือนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 1) 
 

เพ่ือให้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหารเป็นประกาศฯ ฉบับเดียวสําหรับใช้
ในการอ้างอิงข้อกําหนดเง่ือนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหาร จึงได้มีการยกเลิกข้อกําหนดเง่ือนไขการใช้วัตถุเจือปน
อาหารสําหรับอาหารควบคุมเฉพาะหรืออาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานซึ่งมีประกาศกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งน้ีแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับการ
ดําเนินงานของโคเด็กซ์ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงมาตรฐานรายสินค้า (Commodity standards) เพ่ือให้
มาตรฐานทั่วไปสําหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ (General Standard for Food Additives; GSFA) 
เป็นมาตรฐานเดียวสําหรับใช้ในการอ้างอิงข้อกําหนดเง่ือนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานสากล  

กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์์ เง่ือนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 1) ทั้งน้ีประกาศฯ ดังกล่าวมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี 

ข้อ 1 ยกเลิกข้อกําหนดเง่ือนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง
บังคับใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ จํานวน 29 ฉบับ ดังมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาฉบับน้ี 

ข้อ 2 วันบังคับใช้: ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าอาหารซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 ใช้บังคับต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับน้ี
ภายในสองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ข้อ 3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63) เป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ วันที่  26  ตุลาคม พ.ศ. 2563 

      ไพศาล ด่ันคุ้ม 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 

(สําเนา) 

รับรองสําเนาถูกต้อง 
จิรารัตน์ เทศะศิลป์ 

นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ 
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บญัชแีนบทา้ยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คําชีแ้จงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที ่417) พ.ศ. 2563 
 ออกตามความในพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์์ เงื่อนไข วิธกีารใช ้และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบบัที ่1) 

 
ประกาศฉบับเดิม รายละเอยีดทีแ่ก้ไขเพิ่ม 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 
หมวดอาหารทีอ่้างองิการใชว้ตัถเุจอืปนอาหารตาม 

บญัชหีมายเลข 2 สว่นที ่1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัที ่418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ์์ เงือ่นไข วธิกีารใช้ 

และอตัราส่วนของวตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัที ่2) 
1. ฉบับที่ 23  
(พ.ศ.2522)  

เรื่อง กาํหนดน้าํมันถั่วลสิงเปน็
อาหารควบคุมเฉพาะและ
กําหนดคณุภาพหรือมาตรฐาน 
วธิกีารผลิต และฉลาก สําหรับ
น้ํามันถั่วลิสง  

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดน้ํามันถั่วลิสงเป็นอาหาร
ควบคุมเฉพาะ และกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานวิธีการผลิต และ
ฉลากสําหรับน้ํามันถั่วลิสง ลงวันที่ 13 กันยายน 2522 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยความในข้อ 1 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 413) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ .ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวง
สาธารณสุขหลายฉบับที่กําหนดมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน 
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 6 น้ํามันถั่วลิสงที่ใช้วัตถุเจือปนในอาหาร ให้ปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 

02.0 น้ํามันและไขมันและผลิตภัณฑ์อิมัลชัน 
02.1 น้ํามันและไขมันปราศจากน้ํา 

 02.1.2 น้ํามันและไขมันจากพืช  

  ข้อ 2 ให้ยกเลิกบัญชีวัตถุเจือปนในอาหาร (Food Additives) 
ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2522) เรื่อง 
กําหนดน้ํามันถั่วลิสงเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ และกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานวิธีการผลิต และฉลากสําหรับน้ํามันถั่วลิสง 
ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522 
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ประกาศฉบับเดิม รายละเอยีดทีแ่ก้ไขเพิ่ม 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 

หมวดอาหารทีอ่้างองิการใชว้ตัถเุจอืปนอาหารตาม 
บญัชหีมายเลข 2 สว่นที ่1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัที ่418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ์์ เงือ่นไข วธิกีารใช้ 

และอตัราส่วนของวตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัที ่2) 
2. ฉบบัที ่56 
(พ.ศ.2524)  

เรื่อง น้ํามันปาล์ม  ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับ
ที่ 56 (พ.ศ. 2524) เรื่อง น้ํามันปาล์ม ลงวันที่ 20 มกราคม 
พ.ศ.2524 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยความในข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 413) พ.ศ. 2563 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับที่กําหนดมาตรฐานอาหารที่มีสาร
ปนเปื้อน ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 6 น้ํามันปาล์มที่ใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 

02.0 น้ํามันและไขมันและผลิตภัณฑ์อิมัลชัน 
02.1 น้ํามันและไขมันปราศจากน้ํา 
02.1.2 น้ํามันและไขมันจากพืช 

