
 

 

 

  

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง ค าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน  

    

เพ่ือให้ข้อก าหนดมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ที่ตรวจพบได้ในอาหารแต่ละชนิดสอดคล้องตาม
หลักการขององค์การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex Alimentarius; โคเด็กซ์) สามารถคุ้มครองความ
ปลอดภัยผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นและลดอุปสรรคทางการค้า ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ปรับปรุงข้อก าหนด
ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน โดยปรับปรุงค่าปริมาณสูงสุดของสาร
ปนเปื้อน (Maximum Levels; ML) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน 
และตามประกาศอ่ืนๆ ซึ่งมีการก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนไว้เป็นการเฉพาะ ให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานทั่วไปส าหรับสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหารและอาหารสัตว์ (Codex General Standard for 
Contaminants and Toxins in Food and Feed; CODEX STAN 193-1995) โดยได้ออกใหม่เป็นประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขจ านวนสองฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 413) พ.ศ. 2563 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับที่ก าหนด
มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน  ซึ่งประกาศฯ ทั้งสองฉบับมีสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 413 ) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับที่ก าหนดมาตรฐานอาหารที่มีสาร
ปนเปื้อน  

ยกเลิกข้อก าหนดสารปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งบังคับใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 19 ฉบับ ได้แก่  

ประเภทหรือชนิดของอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 
น้ ามันถั่วลิสง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2522) เรื่อง ก าหนดน้ ามันถั่ว

ลิสงเป็นอาหารควบคุมเฉพาะและก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานวิธีการผลิตและ
ฉลากส าหรับน้ ามันถั่วลิสง (ข้อ 6) 

น้ ามันปาล์ม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2524) เรื่อง น้ ามันปาล์ม (ข้อ 6) 
น้ ามันมะพร้าว ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2524) เรื่อง น้ ามันมะพร้าว (ข้อ 4) 
ช็อกโกแลต ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2527) เรื่อง ช็อกโกแลต (ข้อ 3 (๗)) 
เครื่องดื่มเกลือแร ่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 195) พ.ศ. 2543 เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ 

(ข้อ 4 (๖)) 
ชา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่196) พ.ศ. 2543 (ข้อ 6 (๙)) 
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ประเภทหรือชนิดของอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 
น้ านมถั่วเหลือง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 198) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ านมถั่วเหลืองใน

ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ข้อ 5 (7) และ (12)) 
น้ าส้มสายชู ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 204) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ าส้มสายชู   

(ข้อ 5(๒)) 
น้ ามันและไขมัน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 205) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ ามันและไขมัน 

(ข้อ 6 (๘)) 
น้ าผึ้ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่211) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ าผึ้ง (ข้อ 4 (๑๕)) 
แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 213) พ.ศ. 2543 เรื่อง แยม เยลลี่ และ

มาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ข้อ 4(๘)) 
เนย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่227) พ.ศ. 2544 เรื่อง เนย (ข้อ 4(๙)) 
ไข่เยี่ยวม้า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่236) พ.ศ. 2544 เรื่อง ไข่เยี่ยวม้า (ข้อ 4 (๒)) 
ชาสมุนไพร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่280) พ.ศ. 2547 เรื่อง ชาสมุนไพร (ข้อ 4 (๓)) 
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ ได้จาก
การย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของ
ถั่วเหลือง (ข้อ 4(๓)) 

มาตรฐานอาหารที่ปนเปื้อน
สารกัมมันตรังสี 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี (ข้อ 3) 

เนยเทียม เนยผสม 
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และ
ผลิตภัณฑ์เนยผสม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง เนยเทียม เนย
ผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม (ข้อ 4 (๕) และ (6)) 

อาหารในภาชนะบรรจุที่  
ปิดสนิท 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ. 2556 เรื่อง อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท (ข้อ 4 (๔)) 

เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ข้อ 4(๙)) 

 
ทั้งนี้ค่าปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนซึ่งยอมให้พบในอาหารข้างต้นถูกก าหนดใหม่ตามข้อ 4 แห่ง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน  

ข้อ ๒ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน   

(๑) ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่บังคับใช้เกี่ยวกับข้อก าหนดปริมาณสารปนเปื้อนที่
ยอมให้พบได้กับอาหารทุกประเภท จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๘ (พ.ศ.๒๕๒๙) เรื่อง 
มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน และฉบับที่ ๒๗๓ (พ.ศ.๒๕๔๖) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน (ฉบับที่ ๒) 

(2) นิยามและขอบข่าย 
"สารปนเปื้อน (contaminants)" หมายความว่า สารที่ปนเปื้อนกับอาหารโดยไม่ได้

ตั้งใจเติมลงไปในอาหาร แต่ปนเปื้อนโดยเป็นผลเนื่องจากการผลิต การเตรียม การแปรรูป การบรรจุ การขนส่งหรือ
การเก็บรักษา หรือปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
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- โลหะหนัก เช่น แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท เมธิลเมอร์คิวรี่ สารหนูและสารหนูอนินทรีย์
โดยไม่รวมถึงโลหะหนักที่มีผลกระทบด้านคุณลักษณะของอาหาร แต่ไม่มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามีผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญ เช่น เหล็ก และทองแดง เป็นต้น 

