
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับที ่23 (พ.ศ.2522) 

เร่ือง  กําหนดน้ํามันถั่วลสิงเปนอาหารควบคุมเฉพาะ และกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 

วิธีการผลิต และฉลาก สาํหรับน้ํามันถั่วลิสง 

---------------------------------------------- 

 

             อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหง

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี ้

             ขอ 1  ใหน้ํามันถั่วลิสงเปนอาหารควบคุมเฉพาะ 

             ขอ 2  การผลิตน้ํามนัถั่วลิสง ใหทําไดเพยีงสองวิธี คอื 

                      (1)  ธรรมชาติ ทําโดยการบีบอัด หรือบีบอัดโดยใชความรอนและทําใหสะอาดโดยการ

ลาง การตั้งไวใหตกตะกอน การกรอง หรือการหมุนเหวี่ยง 

                      (2)  ผานกรรมวิธี ทําโดยนําน้ํามันถั่วลิสงที่ไดจากวิธีธรรมชาติ แลวมาผานกรรมวิธีทําให

บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง 

             ขอ 3  เมล็ดถั่วลสิงที่จะนํามาผลิตน้ํามัน ตองมีสภาพที่เหมาะจะใชผลิตอาหาร และอยูในสภาพ

ที่ใหน้ํามันซึง่บริโภคไดโดยปราศจากอันตราย 

             ขอ 4  น้ํามันถั่วลิสงทีผ่ลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจาํหนาย หรือที่จําหนาย เพื่อใชรับประทาน

หรือใชปรุงแตงในอาหาร ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี ้

                      (1)  มีคาของกรด (Acid Value) คิดเปนมิลลิกรัมโปตัสเซียมไฮดรอกไซด ตอน้ํามัน 1 กรัม 

                            (ก)  ไดไมเกิน 4.0 สําหรับน้ํามนัถั่วลิสงที่ทาํโดยวิธีธรรมชาติ 

                            (ข)  ไดไมเกิน 0.6 สําหรับน้ํามนัถั่วลิสงที่ทาํโดยวิธีผานกรรมวิธี 

                      (2)  มีคาเพอรออกไซด (Peroxide Value) คิดเปนมิลลิกรัมสมมูลย ตอน้ํามัน 1 กิโลกรัม 

ไดไมเกิน 10 

                      (3)  มีคาสปอนนิฟเคชั่น (Saponification Value) คิดเปนมิลลิกรัมโปตัสเซียมไฮดรอก

ไซดตอน้ํามัน 1 กรัม ได 187 ถึง 196 

                      (4)  มีคาไอโอดีนแบบวิจน (Iodine Value, Wijs) ได 80 ถึง 106 

                      (5)  มีความหนาแนนสัมพัทธ (Relative Density) ที่ 30/30 องศาเซลเซยีส ได 0.909 ถึง 

0.913 

                      (6)  มีดัชนีหักเห (Refractive Index) ที่ 40 องศาเซลเซียส ได 1.460 ถึง 1.465 



                      (7)  มีน้ําและสิ่งที่ระเหยได (Water and Volatile Matter) ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 

ไดไมเกินรอยละ 0.2 ของน้ําหนัก 

                      (8)  มีปริมาณสบู (Soap Content) ไดไมเกินรอยละ 0.005 ของน้ําหนัก 

                      (9)  มีสารสปอนนิฟายไมได (Unsaponifiable Matter) ไดไมเกินรอยละ 1 ของน้ําหนัก 

                    (10)  มีสิ่งอื่นที่ไมละลาย (Insoluble Impurities) ไดไมเกินรอยละ 0.05 ของน้ําหนัก 

                    (11)  มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของน้ํามันถั่วลิสง 

                    (12)  ไมมีกลิ่นหืน 

            ขอ 5  น้ํามันถั่วลสิงที่มีน้ํามันอื่นหรือไขมันผสมอยูทีผ่ลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนายหรือที่

จําหนาย เพือ่ใชรับประทานหรือใชปรุงแตงในอาหาร ตองมี 

                     (1)  คาของกรด (Acid Value) คิดเปนมิลลิกรัมโปตัสเซียมไฮดรอกไซด ตอน้ํามัน 1 กรัม 

                           (ก)  ไดไมเกิน 4.0 สําหรับน้ํามนัถั่วลิสง ซึ่งทําโดยวิธีธรรมชาติผสมกับน้ํามันอื่นหรือ