  ข้อ 4 ให้ยกเลิกบัญชีวัตถุเจือปนในอาหาร (Food additives) 
ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2524) เรื่อง 
น้ํามันปาล์ม ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2524 

 

3. ฉบบัที ่57 
(พ.ศ.2524)  

เรื่อง น้ํามันมะพร้าว  ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ
ที่ 57 (พ.ศ. 2524) เรื่อง น้ํามันมะพร้าว ลงวันที่ 20 มกราคม 
พ.ศ. 2524 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยความในข้อ 7 แห่งประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 413) พ.ศ. 2563 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับที่กําหนดมาตรฐานอาหารที่มีสาร
ปนเปื้อน ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 4 น้ํามันมะพร้าวที่ใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 

02.0 น้ํามันและไขมันและผลิตภัณฑ์อิมัลชัน 
02.1 น้ํามันและไขมันปราศจากน้ํา 
02.1.2 น้ํามันและไขมันจากพืช 
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ประกาศฉบับเดิม รายละเอยีดทีแ่ก้ไขเพิ่ม 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 

หมวดอาหารทีอ่้างองิการใชว้ตัถเุจอืปนอาหารตาม 
บญัชหีมายเลข 2 สว่นที ่1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัที ่418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ์์ เงือ่นไข วธิกีารใช้ 

และอตัราส่วนของวตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัที ่2) 
  ข้อ 6 ให้ยกเลิกบัญชีวัตถุเจือปนอาหาร (Food additives) ท้าย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2524) เรื่อง 
น้ํามันมะพร้าว ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2524 

4. ฉบบัที ่83 
(พ.ศ.2527)  

เรื่อง ช็อกโกแลต  ข้อ 7 ให้ยกเลิก (5) และ (6) ของข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2527) เรื่อง ช็อกโกแลต ลงวันที่ 
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 

05.0 ลูกกวาด ลูกอม ช็อกโกแลต 
05.1 ผลิตภัณฑ์โกโก้ ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์
เลียนแบบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนช็อกโกแลต 

  ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 และตาราง แห่งประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2527) เรื่อง ช็อกโกแลต 
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 10 ช็อกโกแลตตามข้อ 2 ที่ใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 

05.1.4 ผลิตภัณฑ์โกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต 

5. ฉบบัที ่156 
(พ.ศ.2537) 

เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารก
และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง
สําหรับทารกและเด็กเล็ก  

ข้อ 9 ให้ยกเลิก 4.8 ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับ
ที่ 156 (พ.ศ. 2537) เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลง
สูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2537 

13.0 อาหารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะทางด้านโภชนาการ 
13.1 อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
13.1.1 นมดัดแปลงสําหรับทารกและอาหารทารก 
13.1.2 นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
และอาหารสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

 ข้อ 10 ให้ยกเลิกความใน 4.9 ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่ 156 (พ.ศ. 2537) เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับ
ทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก  
ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2537 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“4.9 ไม่แต่งกลิ่นรส ทั้งนี้เว้นแต่นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก อาจมีการแต่งกลิ่นรสตามที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” 
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ประกาศฉบับเดิม รายละเอยีดทีแ่ก้ไขเพิ่ม 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 

หมวดอาหารทีอ่้างองิการใชว้ตัถเุจอืปนอาหารตาม 
บญัชหีมายเลข 2 สว่นที ่1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัที ่418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ์์ เงือ่นไข วธิกีารใช้ 

และอตัราส่วนของวตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัที ่2) 
  ข้อ  11 ให้ยกเ ลิกความในข้อ  9 แห่ งประกาศกระทรวง

สาธารณสุขฉบับที่ 156 (พ.ศ. 2537) เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับ
ทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลง
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2537 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 

  “ข้อ 9 การผลิตนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตร
ต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ถ้าจําเป็นต้องใช้วัตถุเจือปน
อาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือ
ปนอาหาร” 

 

6. ฉบบัที ่157 
(พ.ศ.2537) 

เรื่อง อาหารทารกและอาหาร
สูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและ
เดก็เลก็ 

ข้อ 12 ให้ยกเลิก 4.7 ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่ 157 (พ.ศ. 2537) เรื่อง อาหารทารกและ
อาหารสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2537 

13.0 อาหารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะทางด้านโภชนาการ 
13.1 อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
13.1.1 นมดัดแปลงสําหรับทารกและอาหารทารก 
13.1.2 นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
และอาหารสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก   ข้อ 13 ให้ยกเลิก 4.8 ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวง

สาธารณสุขฉบับที่ 157 (พ.ศ. 2537) เรื่อง อาหารทารกและ
อาหารสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2537 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “4.8 ไม่แต่งกลิ่นรส ทั้งนี้เว้นแต่อาหารสูตรต่อเนื่องสําหรับทารก
และเด็กเล็ก อาจมีการแต่งกลิ่นรสตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” 
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ประกาศฉบับเดิม รายละเอยีดทีแ่ก้ไขเพิ่ม 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 