- สารพิษจากเชื้อรา เช่น แอฟลาทอกซิน ดีออกซีนิวาลีนอล ฟูโมนิซินบี 1 และบี 2       
โอคราทอกซินเอ และพาทูลิน เป็นต้น 

- สารพิษจากพืช (Phycotoxins) เช่น กรดไฮโดรไซยานิก เป็นต้น 
- สารปนเปื้อนอ่ืนๆ ซึ่งเกิดในระหว่างกระบวนการผลิต เช่น 3-เอ็มซีพีดี  และ

แพร่กระจายจากภาชนะบรรจุอาหาร เช่น ไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์ และ อะคริโลไนไตรล์ เป็นต้น 
ทั้งนี้ไม่รวมถึงสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพ (filth) เช่น ชิ้นส่วนของแมลง และขนหนู 

เป็นต้น และไม่รวมถึง 
- สารพิษตกค้าง (pesticide residues) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย

สารพิษตกค้าง 
- ยาสัตว์ตกค้าง (veterinary drug residues) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า

ด้วยยาสัตว์ตกค้าง 
- สารพิษที่สร้างโดยจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค (microbial toxin) เช่น สารพิษโบทูลินั่ม 

(Botulinum toxin) จากเชื้อ คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม (Clostridium botulinum) และสารพิษคอเลอเร (Cholera 
toxin) ซึ่งสร้างโดยวิบริโอ คอเลอเร (Vibrio cholera) โดยเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้จัดเป็นเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 

- อนุพันธ์หรือสารตกค้างจากการใช้สารช่วยในการผลิต (residues of processing aids) 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร 

"ปริมาณสูงสุด" หมายถึง ปริมาณสารปนเปื้อนสูงสุด (Maximum Level; ML) ใน
อาหารส่วนที่บริโภคได้ ซึ่งตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศกระทรวงฯ จะมีการระบุส่วนหรือลักษณะของ
อาหารไว้เป็นการเฉพาะแตกต่างตามประเภทหรือชนิดของอาหาร เช่น เนื ้อปลาสด ไม่รวมกระดูกและระบบ
ทางเดินอาหาร หรือกะหล่ าปลีเฉพาะส่วนที่บริโภคได้ไม่รวมส่วนที่เน่าเสีย เป็นต้น และยังอาจก าหนดไว้ทั้งส าหรับ
วัตถุดิบลักษณะสด ลักษณะแห้ง และผลิตภัณฑ์อาหารลักษณะพร้อมบริโภคด้วย 

(3) การก าหนดค่า ML ตามความในข้อ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
414) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน มี
รายละเอียด ดังนี้ 

(3.1) ก าหนดตามชนิดของสารปนเปื้อนและชนิดของอาหารซึ่งระบุไว้ในบัญชี
หมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน 

ทั้งนี้กรณีที่อาหารมีลักษณะแตกต่างไปจากลักษณะที่ก าหนดไว้ เนื่องจากกระบวนการ
แปรรูปหรือถนอมอาหารขั้นต้น เช่น การท าแห้ง อบ บด หรือโม่ เป็นต้น หรือถูกน ามาคืนรูป หรือถูกท าให้เจือจาง
หากไม่สามารถเก็บตัวอย่างอาหารตามลักษณะที่ก าหนดไว้มาตรวจวิเคราะห์ได้ จะต้องค านวณค่าปริมาณสูงสุดของ
สารปนเปื้อนนั้นจากสัดส่วนน้ าหนักของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมและผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้ เช่น ตามประกาศฯ ก าหนดค่า 
ML ของแคดเมียมส าหรับข้าวสาลีทั้งเมล็ดไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่ตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์คือ แป้งสาลี 
จะต้องค านวณค่า ML ส าหรับแป้งข้าวสาลี หรือต้องค านวณปริมาณการปนเปื้อนที่ตรวจพบกลับไปเป็นข้าวสาลี โดย 
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ใช้ข้อมูลสัดส่วนของน้ าหนักวัตถุดิบและน้ าหนักของผลิตภัณฑ์สุดท้าย หรือค านวณจากปริมาณน้ าที่หายไป หรือ
ค านวณจากปริมาณน้ าที่เพ่ิมขึ้น หรือค านวณจากอัตราของการแปรรูป (extraction rate) โดยสามารถอ้างอิงได้จาก 

(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเอง หรือ 
(ข) ข้อมูลจากงานวิจัย หรือจากฐานข้อมูลของหน่วยงานด้านการศึกษา หรือ

องค์กรระหว่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น ฐานข้อมูล Thai Food Composition Database 2015 สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (https://inmu2.mahidol.ac.th/thaifcd/home.php) หรือฐานข้อมูล Technical 
Conversion Factors For Agricultural Commodities ( http://www.fao.org/economic/the-statistics-
division-ess/methodology/methodology-systems/technical-conversion-factors-for-agricultural-
commodities/en/) 

