
 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง  ค าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช็อกโกแลต (ฉบับที่ ๒),  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ ๔),  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชา (ฉบับที่ ๓), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ ๓),  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ (ฉบับที่ ๒),  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารส าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก (ฉบับที่ ๒) 
----------------------------------- 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ทบทวนข้อก าหนดมาตรฐานการปนเปื้อนยีสต์และ
เชื้อราในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๖ ฉบับ (ช็อกโกแลต เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ชา กาแฟ อาหารควบคุมน้ าหนัก และเครื่องดื่มเกลือแร่) ซึ่งมีข้อก าหนด “ไม่มียีสต์และเชื้อรา” เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลทางระบาดวิทยา ข้อมูลทางวิชาการ สุขลักษณะในการผลิตอาหาร ซึ่งมีสาระส าคัญ 
ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกข้อก าหนดยีสต์และเชื้อราในประกาศกระทรวงสาธารณสุขจ านวน ๖ ฉบับ ได้แก่ 
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช็อกโกแลต (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ ๔)  

ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชา (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
(๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
(๕) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓ มีนาคม 

พ.ศ.๒๕๕๔ 
(๖) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารส าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก (ฉบับที่ ๒) 

ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๒ ก าหนดปริมาณของยีสต์และเชื้อราใหม่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขทั้ง ๖ ฉบับ ดังนี้ 

ชนิดอาหาร ปริมาณที่ก าหนด 
(๑) ช็อกโกแลต  น้อยกว่า ๑๐๐  ในช็อกโกแลต ๑ กรัม 
(๒) เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท    
- ชนิดเหลวที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือออกซิเจน
ผสมอยู่ 

น้อยกว่า  ๑ ในเครื่องดื่ม ๑ มิลลิลิตร   

- ชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที   น้อยกว่า  ๑  ในเครื่องดื่ม ๑ มิลลิลิตร   

- ชนิดเข้มข้น… 

 

(ส าเนา) 



 
-๒- 

 
ชนิดอาหาร ปริมาณที่ก าหนด 

- ชนิดเข้มข้นที่ผ่านกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที  น้อยกว่า  ๑๐  ในเครื่องดื่ม ๑ กรัม 
- ชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธี 
สเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที  

น้อยกว่า  ๑๐๐  ในเครื่องดื่ม ๑ มิลลิลิตร   

- ชนิดเข้มข้นที่ผ่านกรรมวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธี 
สเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที 

น้อยกว่า  ๑๐๐  ในเครื่องดื่ม ๑ กรัม 

- ชนิดแห้ง น้อยกว่า  ๑๐๐  ในเครื่องดื่ม ๑ กรัม 
(๓) ชาปรุงส าเร็จ  
- ชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที  น้อยกว่า  ๑  ในชา ๑ มิลลิลติร 
- ชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธี 
สเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที 

น้อยกว่า  ๑๐๐ ในชา ๑ มิลลลิิตร 

- ชนิดแห้ง น้อยกว่า  ๑๐๐  ในชา ๑ กรัม 
(๔) กาแฟปรุงส าเร็จ  
- ชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที  น้อยกว่า  ๑ ในกาแฟ ๑ มิลลิลิตร 
- ชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธี 
สเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที  

น้อยกว่า  ๑๐๐ ในกาแฟ ๑ มิลลิลิตร 

- ชนิดแห้ง น้อยกว่า  ๑๐๐  ในกาแฟ ๑ กรัม 
(๕) อาหารควบคุมน้ าหนัก   
- ชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที  น้อยกว่า  ๑ ในอาหารควบคุมน้ าหนัก ๑ มิลลิลิตร 
- ชนิดเข้มข้น ชนิดกึ่งแข็งก่ึงเหลวที่ผ่านกรรมวิธี 
สเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที   

น้อยกว่า  ๑๐  ในอาหารควบคุมน้ าหนัก ๑ กรัม 

- ชนิดเหลว ชนิดเข้มข้น ชนิดแห้งชนิดกึ่งแข็งก่ึงเหลว 
ที่ผ่านกรรมวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธีสเตอริไลส์ หรือ   
ยู เอช ท ี

น้อยกว่า  ๑๐๐ ในอาหารควบคุมน้ าหนัก ๑ กรัม 

(๖) เครื่องดื่มเกลือแร่  
- ชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที   น้อยกว่า  ๑ ในเครื่องดื่มเกลือแร่ ๑ มิลลิลิตร 
- ชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธี 
สเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที 

น้อยกว่า  ๑๐๐ ในเครื่องดื่มเกลือแร่ ๑ มิลลิลิตร 

- ชนิดแห้ง น้อยกว่า  ๑๐๐  ในเครื่องดื่มเกลือแร่ ๑ กรัม 
 

ข้อ ๓ ให้การตรวจ… 
 



 
-๓- 

 
ข้อ ๓ ให้การตรวจวิเคราะห์ยีสต์และเชื้อราต้องใช้วิธี Bacteriological Analytical Manual (BAM) 

Online. U. S. Food and Drug Administration ที่เป็นปัจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกต้อง
เทียบเท่า (or equivalent method)  

ข้อ ๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขทั้ง ๖ ฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแตว่ันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ 
เป็นต้นไป (ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๑ ง ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๔) 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ประกอบการ 
ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถาม 
ได้ทีส่ านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท ์๐๒-๕๙๐-๗๑๗๓ และ 
๐๒-๕๙๐-๗๑๘๕ ในเวลาราชการ  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ 

พิพัฒน์ ยิ่งเสรี 
(นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี) 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 
 
 
            รับรองส าเนาถูกต้อง 
               วารุณี เสนสภุา 
         (นางสาววารุณี เสนสภุา) 
นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ 

 
 
 