หมวดอาหารทีอ่้างองิการใชว้ตัถเุจอืปนอาหารตาม 
บญัชหีมายเลข 2 สว่นที ่1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัที ่418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ์์ เงือ่นไข วธิกีารใช้ 

และอตัราส่วนของวตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัที ่2) 
  ข้อ  14 ให้ยกเ ลิกความในข้อ  9 แห่ งประกาศกระทรวง

สาธารณสุขฉบับที่ 157 (พ.ศ. 2537) เรื่อง อาหารทารกและ
อาหารสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2537 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 9 การผลิตอาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสําหรับทารก
และเด็กเล็ก ถ้าจําเป็นต้องใช้วัตถุเจือปนอาหารให้ปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 

 

7. ฉบบัที ่158 
(พ.ศ.2537) 

เรื่อง อาหารเสริมสําหรับทารก
และเดก็เลก็ 

ข้อ 15 ให้ยกเลิก 3.6, 3.7 และ 3.8 ของข้อ 3 แห่งประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 158 (พ.ศ. 2537) เรื่อง อาหารเสริม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2537 

13.0 อาหารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะทางด้านโภชนาการ 
13.2 อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

  ข้อ  16 ให้ยกเ ลิกความในข้อ  6 แห่ งประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่ 158 (พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารเสริมสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2537 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 6 การผลิตอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ถ้า
จําเป็นต้องใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 
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ประกาศฉบับเดิม รายละเอยีดทีแ่ก้ไขเพิ่ม 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 

หมวดอาหารทีอ่้างองิการใชว้ตัถเุจอืปนอาหารตาม 
บญัชหีมายเลข 2 สว่นที ่1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัที ่418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ์์ เงือ่นไข วธิกีารใช้ 

และอตัราส่วนของวตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัที ่2) 
8. ฉบับที ่195 
(พ.ศ.2543) 

เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ ข้อ  17 ให้ยกเลิก  (7) ของข้อ  4 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 195) พ.ศ. 2543 เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ 
ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543 

14.0 เครื่องดื่ม 
14.1 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
14.1.4 เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส 
14.1.4.1 เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสอัดก๊าซ 
14.1.4.2 เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสที่ไม่อัดก๊าซ 
14.1.4.3 เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสชนิดของเหลวเข้มข้นหรือ
ชนิดแห้ง 

9. ฉบับที่ 196 
(พ.ศ.2543) 

เรื่อง ชา ข้อ  18 ให้ยกเลิก  (6) ของข้อ  4 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 196) พ.ศ. 2543 เรื่อง ชา ลงวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2543 

• ชาและชาผงสําเร็จรูป (instant tea) 
14.0 เครื่องดื่ม 
14.1 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
14.1.5 กาแฟ เครื่องดื่มแทนกาแฟ ชา ชาสมุนไพรชนิดชงดื่ม 
(Herbal infusion) และเครื่องดื่มจากธัญชาติชนิดต่างๆ ไม่
รวมโกโก้ 
• ชาปรุงสําเร็จ 
14.0 เครื่องดื่ม 
14.1 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
14.1.4 เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส 
14.1.4.1 เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสอัดก๊าซ 
14.1.4.2 เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสที่ไม่อัดก๊าซ 
14.1.4.3 เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสชนิดของเหลวเข้มข้นหรือ
ชนิดแห้ง 

  ข้อ  19 ให้ยกเลิก  (4) ของข้อ  5 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 196) พ.ศ. 2543 เรื่อง ชา ลงวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2543 

  ข้อ 20 ให้ยกเลิก (10) ของข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 196) พ.ศ. 2543 เรื่อง ชา ลงวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  ข้อ 21 ให้ยกเลิกความใน (11) ของข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 196) พ.ศ. 2543 เรื่อง ชา ลงวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(11) การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 
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ประกาศฉบับเดิม รายละเอยีดทีแ่ก้ไขเพิ่ม 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 

หมวดอาหารทีอ่้างองิการใชว้ตัถเุจอืปนอาหารตาม 
บญัชหีมายเลข 2 สว่นที ่1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัที ่418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ์์ เงือ่นไข วธิกีารใช้ 

และอตัราส่วนของวตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัที ่2) 
10. ฉบบัที ่197 
(พ.ศ.2543) 

เรื่อง กาแฟ ข้อ 22 ให้ยกเลิกความใน (6) ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 เรื่อง กาแฟ ลงวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(6) การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 

