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4.  กําหนดชนิดวัสดุรวมท้ังสารเคลือบที่ให้ใช้ทําขวดนม ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก  
ตามบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และ
ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก  

กรณีวัสดุอ่ืนที่ใช้ผลิตขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่วัสดุตามที่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวกําหนด ต้องย่ืนหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดในข้อ 7 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

5.  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานสารที่แพร่กระจายจากวัสดุที่ใช้ทํา ดังน้ี 
5.1 วัสดุที่ใช้ทําเป็นพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน พอลิอีเทอร์ซัลโฟน และพอลิเอทิลีน ต้องมี

คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจายของสารจากพลาสติก ตามตารางที่ 1 ของบัญชีหมายเลข 2 ท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

5.2 วัสดุที่ใช้ทําเป็นยางชนิดยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน
การแพร่กระจายของสารจากยาง ตามตารางท่ี 2 ของบัญชีหมายเลข 2 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

5.3 วัสดุที่เป็นยางผสมระหว่างธรรมชาติและยางสังเคราะห์ การวิเคราะห์คุณภาพหรือ
มาตรฐานต้องวิเคราะห์ทั้งมาตรฐานของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์   

5.4 วัสดุที่ใช้ทําเป็นขวดแก้ว ไม่ได้กําหนดการวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานของสารที่
แพร่กระจายจากวัสดุไว้ แต่อย่างไรก็ตามต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข้อ 3 หรือ ข้อ 6(1) ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
ตามแต่กรณีของขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กที่ทําขึ้น 

6.  วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานของสารที่แพร่กระจายจากวัสดุที่ใช้ทําขวดนม 
และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กน้ัน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กําหนดแนวทางไว้
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

7.  วันบังคับใช้ : ประกาศฉบับนี้ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 เป็นต้นไป 
(หมายเหตุ : ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป) 

8.  บทเฉพาะกาล : สําหรับขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปแล้ว และจําหน่ายอยู่ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
ยังคงจําหน่ายต่อไปได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9  

ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กดังกล่าวข้างต้น ที่ทําจากวัสดุอ่ืนที่มิใช่
วัสดุตามท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวกําหนดไว้ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาไปแล้ว หากมีความประสงค์จะจําหน่ายต่อไป จะต้องย่ืนเอกสารและหลักฐานตามรายละเอียดใน 
ข้อ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เน่ืองจากคุณภาพหรือ
มาตรฐานของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก มีความแตกต่างจากข้อกําหนดเดิมที่เคยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

9.  ผู้ใด… 
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9.  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

อน่ึง กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็กน้ี ไม่ใช้บังคับกับอุปกรณ์ป๊ัมนํ้านมมารดา ภาชนะที่ใช้เก็บนมท่ีไม่อยู่ในลักษณะเหลว 
และภาชนะที่ใช้เก็บอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน และขอให้ผู้ที่เก่ียวข้อง
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ 
สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 02-590-7173  และ 
02-590-7179 ในเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2558         
         

  บุญชัย  สมบูรณ์สุข 
           (นายบุญชัย  สมบูรณ์สุข) 

         เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         รับรองสําเนาถูกต้อง 
 
           ศลินา  แสงทอง 
      (นางสาวศลินา  แสงทอง) 
นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ 



 

  
  
 
 
 

1. ภา
 

 
 
 
 
 
หมาย

ฝ

(ฉบับที่

าชนะบรรจุนม

 

ยเหตุ  รูปตัวอย

ฝายึดหัวนมยา

ฝาครอบ (

แนบ

 369) พ.ศ. 