อัตราของการแปรรูปส าหรับอาหารบางชนิดแสดงตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้าย
ประกาศส านักงานฯ ฉบับนี้ 

ตัวอย่างการค านวณปริมาณสารปนเปื้อนสูงสุดของตะกั่วในข้าวสาลีทั้งเมล็ดและแป้ง
ข้าวสาลีแสดงในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศส านักงานฯ ฉบับนี้ 

(3.2) กรณีทีอ่าหารชนิดหรือประเภทนั้นหรือสารปนเปื้อนนั้นไม่มีค่า ML ก าหนดไว้เป็น
การเฉพาะตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศกระทรวงฯ ยอมให้ตรวจพบได้ไม่เกินค่า ML ที่ก าหนดไว้ตามชนิด
สารปนเปื้อนและชนิดหรือประเภทของอาหารตามที่ระบุไว้ในเอกสารมาตรฐานทั่วไปส าหรับสารปนเปื้อนและสารพิษ
ในอาหารและอาหารสัตว์  (Codex General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed; 
CODEX STAN 193-1995) ฉบับล่าสุด 

(3.3) กรณีผลิตภัณฑ์อาหารสุดท้ายซึ่งไม่มีค่า ML ของสารปนเปื้อนก าหนดไว้เป็นการ
เฉพาะแต่มีค่า ML ก าหนดไว้ส าหรับวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารนั้น เช่น ขนมปังแครกเกอร์ ซึ่งมี
ส่วนผสมส าคัญได้แก่ แป้งสาลี ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าอาหารเพ่ือจ าหน่ายต้องมีหลักฐานหรือเอกสาร เช่น รายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห์ หรือหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตมีการควบคุมคุณภาพของ
วัตถุดิบตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices; GMPs) โดยผู้ผลิตผู้น าเข้า
อาจตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารสุดท้ายคือ ขนมปังแครกเกอร์ เพ่ือทวนสอบระบบการคัดเลือกวัตถุดิบด้วยก็ได้ 

(3.4) กรณีที่ผลิตภัณฑ์อาหารสุดท้าย รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมหลักท่ีใช้ในการ
ผลิตอาหารนั้นไม่มีค่า ML ของสารปนเปื้อนไว้เป็นการเฉพาะ ยอมให้ตรวจพบได้ดังนี้ 

(ก) ไม่เกิน 250 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส าหรับดีบุก  
(ข) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส าหรับตะก่ัว  
(ค) ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส าหรับปรอท  
(ง) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส าหรับสารหนูทั้งหมด 
(จ) ไม่เกิน 20 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ส าหรับแอลฟลาทอกซินทั้งหมด 

ทั้งนี้อาจไม่จ าเป็นต้องตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนข้างต้นทุกรายการ ขึ้นอยู่กับความ
เสี่ยงของการปนเปื้อน 

(3.5) กรณีสารปนเปื้อนอ่ืนๆ ซึ่งยังไม่มีการก าหนดค่า ML ไว้ตามบัญชีหมายเลข 1 
แนบท้ายประกาศกระทรวงฯ และตามเอกสาร CODEX STAN 193-1995 ฉบับล่าสุด หากตรวจพบในปริมาณที่สูง
กว่าค่าต่ าสุดที่วิเคราะห์หาปริมาณได้ (Limit of quantitation, LOQ) จะต้องพิจารณาว่าปริมาณที่ปนเปื้อนนั้นอยู่ใน
ระดับสูงสุดที่ยอมรับได้หรือไม่เป็นรายกรณี ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าอาหารเพ่ือจ าหน่ายต้องรับผิดชอบในการให้ข้อมูล
เพ่ือพิสูจน์ โดยหากพิจารณาตามแนวทางการก าหนดค่า ML ขององค์การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศแล้วเห็นว่า 

https://inmu2.mahidol.ac.th/thaifcd/home.php
http://www.fao.org/economic/the-statistics-division-ess/methodology/methodology-systems/technical-conversion-factors-for-agricultural-commodities/en/
http://www.fao.org/economic/the-statistics-division-ess/methodology/methodology-systems/technical-conversion-factors-for-agricultural-commodities/en/
http://www.fao.org/economic/the-statistics-division-ess/methodology/methodology-systems/technical-conversion-factors-for-agricultural-commodities/en/
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ปริมาณสารที่ปนเปื้อนนั้นอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จะจัดเป็นการผลิตหรือน าเข้าอาหารไม่บริสุทธิ์ตามความ
ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  

ทั้งนี้การพิจารณาค่า ML ของสารปนเปื้อนส าหรับอาหารแต่ละชนิดหรือประเภทสามารถ
สรุปไดต้ามแผนผังทีแ่สดงในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายประกาศส านักงานฉบับนี้ 

(4) ประกาศนี้ ไม่ใช้บังคับกับอาหารซึ่งมีการก าหนดค่า ML ของสารปนเปื้อนชนิดต่างๆ ไว้
เป็นการเฉพาะแล้ว ดังต่อไปนี้ 