• กาแฟแท้/ กาแฟที่สกัดกาเฟอีนออก/ กาแฟสําเร็จรูป 
กาแฟสําเร็จรูปที่สกัดกาเฟอีนออก 
14.0 เครื่องดื่ม 
14.1 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
14.1.5 กาแฟ เครื่องดื่มแทนกาแฟ ชา ชาสมุนไพรชนิดชง
ดื่ม (Herbal infusion) และเครื่องดื่มจากธัญชาติชนิดต่างๆ 
ไม่รวมโกโก้ 
• กาแฟผสม/ กาแฟสําเร็จรูปผสม 
14.0 เครื่องดื่ม 
14.1 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
14.1.4 เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส 
14.1.4.1 เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสอัดก๊าซ 
14.1.4.2 เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสที่ไม่อัดก๊าซ 
14.1.4.3 เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสชนิดของเหลวเข้มข้นหรือ
ชนิดแห้ง 
14.1.5 กาแฟ เครื่องดื่มแทนกาแฟ ชา ชาสมุนไพรชนิดชงดื่ม 
(Herbal infusion) และเครื่องดื่มจากธัญชาติชนิดต่างๆ ไม่
รวมโกโก้ 

  ข้อ 23 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 เรื่อง กาแฟ ลงวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(2) การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 

  ข้อ  24 ให้ยกเลิก  (3) ของข้อ  8 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 เรื่อง กาแฟ ลงวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2543

  ข้อ 25 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 8 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 เรื่อง กาแฟ ลงวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(4) การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร”

  ข้อ 26 ให้ยกเลิก (8) ของข้อ 10 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 เรื่อง กาแฟ ลงวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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ประกาศฉบับเดิม รายละเอยีดทีแ่ก้ไขเพิ่ม 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 

หมวดอาหารทีอ่้างองิการใชว้ตัถเุจอืปนอาหารตาม 
บญัชหีมายเลข 2 สว่นที ่1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัที ่418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ์์ เงือ่นไข วธิกีารใช้ 

และอตัราส่วนของวตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัที ่2) 
  ข้อ 27 ให้ยกเลิกความใน (9) ของข้อ 10 แห่งประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 เรื่อง กาแฟ ลงวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(9) การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร”

11. ฉบบัที ่198 
(พ.ศ.2543) 

เรื่อง น้ํานมถั่วเหลืองใน
ภาชนะบรรจุทีป่ดิสนิท 

ข้อ  28 ให้ยกเลิก  (5) ของข้อ  5 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 198) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ํานมถั่วเหลืองใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543 

06.8 ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง 
06.8.1 เครื่องดื่มน้ํานมถั่วเหลือง  

  ข้อ 29 ให้ยกเลิกความใน (11) ของข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 198) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ํานมถั่วเหลืองใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(11) การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร”

12. ฉบบัที ่201 
(พ.ศ.2543) 

เรื่อง ซอสบางชนดิ 
 

ข้อ  30 ให้ยกเลิก  (9) ของข้อ  4 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 201) พ.ศ. 2543 เรื่อง ซอสบางชนิด ลง
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543 

12.0 เกลือ เครื่องเทศ ซุป ซอส สลัดและผลิตภัณฑ์จากโปรตีน 
12.6 ซอสและผลิตภัณฑ์ทํานองเดียวกัน 
12.6.2 ซอสที่ไม่เป็นอิมัลชัน 
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ประกาศฉบับเดิม รายละเอยีดทีแ่ก้ไขเพิ่ม 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 

หมวดอาหารทีอ่้างองิการใชว้ตัถเุจอืปนอาหารตาม 
บญัชหีมายเลข 2 สว่นที ่1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัที ่418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ์์ เงือ่นไข วธิกีารใช้ 

และอตัราส่วนของวตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัที ่2) 
13. ฉบบัที ่203 
(พ.ศ.2543) 

เรื่อง น้ําปลา ข้อ 31 ให้ยกเลิก (7) และ (8) ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 203) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ําปลา ลงวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2543

12.0 เกลือ เครื่องเทศ ซุป ซอส สลัดและผลิตภัณฑ์จากโปรตีน 
12.6 ซอสและผลิตภัณฑ์ทํานองเดียวกัน 
12.6.4 ซอสใส 

  ข้อ 32 ให้ยกเลิก (6) และ (7) ของข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 203) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ําปลา ลงวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2543

14. ฉบบัที ่204 
(พ.ศ.2543) 

เรื่อง น้ําส้มสายช ู ข้อ 33 ให้ยกเลิกความใน (8) ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 204) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ําส้มสายชู ลงวันที่ 
19 กันยายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(8) การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร”