 
 

 
 

ตวั

มสาํหรบัทาร

 
 

 

 

ย่างขวดนม แล

าง (locking r

(protective 

บท้ายประกาศ
เรื่อง คําช้ีแ

2558 เรื่อง 

 

วอย่าง ภาชน

รกและเดก็เลก็

ละภาชนะบรรจุ

ing) 

cover) 

-4-

เอกสารแนบ
สํานักงานคณ
จงประกาศกร
ขวดนม และ

 
 

ตัวอย่าง ขว

 

 
นะบรรจุนมสาํ

กแบบใช้ซํ้า เ

จนุมสําหรับทา

ทา้ย 1 
ณะกรรมการอ
ระทรวงสาธาร
ภาชนะบรรจุน

วดนม 

าหรบัทารกแล

เช่น ถ้วยหัดด่ื

 
 
 
 
 

รกและเด็กเล็ก

าหารและยา 
รณสุข  
นมสําหรับทา

ละเดก็เลก็ 

ม 

ก ใช้เพื่อประก

หัวน

ลิ้นปิ

ขวด

ารกและเด็กเล็

อบการอธิบาย

นมยาง (feedi

ปิดปากขวด (

ด (feeding b

ลก็ 

ยประกาศเท่านั้

ng teat)  

sealing disc

bottle)  

นัน้  

c)  



 -5-

 
2. ภาชนะบรรจุนมสาํหรบัทารกและเดก็เลก็แบบใช้ครัง้เดียว เช่น   
     (1) ถุงพลาสติกที่ใช้เก็บนํ้านมมารดา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(2) ถุงพลาสติกบรรจุนมแบบใช้ครั้งเดียวที่ต้องใช้ร่วมกับขวดนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ รูปตัวอย่างขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ใช้เพื่อประกอบการอธิบายประกาศเท่านั้น 
  

ถุงพลาสติกบรรจุนมแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ที่ต้องใช้ประกอบร่วมกับขวดนม 



 
เอกสารแนบทา้ย 2 

แนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
ตาราง  สรปุสาระสําคญัของข้อกําหนดคณุภาพหรือมาตรฐาน พร้อมคาํอธบิายเพิม่เติม 

สาระสําคัญ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรือ่ง ขวดนม  

และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

1. ขวด ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนี้ 
(1) สะอาด 

 

(2) ไม่มีสารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ สารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ หมายถึงสารอื่นที่มิได้กําหนดไว้ตามบัญชี
หมายเลข 2 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายโดยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับ

(3) ทําจากวัสดุใส ไม่มีสี เว้นแต่มีสีตามธรรมชาติของวัสดุนั้น และ
กรณีที่ทําจากวัสดุที่ไม่ใส ต้องไม่ทึบแสงจนทําให้มองไม่เห็นระดับของเหลว
ในขวด 

ข้อกําหนดนี้ห้ามไม่ให้เติมสีลงในเนื้อวัสดุ โดยขวดที่ทําจากแก้วต้องใสไม่มีสี หรือขวดที่ทําจากพลาสติก
ชนิดพอลิอีเทอร์ซัลโฟนมีสีน้ําตาลใสอมเหลือง ซึ่งเป็นสีตามธรรมชาติ เป็นต้น ส่วนกรณีทําจากวัสดุไม่ใส ให้
พิจารณาว่าต้องไม่ทึบแสงจนทําให้มองไม่เห็นระดับของเหลวในขวด เช่น ขวดที่ทําจากพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน
ที่มีลักษณะโปร่งแสง

(4) ทนความร้อน เช่น ต้ม หรือนึ่ง เป็นต้น และทนต่อการใช้งานซ้ํา ข้อกําหนดนี้พิจารณาความคงทนด้านรูปร่างของขวดเมื่อไดร้ับความร้อน ซึ่งต้องไม่เสียรูปร่าง ทัง้นี้ขึ้นกับ
คุณสมบัติตามชนิดของวัสดุทีใ่ช้ทํา 

(5) ทําจากวัสดุที่เป็นแก้วหรือพลาสติก ที่เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 1 
ท้ายประกาศนี้ และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามตารางที่ 1 ของบัญชี
หมายเลข 2 ท้ายประกาศนี้  

 
 

กําหนดวัสดุที่ใช้ทํา ไว้ 2 ประเภท คือ แก้วชนิดบอโรซิลิเคต หรือ พลาสติก ได้แก่ พลาสติกชนิด พอลิพรอพิลีน 
และพอลิอีเทอร์ซัลโฟน ตามบัญชีหมายเลข 1 โดยต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามตารางที่ 1 ของบัญชี
หมายเลข 2 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก   