ไขมันซึ่งทําโดยวิธีธรรมชาติ 

                           (ข)  ไดไมเกิน 0.6 สําหรับน้ํามนัถั่วลิสง ซึ่งทําโดยวิธีผานกรรมวิธีผสมกับน้ํามันอื่น 

หรือไขมันซึ่งทําโดยวิธีผานกรรมวิธี 

                           (ค)  ไดไมเกิน 1.0 สําหรับน้ํามนัถั่วลิสง ซึ่งทําโดยวิธีธรรมชาติผสมกับน้ํามันอื่น หรือ

ไขมันซึ่งทําโดยวิธีผานกรรมวิธี 

                           (ง)  ไดไมเกิน 1.0 สําหรับน้ํามนัถั่วลิสง ซึ่งทําโดยวิธีผานกรรมวิธีผสมกับน้ํามันอื่น 

หรือไขมันซึ่งทําโดยวิธีธรรมชาติ 

                     (2)  คุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 4(2)(7)(8)(10) และ (12) 

            ขอ 6  ถามีวัตถุเจือปนในอาหาร (Food Additives) หรือสารปนเปอน (Contaminants) ใหมีได

ตามชนิดและปริมาณที่กําหนดไวในบัญชีทายประกาศนี้ 

            ขอ 7  ภาชนะบรรจุน้ํามันถั่วลิสงเพื่อใชรับประทานหรือใชปรุงแตงในอาหาร ตอง 

                     (1)  สะอาด 

                     (2)  ทนตอการละลาย 

                     (3)  เปนภาชนะบรรจุทีไ่มมีสารออกมาปนเปอนกับอาหารในปริมาณที่อาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพ 

            ขอ 8  น้ํามันถั่วลิสง ตามขอ 4 หรือขอ 5 ตองมีฉลาก ขอความในฉลากตองเปนภาษาไทย 

ปรากฏใหเหน็ชัดและอานไดชัดเจน และอยางนอยตองมีขอความดังตอไปนี ้



                     (1)  คําวา “น้ํามันถั่วลิสงธรรมชาติ” หรือ “น้ํามันถั่วลิสงผานกรรมวิธี” หรือ “น้ํามันถั่วลิสง

ธรรมชาติผสมน้ํามัน ……” หรือ “น้ํามันถั่วลิสงผานกรรมวิธีผสมน้ํามัน ……” ดวยตัวอักษรขนาด  ไม

เล็กกวา 5 มิลลิเมตร ใชชือ่ทาการคาของน้ํามันนั้น 

                     (2)  ชนิด วิธีที่ผลิต และอัตราสวนของน้ํามันอื่น หรือไขมันที่ผสมในน้ํามนัถั่วลิสง  ดวย

ตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 3 มิลลเิมตร  

ถัดจากขอความที่ตองระบุตาม (1) 

                     (3)  ชื่อและเลขทะเบียนอาหาร 

                     (4)  ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต 

                     (5)  น้ําหนักสุทธหิรือปริมาณสุทธิเปนระบบเมตริก 

                     (6)  วันเดือนปที่ผลิต จากโรงงานที่ผลิต และ วันเดือนปทีแ่บงบรรจุดวย สําหรับอาหารที่

นําเขามาแบงบรรจุในประเทศ 

                     (7)  ระหัสของครั้งที่ผลติ (ถามี) 

                     (8)  ถาใชวตัถุเจือปนในอาหารใหระบุคําวา “ใชวัตถุเจือปนในอาหาร” ถาใชสีดวยใหระบุ

คําวา “เจือส”ี กํากับไวดวย และถาใชวัตถุเจือปนในอาหารเพื่อการแตงกลิ่นอีกดวย ใหระบุคําวา “เจอื

กลิ่น” และชนิดของกลิ่นดวย 

            ขอ 9  น้ํามันถั่วลิสงที่ใชประโยชนอยางอืน่นอกจากใชรับประทานหรือใชปรุงแตงในอาหาร ให

ไดรับการยกเวนไมตองมีคุณภาพมาตรฐานตามที่ระบุไวในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และไมตองปฏิบัติตามขอ 7 

และขอ 8 แตตองแสดงฉลากไวที่ภาชนะบรรจุวา “หามใชรับประทาน” ดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเล็ก

กวา 1 เซนตเิมตร และในฉลากนัน้ใหแสดงระหสัของครั้งที่ผลิตไวดวย 

            ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

                                                                               ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522 

 

                                                                                                บุญสม  มารติน 

                                                                                  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

(96 ร.จ.24 ตอนที่ 163 (ฉบับพิเศษ แผนกราชกจิจาฯ) ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2522) 

 
 

บัญชีวัตถุเจอืปนในอาหาร (Food Additives) 