12.0 เกลือ เครื่องเทศ ซุป ซอส สลัดและผลิตภัณฑ์จากโปรตีน 
12.3 น้ําส้มสายชูหมัก 

  ข้อ 34 ให้ยกเลิก (10) ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 204) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ําส้มสายชู ลงวันที่ 
19 กันยายน พ.ศ. 2543 

 

  ข้อ 35 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 204) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ําส้มสายชู ลงวันที่ 
19 กันยายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(5) การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร”
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ประกาศฉบับเดิม รายละเอยีดทีแ่ก้ไขเพิ่ม 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 

หมวดอาหารทีอ่้างองิการใชว้ตัถเุจอืปนอาหารตาม 
บญัชหีมายเลข 2 สว่นที ่1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัที ่418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ์์ เงือ่นไข วธิกีารใช้ 

และอตัราส่วนของวตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัที ่2) 
15. ฉบบัที ่205 
(พ.ศ.2543) 

เรื่อง น้ํามันและไขมัน ข้อ  36 ให้ยกเ ลิกความในข้อ  7 แห่ งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 205) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ํามันและไขมัน  
ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 7 การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร”

02.0 น้ํามันและไขมันและผลิตภัณฑ์อิมัลชัน 
02.1 น้ํามันและไขมันปราศจากน้ํา 
02.1.2 น้ํามันและไขมันจากพืช 
02.1.3 น้ํามันและไขมันจากสัตว์ 

  ข้อ 37 ให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 205) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ํามันและไขมัน ลงวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2543

 

16. ฉบบัที ่206 
(พ.ศ.2543) 

เรื่อง น้ํามันเนย ข้อ 38 ให้ยกเลิก (4) ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 206) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ํามันเนย ลงวันที่ 19 กันยายน 
พ.ศ. 2543

02.0 น้ํามันและไขมันและผลิตภัณฑ์อิมัลชัน 
02.1 น้ํามันและไขมันปราศจากน้ํา 
02.1.1 บัตเตอร์ออยล์ แอนไฮดรัสมิลค์แฟต และกี 

17. ฉบบัที ่208 
(พ.ศ.2543) 

เรื่อง ครีม ข้อ 39 ให้ยกเลิก (6) ของข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 208) พ.ศ. 2543 เรื่อง ครีม ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 
2543 

01.3.2 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เติมในเครื่องดื่ม 
01.4 ครีม (ไม่ปรุงแต่ง) และผลิตภัณฑ์เลียนแบบครีม 
01.4.1 ครีมพาสเจอร์ไรซ์ (ไม่ปรุงแต่ง) 
01.4.2 ครีมสเตอริไลซ์ ครีมยูเอชที วิปปิ้งครีม วิปครีมและ
ครีมพร่องมันเนย (ไม่ปรุงแต่ง) 
01.4.3 คลอตเตตครีม (ไม่ปรุงแต่ง) 
01.4.4 ผลิตภัณฑ์เลียนแบบครีม 
01.5 นมผง ครีมผง (ไม่ปรุงแต่ง) ผลิตภัณฑ์เลียนแบบนมผง
และผลิตภัณฑ์เลียนแบบครีมผง 

  ข้อ 40 ให้ยกเลิก (7) ของข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 208) พ.ศ. 2543 เรื่อง ครีม ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 
2543 

  ข้อ 41 ให้ยกเลิก (5) ของข้อ 7 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 208) พ.ศ. 2543 เรื่อง ครีม ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 
2543 
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ประกาศฉบับเดิม รายละเอยีดทีแ่ก้ไขเพิ่ม 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 

หมวดอาหารทีอ่้างองิการใชว้ตัถเุจอืปนอาหารตาม 
บญัชหีมายเลข 2 สว่นที ่1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัที ่418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ์์ เงือ่นไข วธิกีารใช้ 

และอตัราส่วนของวตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัที ่2) 
  ข้อ 42 ให้ยกเลิก (6) ของข้อ 8 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 208) พ.ศ. 2543 เรื่อง ครีม ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 
2543 

01.5.1 นมผงและครีมผง (ไม่ปรุงแต่ง) 
01.5.2 ผลิตภัณฑ์เลียนแบบนมผงและผลิตภัณฑ์เลียนแบบ
ครีมผง 

  ข้อ 43 ให้ยกเลิก (5) ของข้อ 9 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 208) พ.ศ. 2543 เรื่อง ครีม ลงวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2543 

  ข้อ 44 ให้ยกเลิก (6) ของข้อ 10 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 208) พ.ศ. 2543 เรื่อง ครีม ลงวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2543

18. ฉบบัที ่211 
(พ.ศ.2543) 

เรื่อง น้ําผึ้ง ข้อ 45 ให้ยกเลิก (10) ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 211) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ําผึ้ง ลงวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2543 