กรณีวัสดุชนิดอื่นต้องยื่นหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดในข้อ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ให้สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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สาระสําคัญ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรือ่ง ขวดนม  

และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

(6) มีขีดแสดงปริมาตร กรณีที่มีการพิมพ์ลาย ลายต้องไม่มากเกินไป
จนทําให้มองไม่เห็นด้านในของขวดได้ทุกส่วน สีพิมพ์ลายและสีพิมพ์ขีดแสดง
ปริมาตรต้องเป็นสีชั้นคุณภาพสําหรับการสัมผัสอาหาร (food contact 
grade) และต้องติดแน่นไม่หลุด 

การพิมพ์ลายต้องอยู่ที่ผิวด้านนอกขวด และต้องไม่บดบังขีดบอกปริมาตร หรือบดบังจนไม่สามารถสังเกต
ความสะอาดด้านในของขวด 

 

(7) ไม่มีส่วนคดงอ หรือมีรูปแบบอื่นที่ยากในการทําความสะอาด ข้อกําหนดนี้ให้พิจารณาว่าหากมีส่วนคดงอหรือมีรูปแบบอื่นต้องสามารถล้างทําความสะอาดได้ทั่วถึง   
โดยมีแนวทางการพิจารณารูปแบบขวดนม ที่ทาํความสะอาดได้ไม่ยาก เช่น 

1. ไม่มีส่วนคดงอ หรือ 
2. มีรูปแบบโค้งงอหรือคดงอ แต่ส่วนปากและก้นขวดสามารถเปิด และล้างทําความสะอาดได้ง่าย หรือ 
3. มีรูปแบบโค้งงอหรือคดงอ ซึ่งไม่คอด โค้ง เว้ามากเกินไป โดยสามารถใช้แปรงล้างขวดนมแบบปกติ

ทั่วไปล้างและเข้าถึงได้ทั่วขวด หรือ 
4. มีรูปแบบโค้งงอหรือคดงอ โดยมีผิวด้านนอกขวดเป็นร่อง ลอน แต่ผิวภายในขวดเรียบ ไม่เป็นร่อง ลอน

หรือซอกที่ทําให้เกิดการสะสมคราบนม สามารถใช้แปรงล้างขวดนมแบบปกติทั่วไปล้างและเข้าถึงได้ทั่วขวด หรือ 
5. ไม่มีรูตรงกลาง ซึ่งไม่สามารถใช้แปรงล้างขวดนมแบบปกติทั่วไปล้างและเข้าถึงได้ทั้งขวด 

ตัวอย่างรูปแบบขวด ที่ทําความสะอาดได้ไม่ยาก และที่ทําความสะอาดได้ยาก ให้ดูตัวอย่างใน
เอกสารแนบท้าย 3 ของประกาศนี้ 

2. ฝาครอบ ฝายึดหัวนมยาง และลิ้นปิดปากขวด ต้องมีคุณภาพหรือ
มาตรฐาน ดังนี้ 

(1) สะอาด 

 

(2) ไม่มีสารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ สารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ หมายถึงสารอื่นที่มิได้กําหนดไว้ตามบัญชี
หมายเลข 2 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายโดยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับ  

(3) ไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับอาหาร ข้อกําหนดนี้ไม่ห้ามการเติมสีลงในเนื้อวัสดุ แต่สีที่ผสมในเนื้อวัสดุต้องไม่ปนเปื้อนในอาหาร 
 

(4) ทนความร้อน เช่น ต้ม หรือนึ่ง เป็นต้น และทนต่อการใช้งานซ้ํา ข้อกําหนดนี้เพื่อพิจารณาความคงทนด้านรูปร่างเมื่อได้รับความร้อน ซึ่งต้องไม่เสียรูปร่าง ทั้งนี้ขึ้นกับคุณสมบัติ
ตามชนิดของวัสดุที่ใช้ทํา 
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สาระสําคัญ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
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และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

