(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คําชี้แจงเกี่ยวกับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 311) พ.ศ.2551 เรื่อง กําหนดอาหารที่หา มผลิต นําเขา หรือจําหนาย และ

-

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดเงื่อนไขอาหารที่ตรวจพบสารเมลามีนและสารในกลุมเมลามีน
-----------------------------------
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ด ว ยได เ กิ ด สถานการณ ท ารกและเด็ ก เล็ ก ล ม ป ว ยและเสี ย ชี วิ ต หลายรายในประเทศจี น
เนื่อ งจากการบริโ ภคผลิต ภัณ ฑน มสํา หรับ ทารกและเด็ก เล็ก ที่มีส ารเมลามีน และสารในกลุม เดีย วกัน
ที่มี ก ารปลอมปน กระทรวงสาธารณสุ ข โดยสํา นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ได อ อกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 311) พ.ศ.2551 เรื่อง กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย ลงวันที่
8 ตุลาคม พ.ศ.2551 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดเงื่อนไขอาหาร
ที่ตรวจพบสารเมลามีนและสารในกลุมเมลามีน ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2551 เพื่อคุมครองความปลอดภัย
ของผูบริโภค โดยมีสาระสําคัญของประกาศทั้ง 2 ฉบับ ดังนี้
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 311) พ.ศ.2551 เรื่อง กําหนดอาหารที่หามผลิต
นําเขา หรือจําหนาย ซึ่งไดกําหนดใหอาหารที่ตรวจพบสารเมลามีน (Melamine) และสารในกลุมเมลามีน
(กรดซัยยานูริก (Cyanuric acid) แอมมีไลด (Ammelide) และแอมมีลีน (Ammeline)) ที่ไมเปนไปตาม
เงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารประกาศกําหนด เปนอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
2. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดเงื่อนไขอาหารที่ตรวจพบ
สารเมลามีนและสารในกลุมเมลามีน เปนการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับปริมาณสารเมลามีนและสารในกลุม
เมลามีนที่ตรวจพบในอาหาร และเงื่อนไขการนําเขาอาหารจากประเทศจีน สรุปไดดังนี้
2.1 กําหนดปริมาณสารเมลามีน (Melamine) และสารในกลุมเมลามีน (กรดซัยยานูริก
(Cyanuric acid) แอมมีไลด (Ammelide) และแอมมีลีน (Ammeline)) ที่ตรวจพบไดในอาหารที่ผลิต
นําเขา หรือจําหนาย ดังนี้
(2.1.1) นมดัดแปลงสําหรับทารก นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
นมผงชนิดเต็มมันเนย นมผงชนิดพรองมันเนย นมผงชนิดขาดมันเนย นมผงแปลงไขมันชนิดเต็มไขมัน
และนมผงแปลงไขมันชนิดพรองไขมัน ตรวจพบสารเมลามีนและสารในกลุมเมลามีน รวมกันไดไมเกิน
1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(2.1.2) อาหารที่...
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(2.1.2) อาหารที่มีนมหรือองคประกอบของนมเปนสวนผสม ตรวจพบสารเมลามีน
และสารในกลุมเมลามีน รวมกันไดไมเกิน 2.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ตัวอยางอาหารที่มีนมหรือองคประกอบของนมเปนสวนผสม เชน อาหารทารก
อาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก น้ํานมดิบที่ผานกรรมวิธี
ฆาเชื้อ นมขน นมคืนรูป นมปรุงแตง ผลิตภัณฑของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม ขนมปง คุกกี้ เวเฟอร บิสกิต
ช็อกโกแลต ลูกอม หรืออาหารอื่นๆที่มีนมหรือองคประกอบของนมเปนสวนผสม เปนตน
2.2 ผูนาํ หรือสั่งอาหารตามขอ (2.1.1) และ (2.1.2) เขามาในราชอาณาจักร เพื่อจําหนาย
เพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหาร หรือแบงบรรจุ จากประเทศจีนทุกรุนการผลิต ตองแสดงผลวิเคราะห
จากหนวยงานของรัฐหรือองคกรหรือหนวยงานเอกชนที่มีระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่ดาน
อาหารและยา
3. การบังคับใชประกาศ
3.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 311) พ.ศ.2551 เรื่อง กําหนดอาหารที่หามผลิต
นําเขา หรือจําหนาย ไดประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 125 ตอนพิเศษ 162ง
ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2551 และประกาศมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป คือ ตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2551
3.2 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดเงื่อนไขอาหารที่ตรวจพบ
สารเมลามีนและสารในกลุมเมลามีน ไดประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป
เลม 125 ตอนพิเศษ 166 ง ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2551 และประกาศมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ ตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2551
4. ผูใดฝาฝนประกาศดังกลาว มีโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือน ถึง 2 ป และปรับตั้งแต 5,000 ถึง
20,000 บาท แลวแตกรณี
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน และขอใหผูประกอบการ
ที่เกี่ยวของปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวโดยเครงครัด ทั้งนี้จนกวาจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง และหากมีขอสงสัยประการใด โปรดติดตอสอบถามไดที่ กองควบคุมอาหาร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท 02-590-7178 และ 02-590-7185
ในเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2551
พิพัฒน ยิง่ เสรี
(นายพิพฒ
ั น ยิ่งเสรี)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
รับรองสําเนาถูกตอง
วารุณี เสนสุภา
(นางสาววารุณี เสนสุภา)
นักวิชาการอาหารและยา 8 ว.