(4.1)  วัตถุเจือปนอาหาร และสารช่วยในการผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยวัตถุเจือปนอาหาร 

(4.2)  น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ า
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

(4.3)  น้ าแร่ธรรมชาติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ าแร่ธรรมชาติ 
ข้อ 3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 413) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับที่ก าหนดมาตรฐานอาหารที่มีสาร
ปนเปื้อน ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 137 ตอนพิเศษ 118 ง ลงวันที่ 20 
พฤษภาคม 2563 และมีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป คือ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

ข้อ 4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน  ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและ
งานทั่วไป เล่ม 137 ตอนพิเศษ 118 ง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และมีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

ข้อ 5 ผู้ผลิต เพ่ือจ าหน่าย น าเข้าเพ่ือจ าหน่าย หรือที่จ าหน่าย อาหารที่มีมาตรฐานอาหารที่มีสาร
ปนเปื้อน  ไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ เข้าลักษณะเป็นอาหารดังนี้ 

(1) เป็นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 จัดเป็นการกระท าฝ่าฝืนมาตรา 25(3) มีโทษ
ปรับไม่เกิน 50,000 บาท ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

(2) เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา 26(1) หากค านวณปริมาณการได้รับสัมผัสสาร
ปนเปื้อนจากการบริโภคอาหารเปรียบเทียบกับค่าความปลอดภัยอ้างอิงแล้ว พบปริมาณการได้รับสัมผัสมีค่ามากกว่า
ค่าความปลอดภัยอ้างอิง ซึ่งจัดเป็นการกระท าฝ่าฝืนมาตรา 25(1) มีโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 
20,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 
 
          ไพศาล ดั่นคุ้ม 
 
       (นายไพศาล ดั่นคุ้ม) 
      เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 
 

รับรองส าเนาถูกต้อง 
 จิรารัตน์ เทศะศิลป ์

(นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ) 



 
เอกสารหมายเลข 1 

แนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง ค าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน  

 

ตารางแสดงค่าอัตราของการแปรรูป (Extraction Rate) ของอาหารบางชนิด 

รายการ อัตราส่วนการแปรรูป  เอกสารอ้างอิง 
ธัญพืช 
แป้งจากข้าวสาลี 70 (1) 
ร าจากข้าวสาลี 25 (1) 
แป้งข้าว (ทุกชนิด ยกเว้นข้าวสาลี) 98 (1) 
มอลต์จากข้าวบาร์เลย์ 77 (1) 
แป้งจากข้าวโพด 90 (1) 
กลูเตนจากข้าวโพด 10 (1) 
คอร์นสตาร์ช (จากข้าวโพด) 73 (1) 
ผักรากและผักหัว 
แป้งจากมันส าปะหลัง 39 (1) 
สตาร์ชสุกจากมันส าปะหลัง* 20 (1) 
มันส าปะหลังแห้ง 36 (1) 
สตาร์ชจากมันส าปะหลัง 25 (1) 
ถั่วเมล็ดแห้ง 
แป้งจากถั่วเมล็ดแห้ง 75 (1) 
ถั่วเหลือง 
น้ ามันจากถั่วเหลือง  16 (1) 
กากถั่วเหลือง 78 (1) 
ซอสถั่วเหลืองหรือซีอ๊ิว 150 (1) 
ผักและเห็ด 
เห็ดแห้ง 30 (1) 
เห็ดกระป๋อง 115 (1) 
สาหร่ายแห้ง 17 (2) 
ผักแห้ง  15 (1) 
ผักดองในน้ าส้มสายชู  100 (1) 
ผลิตภัณฑ์ผักแปรรูปแบบอ่ืน 80 (1) 
ผักแช่แข็ง  80 (1) 
ผลไม้และผลไม้ขนาดเล็ก 
น้ าส้มค้ันสด 100%  65 (1) 
ผลไม้ตระกูลส้มคั้นสด 100%  65 (1) 
เครื่องดื่มที่ได้จากผลไม้หมัก (ยกเว้นไวน์)  60 (1) 
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ตารางแสดงอัตราส่วนของการแปรรูป (Extraction Rate) ของอาหารบางชนิด (ต่อ) 

รายการ อัตราส่วนการแปรรูป เอกสารอ้างอิง 
ลูกเกด 23 (1) 
สัปปะรดกระป๋อง  54 (1) 
น้ าสัปปะรดค้ันสด 100% 20 (1) 
น้ ามะม่วง  10 (1) 
น ้านม 
นมข้นแบบเต็มส่วน 45 (1) 

* สตารช์มันส าปะหลังสุก (Tapioca of Cassava): A product obtained by heating cassava starch mixed   
with water. Tapioca may be in the form of flakes, grains, pearls, siftings, seeds or other similar forms. 
Used in the preparation of soups and puddings or in foods for invalids. 