(5) ทําจากวัสดุที่เป็นพลาสติก ที่เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 1 ท้าย
ประกาศนี้ และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามตารางที่ 1 ของบัญชีหมายเลข 
2 ท้ายประกาศนี้ 

กําหนดชนิดของวัสดุที่ใช้ทํา คือ พลาสติก 2 ชนิด ได้แก่ พลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน และพอลิอีเทอร์
ซัลโฟน ตามบัญชีหมายเลข 1 โดยต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามตารางที่ 1 ของบัญชีหมายเลข 2 ท้าย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก 

กรณีวัสดุชนิดอื่นต้องยื่นหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดในข้อ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ให้สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3. หัวนมยาง ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนี้ 
(1) สะอาด 

 

(2) ไม่มีสารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ สารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ หมายถึงสารอื่นที่มิได้กําหนดไว้ตามบัญชี
หมายเลข 2 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายโดยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับ 

(3) ไม่มีสี เว้นแต่เป็นสีตามธรรมชาติของเนื้อยางนั้น ข้อกําหนดนี้ห้ามไม่ให้เติมสีลงในเนื้อวัสดุ โดยจุกนมยางที่ทําจากยางสังเคราะห์ เช่น ซิลิโคนซึ่งไม่มีสี และที่
ทําจากยางธรรมชาติซึ่งมีสีเหลืองใส ซึ่งเป็นสีตามธรรมชาติ 

(4) ทนความร้อน เช่น ต้ม หรือนึ่ง เป็นต้น และทนต่อการใช้งานซ้ํา ข้อกําหนดนี้ให้พิจารณาความคงทนด้านรูปร่างเมื่อได้รับความร้อน ซึ่งหัวนมยางต้องไม่เหลวเยิ้มหรือปริ ไม่ฉีก
ขาด ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือเกิดรอยปริ ซึ่งน้ําที่ต้มต้องใส ไม่มีสีและกลิ่น โดยอาจทดสอบตามมาตรฐานที่ระบุไว้
ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ว่าด้วยเรื่อง หัวนมยางสําหรับขวดนม หรือวิธีอื่นที่เทียบเคียงกันได้ 

(5) มีความทนทานต่อแรงดึง  ข้อกําหนดนี้ให้พิจารณาความทนทานของหัวนมยาง ต้องไม่ฉีกขาด โดยอาจทดสอบตามมาตรฐานที่ระบุไว้
ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ว่าด้วยเรื่อง หัวนมยางสําหรับขวดนม หรือวิธีอื่นที่เทียบเคียงกันได้ 

(6) ทําจากวัสดุที่เป็นยาง ที่เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศ
นี้ และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามตารางที่ 2 ของบัญชีหมายเลข 2 ท้าย
ประกาศนี้ 

กําหนดวัสดุที่ใช้ทําหัวนมยาง ไว้ 2 ชนิด คือ ยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ ตามบัญชีหมายเลข 1 โดย
ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามตารางที่ 2 ของบัญชีหมายเลข 2 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
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4. ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก แบบใช้ซ้ํา ต้องมีคุณภาพหรือ
มาตรฐาน ดังนี้ 

(1) สะอาด 

 

(2) ไม่มีสารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ 
 

สารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ หมายถึงสารอื่นที่มิได้กําหนดไว้ตามบัญชี
หมายเลข 2 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายโดยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับ

(3) ไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับอาหาร ข้อกําหนดนี้ไม่ห้ามการเติมสีลงในเนื้อวัสดุ แต่สีที่ผสมในเนื้อวัสดุต้องไม่ปนเปื้อนในอาหาร 

(4) ทนต่อการใช้งานซ้ําได้   

(5) ทําจากวัสดุที่เป็นแก้วหรือพลาสติก ที่เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 1 
ท้ายประกาศนี้ และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามตารางที่ 1 ของบัญชี
หมายเลข 2 ท้ายประกาศนี้ 

 