 

อันดับ 
ประเภทวัตถุเจือปนใน

อาหาร 

ช่ือวัตถุเจือปนใน
อาหาร 

ปริมาณสูงสุดที่ 
ใหใชไดเปน 
รอยละของ
น้ําหนัก 

หมายเหตุ 

1. สี (colour) : ใหใชไดเพื่อ

ความมุงหมายที่จะทําให

ผลิตภัณฑมีสีเหมือน

ธรรมชาต ิ

(ก) เบตา-คาโรทีน (beta-

carotene) 

ข) สีดําแสด (annatto) 

(ค) เคอรคิวมิน 

(curcumin) 

(ง) แคนธาแซนธีน 

(canthaxanthine) 

(จ) เบตา-อะโป-8’-คาโรที

นาล (beta-apo-8’-

carotenal) 

(ฉ) เมทิลและเอทิลเอส

เทอรของกรดเบตา-อะโป-

8’- คาโรทีโนอิค แอซิด 

(methyl and ethyl ester 

of beta-apo-8’-

carotenoic acid) 

- 

  

2. การแตงกลิ่น (Flavours) : 

ใหใชกลิ่นสังเคราะหได 

ทั้งนี้วัตถุประสงคดังกลาว

จะตองไมเปนอันตรายตอ

สุขภาพ และไมทําให

ผูบริโภคเขาใจผิดวาเปน

การปดบังซอนเรนความ

      



ดอยคุณภาพของน้ํามัน

ถั่วลิสง หรือทําใหน้ํามัน

ถั่วลิสงนัน้มีคุณคาสูงกวา

ความเปนจริง 

3. อีมัลซิไฟเออร 

(emulsifiers) 

ก) โมโนและไดกลีเซอไรด

ของกรดไขมัน (mono 

and diglycerides of 

fatty acid) 

2   

  

  

ข) โมโนและไดกลีเซอไรด

ของกรดไขมัน (mono 

and diglycerides of 

fatty acid) ซึ่งทําใหเปน

เอสเทอรดวยกรด

ตอไปนี้อะซตีิค (acetic) 

ทารทาริค (tartaric) ซิ

ตริค (citric) อะซีติล ทาร

ทาริค (acetyl tartaric) 

แลคติค (lactic) รวมทั้ง

เกลือโซเดียม และเกลือ

คัลเซียมของกรดขางตน 

จะใชอยางใดอยางหนึ่ง

หรือรวมกันไดไมเกินรอย

ละ2 ของน้ําหนัก 

2 อีมัลซิไฟเออร

ตาม (ข) ถึง 

(ฎ) จะใชอยาง

ใดอยางหนึ่ง 

หรือรวมกันได

ไมเกินรอยละ 

2 ของน้ําหนกั 

    

ค) โพลีกลเีซอรอลเอส

เทอรของกรดไขมัน 

(polyglycerol esters of 

fatty acid) 

ง) เอสเทอรของกรดไขมัน

2 

 

 

2 

  



กับโพลีอัลกอฮอลที่มิใช

กลีเซอรอล (esters of 

fatty acid with 

polyalcohols other than 

glycerol) ดังตอไปนี้ 

    

จ) ซอรบิแทน โมโนพลัมิ

เตท (sorbitan 

monopalmitate) ซอรบิ

แทน โมโนสเตียเรท 

(sorbitan 

monostearate)ซอรบิ

แทน ไตรสเตียเรท 

(sorbitan tristearate) 

ฉ) จะใชอยางใดอยาง

หนึ่งหรือรวมกันไดไมเกิน

รอยละ 2 ของน้ําหนัก 

ฉ ) โพรพีลนีกลัยคอลเอส

เทอรของกรดไขมัน (1,2-

propylene glycol esters 

of fatty acid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

    

ช ) ซูโครสเอสเทอรของ

กรดไขมัน รวมทั้งซูโครกลี

เซอรไรด (sucrose 

esters of fatty acid) 

including 

sucroglyceride) 

ซ) กรดสเตียริลแลคทลิลคิ

และเกลือคัลเซียมของ

2 

 

 

 

2 

 

 

 

  



กรดนี้ (stearyl lactylic 

acid and its calcium 

salts) 

ฌ) โพลีกลเีซอรอลเอส

เทอรของกรดริซิโนเลอิคที่

ถูกอินเตอรเอสเทอริไฟด 

(polyglycerol esters of 

interesterified ricinoleic 

acid) 

ญ) โพลีออกซีเอธีลนี (20) 