เอกสารอ้างอิง 
(1)  Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1972. Technical Conversion  

Factors for Agricultural Commodities. เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563. เข้าถึงได้
ทีh่ttp://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/methodology/tcf.pdf 

(2)  ค านวณจาก Kunchit Judprasong, et al. Thai Food Composition Database, Online version 2, 
September 2018, เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563. เข้าถึงได้ที่  
http://www.inmu.mahidol.ac.th/thaifcd  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/methodology/tcf.pdf
http://www.inmu.mahidol.ac.th/thaifcd


 
เอกสารหมายเลข 2 

แนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง ค าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน  

 
ตัวอย่างการค้านวณอาหารซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากลักษณะที่ระบุไว้ตามบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของ
ประกาศกระทรวงฯ และตาม CODEX STAN 193-1995 

1. เมล็ดข้าวสาลี-แป้งข้าวสาลี 
ค่า ML ของตะกั่ว ส าหรับเมล็ดธัญพืชซึ่งรวมถึงเมล็ดข้าวสาลี ตามบัญชีหมายเลข 1 ของประกาศกระทรวงฯ 

เท่ากับ 0.2 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม ทั้งนี้เมล็ดข้าวสาลีสามารถผลิตเป็นแป้งข้าวสาลีได้ ประมาณร้อยละ 70 ดังนั้น
จึงสามารถค านวณปริมาณสูงสุดของตะกั่วในแป้งข้าวสาลีได้ดังนี้ 

- เมล็ดข้าวสาลี 1000 กรัม มีตะกั่วปนเปื้อนได้ปริมาณสูงสุดไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม 
- แป้งข้าวสาลี 70 กรัมได้มาจากเมล็ดข้าวสาลี 100 กรัม 

ดังนั้น เมล็ดข้าวสาลี 1000 กรัมจึงสามารถผลิตแป้งข้าวสาลีได้  
เท่ากับ (1,000 x 70)/ 100 = 700 กรัม 

- แป้งข้าวสาลี 700 กรัม ได้มาจากเมล็ดข้าวสาลี 1000 กรัม ซึ่งมีตะกั่วปนเปื้อนได้ปริมาณสูงสุดไม่เกิน 
0.2 มิลลิกรัม  

ดังนั้นแป้งข้าวสาลี 1 กิโลกรัม จึงมีตะกั่วปนเปื้อนได้ในปริมาณสูงสุดไม่เกิน  
(0.2 x 1,000)/ 700 = 0.29 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม 

2. สาหร่ายแห้ง-สาหร่ายสด 
ค่า ML ของแคดเมียม ส าหรับสาหร่ายแห้งตามบัญชีหมายเลข 1 ของประกาศกระทรวงฯ เท่ากับ 2 

มิลลิกรัม/ กิโลกรัม  โดยสาหร่ายมีน้ าหนักเหลือหลังจากการท าแห้ง ประมาณร้อยละ 17 ดังนั้นจึงสามารถ
ค านวณปริมาณสูงสุดของแคดเมียมส าหรับสาหร่ายสดได้ดังนี้ 

- สาหร่ายแห้ง 17 กรัม ได้มาจากสาหร่ายสด 100 กรัม  
ดังนั้น สาหร่ายแห้ง 1000 กรัมจึงมาจากสาหร่ายสด  (1,000 x 100)/ 17 = 5882.35 กรัม 

- สาหร่ายแห้ง 1000 กรัม มีแคดเมียมปนเปื้อนได้ 2 มิลลิกรัม 
- สาหร่ายแห้ง 1000 กรัม เท่ากับสาหร่ายสดน้ าหนัก 5882.35 กรัม และมีแคดเมียมปนเปื้อนได้ ไม่เกิน 

2 มิลลิกรัม  
ดังนั้นสาหร่ายสด 1 กโิลกรัม จงึมีแคดเมียมปนเปื้อนได้ในปริมาณสูงสุดไม่เกิน  

(2 x 1,000)/ 5882.35 = 0.34 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม 
 

 
หมายเหตุ: การค านวณปริมาณการปนเปื้อนสูงสุดตามตัวอย่างนี้ เป็นการค านวณตามอัตราของน้ าหนักวัตถุดิบ

และผลิตภัณฑ์ที่ได้ซึ่งเป็นการค านวณอย่างหยาบ โดยไม่ได้น าปัจจัยรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ระหว่างกระบวนการผลิต ที่อาจส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของปริมาณสารปนเปื้อนมา
ประกอบการพิจาณา โดยหากมีข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยดังกล่าวอย่างละเอียดเฉพาะส าหรับ
อาหารแต่ละชนิดก็สามารถน ามาประกอบการพิจารณาได้ 

 
 



เอกสารหมายเลข 3 
แนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง ค าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน  
 

1. แผนผังการพิจารณาค่า ML ของสารปนเปื้อนส้าหรับอาหารแต่ละชนิดหรือประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

สารปนเปื้อน 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ ค่า ML ตามที่
ปรากฏในบัญชี
หมายเลข 1* 