11.0 สารให้ความหวานและน้ําผึ้ง 
11.5 น้ําผึ้ง 

  ข้อ 46 ให้ยกเลิกความใน (11) ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่ 211 (พ.ศ. 2543) เรื่อง น้ําผึ้ง ลงวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(11) การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 
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ประกาศฉบับเดิม รายละเอยีดทีแ่ก้ไขเพิ่ม 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 

หมวดอาหารทีอ่้างองิการใชว้ตัถเุจอืปนอาหารตาม 
บญัชหีมายเลข 2 สว่นที ่1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัที ่418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ์์ เงือ่นไข วธิกีารใช้ 

และอตัราส่วนของวตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัที ่2) 
19. ฉบบัที ่213 
(พ.ศ.2543) 

เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์
มาเลดในภาชนะบรรจุทีป่ดิ
สนทิ

ข้อ 47 ให้ยกเลิก (7) ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 213) พ.ศ. 2543) เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลดใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543 

04.0 ผลไม้ ผัก สาหร่าย นัท และเมล็ด 
04.1 ผลไม้ 
04.1.2 ผลไม้แปรรูป 

  ข้อ 48 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 213) พ.ศ. 2543 เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลดใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 6 การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร สําหรับการใช้วัตถุแต่งกลิ่นรส
ให้ใช้ได้ตามชนิดและปริมาณที่กําหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 3 แนบ
ท้ายประกาศนี้”

04.1.2.5 แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด 

  ข้อ 49 ให้ยกเลิกบัญชีหมายเลข 1 และบัญชีหมายเลข 2 แนบท้าย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 213) พ.ศ. 2543 เรื่อง 
แยม เยลลี่ และมาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2543

 

20. ฉบบัที ่213 
(พ.ศ.2543) 

เรื่อง เนยใสหรือก ี(Ghee) ข้อ  50 ให้ยกเลิก  (2) ของข้อ  4 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 226) พ .ศ. 2544 เรื่อง เนยใสหรือกี 
(Ghee) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2544  

02.0 น้ํามันและไขมันและผลิตภัณฑ์อิมัลชัน 
02.1 น้ํามันและไขมันปราศจากน้ํา 
02.1.1 บัตเตอร์ออยล์ แอนไฮดรัสมิลค์แฟต และกี 

  ข้อ  51 ให้ยกเลิก  (3) ของข้อ  5 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 226) พ .ศ. 2544 เรื่อง เนยใสหรือกี 
(Ghee) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 
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ประกาศฉบับเดิม รายละเอยีดทีแ่ก้ไขเพิ่ม 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 

หมวดอาหารทีอ่้างองิการใชว้ตัถเุจอืปนอาหารตาม 
บญัชหีมายเลข 2 สว่นที ่1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัที ่418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ์์ เงือ่นไข วธิกีารใช้ 

และอตัราส่วนของวตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัที ่2) 
  ข้อ  52 ให้ยกเลิก  (3) ของข้อ  6 แห่งประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 226) พ .ศ. 2544 เรื่อง เนยใสหรือกี 
(Ghee) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 

 

  ข้อ 53 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 226) พ.ศ. 2544 เรื่อง เนยใสหรือกี (Ghee) ลงวันที่ 23 
กรกฎาคม พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 7 การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร”

 

  ข้อ 54 ให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 226) พ.ศ. 2544 เรื่อง เนยใสหรือกี (Ghee) ลงวันที่ 
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

 

21. ฉบบัที ่227 
(พ.ศ.2543) 

เรื่อง เนย ข้อ  55 ให้ยกเลิก  (6) ของข้อ  4 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 227) พ.ศ. 2544 เรื่อง เนย ลงวันที่ 23 
กรกฎาคม พ.ศ. 2544

02.0 น้ํามันและไขมันและผลิตภัณฑ์อิมัลชัน 
02.2 ผลิตภัณฑ์อิมัลชันประเภทน้ําในน้ํามัน 
02.2.1 เนย

  ข้อ  56 ให้ยกเลิกความในข้อ  5 แห่ งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 227) พ.ศ. 2544 เรื่อง เนย ลงวันที่ 23 
กรกฎาคม พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 5 การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร”

 

  ข้อ 57 ให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 227) พ.ศ. 2544 เรื่อง เนย ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
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ประกาศฉบับเดิม รายละเอยีดทีแ่ก้ไขเพิ่ม 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 

หมวดอาหารทีอ่้างองิการใชว้ตัถเุจอืปนอาหารตาม 
บญัชหีมายเลข 2 สว่นที ่1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัที ่418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ์์ เงือ่นไข วธิกีารใช้ 