ซอรบิแทนโมโนโอลีเอท 

(polyoxyethylene (20) 

sorbitan monooleate) 

ฏ) โพลีออกซีเอธีลนี (20) 

ซอรบิแทนโมโนสเตียเรท

(polyoxyethylene (20) 

sorbitan monostearate)

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

4. วัตถุกันหืน (anti 

oxidants) 

ก) โพรพิล ออคติล และโด

เดซิล แกลเลท (propyl, 

octyl and dodecyl 

gallates) 

0.01 จะใชอยางใด

อยางหนึ่ง หรือ

รวมกันไดไม

เกินรอยละ 

0.01 ของ

น้ําหนัก 

  

  ข) บิวทิเลเตด ไฮดรอกซี

โทลูอีน (butylated 

hydroxytoluene, BHT) 

บิวทิเลเตด ไฮดรอกซีอะนี

โซล (butylated 

0.02 จะใชอยางใด

อยางหนึ่ง หรือ

รวมกันไดไม

เกินรอยละ 

0.02 ของ



hydroxyanisole, BHA) น้ําหนัก 

  

  ค) สารพวกแกลเลท 

(gallates) รวมกับ BHA 

หรือ BHT หรือรวมทั้งสอง

อยางใชรวมกัน 

0.02 

แตจะใชแกลเลทได

ไมเกินรอยละ 0.01 

ของน้ําหนัก 

  

  

  ง) แอสคอรบิลพัลมิเตท 

(ascorbyl palmitate) 

จ) แอสคอรบิลสเตียเรท 

(ascorbyl stearate) 

ฉ) โทโคเฟอรอลสชนิด

ธรรมชาติและชนิด

สังเคราะห (natural and 

synthetic tocopherols) 

ช) ไดลอริล ไธโอไดโพรพิ

โอเนท (dilauryl 

thiodipropionate) 

0.02 

0.02 

 

 

0.02 

  

5. สารเสริมฤทธิ์วัตถุกันหืน 

(antioxidant synergists) 

ก) กรดซิตริคและโซเดียม

ซิเตรท (citric acid and 

sodium citrate) 

ข) ไอโซโพรพิลซิเตรท 

(isopropyl citrate) 

 

 

 

 

 

ค) กรดฟอสฟอริค

(phosphoric acid) 

- 

 

 

0.01 

 

 

 

 

 

 

0.01 

 

 

 

 

สารเสริมฤทธิ์

วัตถุกันหืน

ตามขอ (ข) 

(ค) และ (ง) 

จะใชอยางใด

อยางหนึ่ง หรือ

รวมกันไดไม

เกินรอยละ 

0.01 ของ



ง) โมโนกลีเซอไรดซิเตรท 

(monoglyceride citrate)

0.01 น้ําหนัก  

6. วัตถุกันฟอง 

(antifoaming agents) 

ไดเมทิลโพลซีิลอคเซน 

(dimethyl polysiloxane) 

อยางเดียวหรือผสมกับ

ซิลิคอนไดออกไซด 

(silicon dioxide) 

0.001   

7. วัตถุกันตกผลึก 

(crystallization 

inhibitors) 

ออกซีสเตียริน 

(oxystearin) 0.125   

 
 

 

บัญชีสารปนเปอน (Contaminants) 

 

อันดับ สารปนเปอน 

ปริมาณสูงสุดที่ใหมี
ได 

เปนมิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม 

หมายเหตุ 

1. 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

5. 

น้ํามันแร (mineral oil) 

ปริมาณเหล็ก : ในน้ํามันถั่วลิสงธรรมชาติและใน

น้ํามันถั่วลิสง 

                      ผสมในน้าํมันถั่วลิสงผานกรรมวิธี 

ปริมาณทองแดง : ในน้ํามันถั่วลิสงธรรมชาติและ

ในน้ํามัน 

                          ถั่วลิสงผสมในน้ํามนัถั่วลิสงผาน

กรรมวิธี 

ไมมี 

5.0 

 

2.5 

0.4 

0.1 

0.1 

0.1 

  



6. 

 

 

7.  

 

ปริมาณตะกั่ว 

ปริมาณสารหน ู

ปริมาณอาฟลาทอกซิน (aflatoxin) 

 

 

ปริมาณไซโคลโพรพีนอย แฟตตี้ แอซิด 

(cyclopropenoid fatty acid) 

ไมเกิน 20 ไมโครกรัม 

ตอ 1 กิโลกรัม (ไมเกิน  

20 สวนในพันลานสวน) 

ไมเกินรอยละ 0.4 โดย

น้ําหนัก 

 
 
 