ไม่ใช่ 

เป็นอาหารที่ผา่นการ
แปรรูปเบื้องต้น**        

ใช่หรือไม ่

ไม่ใช่ 

ใช่ 

เป็นผลติภณัฑ์อาหาร 
ทีม่ีส่วนผสมมากกว่า 1 ชนิด*** 

ใช่หรือไม ่

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ควบคุมคุณ ภาพของวัตถุดิบที่ ใช้ เป็นส่วนผสมตาม
หลักเกณฑ์ GMPs เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบมีปริมาณสาร
ปนเปื้อนต่ ากว่าค่า ML ที่ก าหนดไวต้ามบัญชีหมายเลข 1* 
หรือ CXS 193- 1995 ฉบับล่าสุด 

วัตถุดิบท่ีใช้ 
เป็นส่วนผสมหลักน้ัน มีค่า ML  

ก าหนดไว้ตามบัญชีหมายเลข 1* 
หรือ CXS 193 - 1995  

ฉบับล่าสุด 

มี 

ยอมให้ตรวจพบได้ดังนี้ (ก) ไมเ่กิน 250 มิลลิกรมั/กิโลกรมั ส าหรับดีบุก (ข) ไม่เกิน 1 มลิลิกรัม/กิโลกรัม ส าหรับตะกั่ว 
(ค) ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส าหรับปรอท (ง) ไม่เกิน 2 มลิลิกรมั/กโิลกรัม ส าหรับสารหนูท้ังหมด (จ) ไม่เกิน 
20 ไมโครกรมั/กิโลกรมั ส าหรับแอลฟลาทอกซินท้ังหมด 
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หากตรวจพบในปรมิาณสูงกว่าค่า 
LOQ  จะต้องพิจารณาว่าปรมิาณ
ที่ปนเปื้อนนั้นอยู่ในระดับสูงสุดที่
ยอมรับได้หรือไม่เป็นรายกรณ ี

ค านวณค่า ML โดยใช้
ข้อมูลสัดส่วนของน้ าหนัก
วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสม
และน้ าหนักของผลิตภัณฑ์

สุดท้าย 

เป็นสารปนเปื้อน 
ทีม่ีรายชื่ออยู่ตามบญัชี

หมายเลข 1*  
ใช่หรือไม ่

เป็นอาหารที่มีอยูต่าม
ประเภทหรือชนิดใน
บัญชีหมายเลข 1*  

ใช่หรือไม ่

ไม่ม ี

เป็นสารปนเปื้อน 
ทีม่ีรายชื่ออยู่ตาม CXS 
193- 1995 ฉบับ

ล่าสดุใช่หรือไม ่

ใช่ ค่า ML ตามที่ปรากฏ
ในเอกสาร CXS 193- 

1995 ฉบับล่าสุด 

ไม่ใช่ 

หมายเหต ุ

*   บัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับท่ี 414) พ.ศ. 2563 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

เรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปื้อน 
**  กระบวนการแปรรูปหรือถนอมอาหารขั้นต้น เช่น 

ท าให้แห้ง อบ บด เป็นต้น โดยรวมท้ังถูกน ามา
คืนรูป หรือถูกท าให้เจือจาง 

*** ตัวอย่างของการพิจารณาค่า ML ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์อาหารสุดท้ายท่ีมีวัตถุดิบหลายชนิด
แสดงในข้อ 2 
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2. ตัวอย่างการพิจารณาค่า ML ของสารปนเปื้อนส้าหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวัตถุดิบมากกว่า 1 ชนิด 

2.1 แครกเกอร์โรยผัก 

(1) ส่วนประกอบส าคัญท่ีแสดงบนฉลาก ได้แก่ แป้งสาลี, น้ ามันพืช, น้ าตาล, นมผง, เกลือบริโภค และ 
ขึ้นฉ่ายอบแห้ง 

(2) ข้อก าหนดสารปนเปื้อน 

(ก) โลหะหนัก 
ผลิตภัณฑ์/

วัตถุดิบ 
แคดเมียม ดีบุก ตะกั่ว เมธิล- 

เมอร์คิวรี 
ปรอททั งหมด สารหนู 

อนินทรีย์ 
สารหนู
ทั งหมด 

แครกเกอร์
โรยผัก 

- อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

- - - - - 

  - แป้งสาล ี ค านวณจากข้าวสาลี 
(0.2 mg/kg) 

อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

ค านวณจากธัญพืชทั้ง
เมล็ด (0.2 mg/kg) 

- อาหารอื่น* 
(0.02 mg/kg) 

- อาหารอื่น* 
(2 mg/kg) 

  - น้ ามันพืช - อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

น้ ามันและไขมัน 
(0.08 mg/kg) 

- อาหารอื่น* 
(0.02 mg/kg) 

- อาหารอื่น* 
(2 mg/kg) 

  - น้ าตาล - อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

อาหารอื่น* 
(1 mg/kg) 

- อาหารอื่น* 
(0.02 mg/kg) 

- อาหารอื่น* 
(2 mg/kg) 

  - นมผง - อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

น้ านมและผลิตภัณฑ์ 
(0.02 mg/kg) 

- อาหารอื่น* 
(0.02 mg/kg) 

- อาหารอื่น* 
(2 mg/kg) 

