
 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่  ๒๙๙)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เร่ือง  มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอนสารเคมีบางชนดิ  (ฉบับที่  ๒) 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง  มาตรฐานอาหาร
ที่มีการปนเปอนสารเคมีบางชนิด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๓)  และ  (๙)  แหงพระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ  ๒  แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๖๘)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
เร่ือง  มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอนสารเคมีบางชนิด  ลงวันที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๒ ใหอาหารทุกชนิดมีมาตรฐาน  โดยตรวจไมพบการปนเปอนสารเคมี  ดังตอไปนี้ 
(๑) คลอแรมเฟนิคอลและเกลือของสารนี้  (Chloramphenicol and its salts) 
(๒) ไนโทรฟวราโซนและเกลือของสารนี้  (Nitrofurazone and its salts) 
(๓) ไนโทรฟวแรนโทอินและเกลือของสารนี้  (Nitrofurantoin and its salts) 
(๔) ฟวราโซลิโดนและเกลือของสารนี้  (Furazolidone and its salts) 
(๕) ฟวแรลทาโดนและเกลือของสารนี้  (Furaltadone and its salts) 
(๖) มาลาไคต  กรีน  และเกลือของสารนี้  (Malachite Green and its salts) 
สารเคมีตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ใหรวมถึงสารในกระบวนการสรางและสลาย  

(metabolites)  ของสารดังกลาวดวย” 
ขอ ๒ ประกาศนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
อนุทิน  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีชวยวาการ  ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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