และอตัราส่วนของวตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัที ่2) 
22. ฉบบัที ่280 
(พ.ศ.2547) 

เรื่อง ชาสมุนไพร ข้อ 58 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ. 2547 เรื่อง ชาสมุนไพร ลงวันที่ 4 
มิถุนายน พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(5) การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 

14.0 เครื่องดื่ม 
14.1 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
14.1.5 กาแฟ เครื่องดื่มแทนกาแฟ ชา ชาสมุนไพรชนิดชง
ดื่ม (Herbal infusion) และเครื่องดื่มจากธัญชาติชนิดต่างๆ 
ไม่รวมโกโก้ 

23. ฉบบัที ่- 
(พ.ศ.2553) 

เรื่อง ผลติภณัฑ์ปรุงรสที่ได้
จากการยอ่ยโปรตีนของถั่ว
เหลือง 

ข้อ 59 ให้ยกเลิก (8) ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ลงวันที่ 
๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 

12.9 เครื่องปรุงรสจากถั่วเหลือง 
12.9.1 ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมัก 
12.9.2 ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนจากถั่วเหลือง 
12.9.2.1 ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนจากถั่ว
เหลืองที่ผ่านการหมัก 
12.9.2.2 ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนจากถั่ว
เหลืองที่ไม่ผ่านการหมัก 
12.9.2.3 ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนจากถั่ว
เหลืองประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ตามหมวด 
12.9.2.1 และ 12.9.2.2 

24. ฉบบัที ่348 
(พ.ศ.2555) 

เรื่อง เนยเทยีม เนยผสม 
ผลติภณัฑ์เนยเทียม และ
ผลติภณัฑ์เนยผสม 

ข้อ 60 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 348) พ.ศ. 2555 เรื่อง เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย
เทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 7 การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร”

02.0 น้ํามันและไขมันและผลิตภัณฑ์อิมัลชัน 
02.2 ผลิตภัณฑ์อิมัลชันประเภทน้ําในน้ํามัน 
02.2.2 ผลิตภัณฑ์อิมัลชันประเภทน้ําในน้ํามัน สําหรับใช้ทา
หรือป้ายหรือใช้เป็นวัตถุดิบ 
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ประกาศฉบับเดิม รายละเอยีดทีแ่ก้ไขเพิ่ม 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 

หมวดอาหารทีอ่้างองิการใชว้ตัถเุจอืปนอาหารตาม 
บญัชหีมายเลข 2 สว่นที ่1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัที ่418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ์์ เงือ่นไข วธิกีารใช้ 

และอตัราส่วนของวตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัที ่2) 
  ข้อ 61 ให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ

ที่ 348) พ.ศ. 2555 เรื่อง เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียม 
และผลิตภัณฑ์เนยผสม ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 

25. ฉบบัที ่350 
(พ.ศ.2556) 

เรื่อง นมโค ข้อ 62 ให้ยกเลิก (6) และ (๗) ของข้อ 7 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมโค  ลงวันที่ ๒๖ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

 01.0 ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนนม 
01.1 นมและผลิตภัณฑ์นมชนิดเหลว 
01.1.1 นมชนิดเหลว(ไม่ปรุงแต่ง) 
01.1.2 นมชนิดเหลวอื่นๆ (ไม่ปรุงแต่ง) 
01.3 นมข้น (ไม่ปรุงแต่ง) และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เติมในเครื่องดื่ม 
01.3.1 นมข้น 
01.5 นมผง ครีมผง (ไม่ปรุงแต่ง) ผลิตภัณฑ์เลียนแบบนมผง
และผลิตภัณฑ์เลียนแบบครีมผง 
01.5.1 นมผงและครีมผง (ไม่ปรุงแต่ง) 
 
 

  ข้อ 63 ให้ยกเลิก (5) และ (6) ของข้อ 10 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมโค  ลงวันที่ ๒๖ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

  ข้อ 64 ให้ยกเลิก (3) และ (4) ของข้อ 11 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมโค  ลงวันที่ ๒๖ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

  ข้อ 65 ให้ยกเลิกความในข้อ 16 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมโค ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 16 การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร”

  ข้อ 66 ให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมโค ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ประกาศฉบับเดิม รายละเอยีดทีแ่ก้ไขเพิ่ม 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 

หมวดอาหารทีอ่้างองิการใชว้ตัถเุจอืปนอาหารตาม 
บญัชหีมายเลข 2 สว่นที ่1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัที ่418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ์์ เงือ่นไข วธิกีารใช้ 

และอตัราส่วนของวตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัที ่2) 
26. ฉบบัที ่351 
(พ.ศ.2556) 

เรื่อง นมปรุงแตง่ ข้อ 67 ให้ยกเลิก (6) และ (7) ของข้อ 8 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 351) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมปรุงแต่ง ลงวันที่ 
๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