  - เกลือ  เกลือบริโภค 
(0.5 mg/kg) 

อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

เกลือบริโภค 
(2 mg/kg) 

- เกลือบริโภค 
(0.1 mg/kg) 

- เกลือบริโภค 
(0.5 mg/kg) 

  - ขึ้นฉ่าย
อบแห้ง** 

ค านวณจากผกัที่
บริโภคล าต้นหรือ
ก้าน (0.1 mg/kg) 

อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

อาหารอื่น* 
(1 mg/kg) 

- อาหารอื่น* 
(0.02 mg/kg) 

- อาหารอื่น* 
(2 mg/kg) 

หมายเหตุ: ( - )  ไม่มีข้อก าหนดค่า ML  
       ( * )  อาจไม่จ าเป็นต้องตรวจวิเคราะห์หากมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนว่าอาหารน้ันไม่มีความเสี่ยงของการปนเปื้อน และ

สามารถเลือกตรวจวิเคราะห์เป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์สุดท้ายก็ได้ 
              ( ** ) การจัดกลุ่มสินค้าพืชอ้างอิงตาม "มาตรฐานสินค้าเกษตร, มกษ. 9045-2559 เร่ือง การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช เข้าถึงได้ที่     

 https://www.acfs.go.th/standard/download/CLASSIFICATION_AGRICULTURAL_COMMODITIES-CROP.pdf 

(ข) สารพิษจากเชื้อรา 
ผลิตภัณฑ์/

วัตถุดิบ 
แอฟลาทอกซิน 

M1 
แอฟลาทอกซินทั งหมด ดีออกซีนิวาลีนอล ฟูโมนิซินบี 1  

และบี 2 
โอคราทอกซินเอ พาทูลิน 

แครกเกอร์โรยผัก - อาหารอื่น* (20 ug/kg) - - - - 

  - แป้งสาล ี - อาหารอื่น* (20 ug/kg) 
แป้งที่ได้จากเมล็ดและ

เกล็ดของข้าวสาลี 
(1000 ug/kg) 

- ค านวณจากเมล็ด
ข้าวสาล ี(5 ug/kg) - 

  - น้ ามันพืช - อาหารอื่น* (20 ug/kg) - - - - 

  - น้ าตาล - อาหารอื่น* (20 ug/kg) - - - - 

  - นมผง - อาหารอื่น* (20 ug/kg) - - - - 

  - เกลือบริโภค  - อาหารอื่น* (20 ug/kg) - - - - 

  - ขึ้นฉ่ายอบแห้ง - อาหารอื่น* (20 ug/kg) - - - - 

 

https://www.acfs.go.th/standard/download/CLASSIFICATION_AGRICULTURAL_COMMODITIES-CROP.pdf
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(ค) สารปนเปื้อนอ่ืนๆ 
ผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบ กรดไฮโดรไซยานิก ไซโคลโพรพีนอย

แฟตตี แอซิด 
เมลามีน ไวนิลคลอไรด์

มอนอเมอร์ 
อะคริโลไนไตรล์ 3-เอ็มซีพีดี 

แครกเกอร์โรยผัก - - 
อาหารอื่น*

(2.5 mg/kg) 
อาหารทกุชนิด** 
(0.01 mg/kg) 

อาหารทกุชนิด** 
(0.02 mg/kg) 

- 

  - แป้งสาล ี - - - - - - 

  - น้ ามันพืช - 
น้ ามันพืช 

(0.4 mg/kg) 
- - - - 

  - น้ าตาล - - - - - - 

  - นมผง - - 
อาหารอื่น* 

(2.5 mg/kg) 
- - - 

  - เกลือบริโภค  - - - - - - 

  - ขึ้นฉ่ายอบแห้ง - - - - - - 

หมายเหตุ:   ( - )  ไม่มีข้อก าหนดค่า ML  
 ( * )  เฉพาะอาหารท่ีมีนมเป็นองค์ประกอบ และสามารถเลือกตรวจวิเคราะห์เป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์สุดท้ายก็ได้ 
 ( ** ) สามารถเลือกตรวจวิเคราะห์ภาชนะพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์อาหารสุดท้ายก็ได้ (การตรวจวิเคราะห์ภาชนะพลาสติกให้

อ้างอิงค่าปริมาณสูงสุดท่ีให้มีได้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒๙๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะ
บรรจุท่ีท าจากพลาสติก) 

(ง) สารกัมมันตรังสี  
ก าหนดส าหรับอาหารในลักษณะพร้อมบริโภคซึ่งมีสถานที่ผลิตหรือใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่อยู่ในเขตพื้นที่

อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ หรือภัยพิบัติทางนิวเคลียร์ 
 

2.2 เครื่องดื่มสมุนไพรผสมวิตามิน 
(1) ส่วนประกอบส าคัญท่ีแสดงบนฉลาก ได้แก่ น้ า น้ าสมุนไพร น้ าตาลทราย น้ าผึ้ง และ Vitamin B  