กําหนดวัสดุที่ใช้ทํา ไว้ 2 ประเภท คือ แก้วชนิดบอโรซิลิเคต หรือพลาสติก ได้แก่ พลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน 
และพอลิอีเทอร์ซัลโฟน ตามบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 
เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามตารางที่ 1 ของ
บัญชีหมายเลข 2 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะ
บรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

กรณีถ้วยหัดดื่มที่ประกอบด้วย ตัวถ้วยหัดดื่ม ฝาปิดถ้วยหัดดื่ม มือจับซึ่งแยกชิ้นส่วนกับตัวถ้วยและฝา 
หลอดดูด หรือถ้วยหัดดื่มที่มีชิ้นส่วนที่ทําจากวัสดุต่างชนิดกัน ให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะชิ้นส่วนที่
สัมผัสอาหาร 

กรณีวัสดุที่ใช้ทําถ้วยหัดดื่มและส่วนประกอบ ทํามาจากยางให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานตามยาง
ธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ที่ใช้ทํา 

กรณีหลอดดูดที่อาจประกอบมากับถ้วยหัดดื่ม หรือชิ้นส่วนประกอบของถ้วยหัดดื่มที่สัมผัสอาหาร ซึ่งทําจาก
วัสดุอื่นที่มิใช่วัสดุตามที่ประกาศกําหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โดยต้องยื่นหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดในข้อ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) 
พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

(6) สีพิมพ์ลายต้องติดแน่นไม่หลุด และสีพิมพ์ลายต้องเป็นสีชั้น
คุณภาพสําหรับการสัมผัสอาหาร (food contact grade)

การพิมพ์ลายต้องอยู่ที่ผิวด้านนอก 
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สาระสําคัญ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรือ่ง ขวดนม  

และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

5. ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก แบบใช้ครั้งเดียว ต้องมี
คุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนี้ 

(1) สะอาด 

 

(2) ไม่มีสารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ สารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ หมายถึงสารอื่นที่มิได้กําหนดไว้ตามบัญชี
หมายเลข 2 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายโดยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับ

(3) ไม่มีสี เว้นแต่มีสีตามธรรมชาติของพลาสติกนั้น ข้อกําหนดนี้ห้ามไม่ให้เติมสีลงในเนื้อวัสดุ โดยถุงพลาสติกที่ใช้เก็บน้ํานมมารดาที่ทําจากพลาสติกชนิด  
พอลิพรอพิลีนมีลักษณะโปรงแสง ซึ่งเป็นสีตามธรรมชาติ

(4) ทําจากวัสดุที่เป็นพลาสติก ที่เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 1 ท้าย
ประกาศนี้ และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามตารางที่ 1 ของบัญชีหมายเลข 
2 ท้ายประกาศนี้ 

กําหนดชนิดของวัสดุที่ใช้ทํา คือ พลาสติก 2 ชนิด ได้แก่ พลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน หรือพอลิเอทิลีน ตาม
บัญชีหมายเลข 1 และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามตารางที่ 1 ของบัญชีหมายเลข 2 ท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

กรณีวัสดุชนิดอื่นต้องยื่นหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดในข้อ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ให้สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(5) ขีดแสดงปริมาตร (ถ้ามี) ต้องติดแน่นไม่หลุด และสีพิมพ์ขีดแสดง
ปริมาตรต้องเป็นสีชั้นคุณภาพสําหรับการสัมผัสอาหาร (food contact 
grade) 

การพิมพ์ขีดแสดงปริมาตรต้องอยู่ที่ผิวด้านนอก 
 

 



เอกสารแนบทา้ย 3 
แนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง คําช้ีแจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

 
ตัวอย่าง รปูแบบขวด ทีท่าํความสะอาดได้ไม่ยาก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  รูปตัวอย่างขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ใช้เพื่อประกอบการอธิบายประกาศเท่านั้น  
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ตัวอย่าง รปูแบบขวด ทีท่าํความสะอาดได้ยาก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  รูปตัวอย่างขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ใช้เพื่อประกอบการอธิบายประกาศเท่านั้น  