 01.0 ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนนม 
01.1 นมและผลิตภัณฑ์นมชนิดเหลว 
01.1.4 เครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก (ปรุงแต่ง) 

  ข้อ 68 ให้ยกเลิก (6) และ (7) ของข้อ 9 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 351) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมปรุงแต่ง ลงวันที่ 
๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

 

  ข้อ 69 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 351) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมปรุงแต่ง ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 10 การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร”

 

27. ฉบบัที ่353 
(พ.ศ.2556) 

เรื่อง นมเปรี้ยว ข้อ  70 ให้ยกเลิก  (6) ของข้อ  7 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 353) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมเปรี้ยว ลงวันที่ 
๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

01.0 ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนนม 
♦ นมเปรี้ยวไม่ปรุงแต่ง 
01.2 นมหมักหรือนมที่ใช้เอนไซม์เรนเน็ต (ไม่ปรุงแต่ง) 
01.2.1 ผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการหมักชนิดที่ไม่มีการปรุงแต่ง 
01.2.1.1 นมหมักที่ไม่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนหลัง
การหมัก (ไม่ปรุงแต่ง) 
01.2.1.2 นมหมักที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนหลัง
การหมัก (ไม่ปรุงแต่ง) 
01.2.2 นมที่ใช้เอนไซม์เรนเน็ต (ไม่ปรุงแต่ง) 

  ข้อ 71 ให้ยกเลิกความในข้อ 13 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 353) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมเปรี้ยว ลงวันที่ 
๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 13 การใช้วัตถุ เจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 
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ประกาศฉบับเดิม รายละเอยีดทีแ่ก้ไขเพิ่ม 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 

หมวดอาหารทีอ่้างองิการใชว้ตัถเุจอืปนอาหารตาม 
บญัชหีมายเลข 2 สว่นที ่1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัที ่418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ์์ เงือ่นไข วธิกีารใช้ 

และอตัราส่วนของวตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัที ่2) 
♦ นมเปรี้ยวปรุงแต่ง 

 01.1 นมและผลิตภัณฑ์นมชนิดเหลว 
01.1.4 เครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก (ปรุงแต่ง) 
01.7 ขนมหวานที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก

28. ฉบบัที ่354 
(พ.ศ.2556) 

เรื่อง ไอศกรีม ข้อ 72 ให้ยกเลิก (4.2) และ (4.3) ของ (4) ในข้อ 5 แห่ง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 354) พ.ศ. 2556 เรื่อง 
ไอศกรีม ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

01.7 ขนมหวานที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก 
02.4 ขนมหวานที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบหลัก 
03.0 ไอศกรีมหวานเย็น

  ข้อ 73 ให้ยกเลิก (4) และ (5) ของข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 354) พ.ศ. 2556 เรื่อง ไอศกรีม ลงวันที่ 
๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

 

29. ฉบบัที ่356 
(พ.ศ.2556) 

เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุ
ที่ปดิสนทิ 

ข้อ 74 ให้ยกเลิก (10) ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 356) พ.ศ.2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖  

14.0 เครื่องดื่ม 
14.1 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
• น้ําผลไม้และน้ําผัก 
14.1.2 น้ําผลไม้และน้ําผัก 
14.1.2.1 น้ําผลไม้ 
14.1.2.2 น้ําผัก 
14.1.2.3 น้ําผลไม้เข้มข้น 
14.1.2.4 น้ําผักเข้มข้น 
14.1.3 น้ําผลไม้และน้ําผักชนิดเนคต้า 
14.1.3.1 น้ําผลไม้ชนิดเนคต้า 
14.1.3.2 น้ําผักชนิดเนคต้า

  ข้อ 75 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 356) พ.ศ. 2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
“(4) การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวา่ด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 
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ประกาศฉบับเดิม รายละเอยีดทีแ่ก้ไขเพิ่ม 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 417) พ.ศ. 2563 

หมวดอาหารทีอ่้างองิการใชว้ตัถเุจอืปนอาหารตาม 
บญัชหีมายเลข 2 สว่นที ่1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัที ่418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ์์ เงือ่นไข วธิกีารใช้ 

และอตัราส่วนของวตัถุเจอืปนอาหาร (ฉบบัที ่2) 
14.1.3.3 น้ําผลไม้เนคต้าเข้มข้น 
14.1.3.4 น้ําผักเนคต้าเข้มข้น 
• เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส 
14.1.4 เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส 
14.1.4.1 เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสอัดก๊าซ 
14.1.4.2 เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสที่ไม่อัดก๊าซ 
14.1.4.3 เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสชนิดของเหลวเข้มข้นหรือชนิดแห้ง 

 