(2) ข้อก าหนดสารปนเปื้อน 

(ก) โลหะหนัก 
ผลิตภัณฑ์/

วัตถุดิบ 
แคดเมียม ดีบุก ตะกั่ว เมธิล- 

เมอร์คิวรี 
ปรอททั งหมด สารหนู  

อนินทรีย์ 
สารหนู
ทั งหมด 

เครื่องดื่มสมุนไพร
ผสมวิตามิน - 

อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

อาหารอื่น* 
(1 mg/kg) - 

อาหารอื่น* 
(0.02 mg/kg) - 

อาหารอื่น* 
(2 mg/kg) 

- น้ า ข้อก าหนดคุณภาพมาตรฐานตาม ป.สธ. ว่าดว้ย น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

- น้ าสมุนไพร  
ค านวณจากจากชา

สมุนไพรลกัษณะแห้ง 
(0.3 mg/kg) 

อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

น้ าชาสมุนไพร 
(0.5 mg/kg) - อาหารอื่น* 

(0.02 mg/kg) - น้ าชาสมุนไพร 
(0.2 mg/kg) 

- น้ าตาลทราย  - อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

อาหารอื่น* 
(1 mg/kg) - อาหารอื่น* 

(0.02 mg/kg) - อาหารอื่น* 
(2 mg/kg) 

- น้ าผึ้ง  - อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

อาหารอื่น* 
(1 mg/kg) - อาหารอื่น* 

(0.02 mg/kg) - อาหารอื่น* 
(2 mg/kg) 

- Vitamin B  ข้อก าหนดคุณภาพมาตรฐานสากล เช่น เภสัชต ารับ (pharmacopeia) หรือ Food Chemicals Codex เป็นต้น 

หมายเหตุ: ( - )  ไม่มีข้อก าหนดค่า ML  
       ( * )  อาจไม่จ าเป็นต้องตรวจวิเคราะห์หากมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนว่าอาหารน้ันไม่มีความเสี่ยงของการปนเปื้อน และ

สามารถเลือกตรวจวิเคราะห์เป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์สุดท้ายก็ได้ 
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(ข) สารพิษจากเชื้อรา 
ผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบ แอฟลาทอกซิน 

M1 
แอฟลาทอกซิน

ทั งหมด 
ดีออกซีนิวาลีนอล ฟูโมนิซินบี 1  

และบี 2 
โอคราทอกซินเอ พาทูลิน 

เครื่องดื่มสมุนไพร
ผสมวิตามิน 

- อาหารอื่น* 
(20 ug/kg) 

- - - - 

- น้ า - อาหารอื่น* 
(20 ug/kg) 

- - - - 

- น้ าสมุนไพร  - อาหารอื่น* 
(20 ug/kg) 

- - - - 

- น้ าตาลทราย  - อาหารอื่น* 
(20 ug/kg) 

- - - - 

- น้ าผึ้ง  - อาหารอื่น* 
(20 ug/kg) 

- - - - 

- Vitamin B  - อาหารอื่น* 
(20 ug/kg) 

- - - - 

หมายเหตุ: ( - )  ไม่มีข้อก าหนดค่า ML  
       ( * )  อาจไม่จ าเป็นต้องตรวจวิเคราะห์หากมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนว่าอาหารน้ันไม่มีความเสี่ยงของการปนเปื้อน และ

สามารถเลือกตรวจวิเคราะห์เป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์สุดท้ายก็ได้ 

(ค) สารปนเปื้อนอ่ืนๆ 
ผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบ กรดไฮโดรไซยานิก ไซโคลโพรพีนอย

แฟตตี แอซิด 
เมลามีน ไวนิลคลอไรด์

มอนอเมอร์ 
อะคริโลไนไตรล์ 3-เอ็มซีพีดี 

เครื่องดื่มสมุนไพรผสม
วิตามิน 

- - - อาหารทกุชนิด* 
(0.01 mg/kg) 

อาหารทกุชนิด* 
(0.02 mg/kg) 

- 

- น้ า - - - - - - 

- น้ าสมุนไพร  - - - - - - 

- น้ าตาลทราย  - - - - - - 

- น้ าผึ้ง  - - - - - - 

- Vitamin B  - - - - - - 

หมายเหตุ: ( - )  ไม่มีข้อก าหนดค่า ML  
       ( * )  อาจไม่จ าเป็นต้องตรวจวิเคราะห์หากมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนว่าอาหารน้ันไม่มีความเสี่ยงของการปนเปื้อน และ

สามารถเลือกตรวจวิเคราะห์ภาชนะพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์อาหารสุดท้ายก็ได้ (การตรวจวิเคราะห์ภาชนะพลาสติกให้อ้างอิงค่าปริมาณสูงสุดท่ี
ให้มีไดต้ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒๙๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุท่ีท าจากพลาสติก) 

 
(ง) สารกัมมันตรังสี  

ก าหนดส าหรับอาหารในลักษณะพร้อมบริโภคซึ่งมีสถานที่ผลิตหรือใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่อยู่ในเขตพื้นที่
อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ หรือภัยพิบัติทางนิวเคลียร์ 

 


