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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่  ๓๕๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ไอศกรีม 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง  ไอศกรีม 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๖  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๙)  

และ  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  
มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๒๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๔  เรื่อง  ไอศกรีม  ลงวันที่  

๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๕๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เรื่อง  ไอศกรีม  (ฉบับที่  ๒)  

ลงวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
ข้อ ๒ ให้ไอศกรีมเป็นอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
ข้อ ๓ ไอศกรีมตามข้อ  ๒  แบ่งเป็น  ๕  ชนิด 
(๑) ไอศกรีมนม  ได้แก่  ไอศกรีมที่ทําขึ้นโดยใช้นมหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนม 
(๒) ไอศกรีมดัดแปลง  ได้แก่  ไอศกรีมตาม  (๑)  ที่ทําขึ้นโดยใช้ไขมันชนิดอ่ืนแทนมันเนย  

ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  หรือไอศกรีมที่ทําขึ้นโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันแต่ผลิตภัณฑ์นั้นมิใช่ผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้จากนม 

(๓) ไอศกรีมผสม  ได้แก่  ไอศกรีมตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แล้วแต่กรณี  ซ่ึงมีผลไม้หรือวัตถุอ่ืน 
ที่เป็นอาหารเป็นส่วนผสมอยู่ด้วย 

(๔) ไอศกรีมตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ชนิดเหลว  หรือแห้ง  หรือผง 
(๕) ไอศกรีมหวานเย็น  ได้แก่  ไอศกรีมที่ทําขึ้นโดยใช้น้ําและน้ําตาล  หรืออาจมีวัตถุอ่ืนที่เป็นอาหาร

เป็นส่วนผสมอยู่ด้วย 
ไอศกรีมดังกล่าวอาจใส่วัตถุแต่งกล่ิน  รส  และสีด้วยก็ได้ 
ข้อ ๔ ไอศกรีมทุกชนิด  ยกเว้นไอศกรีมตามข้อ  ๓  (๔)  ต้องผ่านกรรมวิธีตามลําดับ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) การผ่านความร้อน  ต้องผ่านกรรมวธิีหนึ่งวิธีใด  ดังนี้ 
 (๑.๑) ทําให้ร้อนขึ้นถึงอุณหภูมิไม่ต่ํากว่า  ๖๘.๕  องศาเซลเซียส  และคงไว้ที่อุณหภูมินี้   

ไม่น้อยกว่า  ๓๐  นาที  หรือ 
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 (๑.๒) ทําให้ร้อนขึ้นถึงอุณหภูมิไม่ต่ํากว่า  ๘๐  องศาเซลเซียส  และคงไว้ที่ อุณหภูมินี้   
ไม่น้อยกว่า  ๒๕  วินาที  และจะต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมด้วยเครื่องบันทึกอัตโนมัติแสดงอุณหภูมิ
เวลาที่ใชจ้ริง  หรือ 

 (๑.๓) ทําให้ร้อนโดยกรรมวิธีอ่ืนตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบด้วย 
(๒) ทําให้เย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ  ๔  องศาเซลเซียส  และคงไว้ที่อุณหภูมินี้ 
(๓) ป่ัน  กวน  หรือผสม  แล้วแต่กรณี  และทําให้เยือกแข็งที่อุณหภูมิไม่สูงกว่า  -๒.๒  องศาเซลเซียส  

ก่อนบรรจุลงในภาชนะบรรจุเพื่อจําหน่าย  และต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่สูงกว่า  -๒.๒  องศาเซลเซียสนี้
จนกว่าจะจําหน่าย 

ข้อ ๕ ไอศกรีม  ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไอศกรีมนม  ต้องมีมันเนยเป็นส่วนผสมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕  ของน้ําหนัก  และมีธาตุน้ํานม 

ไม่รวมมันเนยไม่น้อยกวา่ร้อยละ  ๗.๕  ของน้ําหนัก 
(๒) ไอศกรีมดัดแปลง  ต้องมีไขมันทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕  ของน้ําหนัก   
(๓) ไอศกรีมผสม  ต้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกับ  (๑)  หรือ  (๒)  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้โดยไม่นับรวม

น้ําหนักของผลไม้หรือวัตถุที่เป็นอาหารอ่ืนผสมอยู่ 
(๔) ไอศกรีมหวานเย็นและไอศกรีมตามข้อ  ๓  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ต้อง 
 (๔.๑) ไม่มีกล่ินหืน 
 (๔.๒) ใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ําตาลหรือใช้ร่วมกับน้ําตาล  นอกจากการใช้น้ําตาลได้  

โดยให้ใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ําตาลได้ตามมาตรฐานอาหาร  เอฟ  เอ  โอ/ดับบลิว  เอช  โอ,  โคเด็กซ์  
(Joint  FAO/WHO  Codex)  ที่ว่าด้วยเรื่อง  วัตถุเจือปนอาหาร  และฉบับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

 ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานกําหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 

 (๔.๓) ไม่มีวัตถุกันเสีย 
 (๔.๔) มีบักเตรีได้ไม่เกิน  ๖๐๐,๐๐๐  ในอาหาร  ๑  กรัม 
 (๔.๕) ตรวจไม่พบบักเตรีชนิด  อี.โคไล  (Escherichia  coli)  ในอาหาร  ๐.๐๑  กรัม 
 (๔.๖) จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง

มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค 
 (๔.๗) ไม่มีสารเป็นพิษจากจุลินทรีย์ในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๕) ไอศกรีมชนิดเหลวต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี  และ

ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม  (๔)  ด้วย 
ข้อ ๖ ไอศกรีมชนดิแห้ง  หรือผง  ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่มีกล่ินหืน 
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(๒) มีกล่ินตามลักษณะเฉพาะของไอศกรีมชนิดนั้น 
(๓) มีลักษณะไม่เกาะเป็นก้อน  ผิดไปจากลักษณะที่ทําขึ้น   
(๔) ใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ําตาลหรือใช้ร่วมกับน้ําตาล  นอกจากการใช้น้ําตาลได้  โดยให้

ใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ําตาลได้ตามมาตรฐานอาหาร  เอฟ  เอ  โอ/ดับบลิว  เอช  โอ,  โคเด็กซ์  
(Joint  FAO/WHO  Codex)  ที่ว่าด้วยเรื่อง  วัตถุเจือปนอาหาร  และฉบับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานกําหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 

(๕) ไม่มีวัตถุกันเสีย 
(๖) มีความชื้นไม่เกินร้อยละ  ๕  ของน้ําหนัก 
(๗) มีบักเตรีได้ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ในอาหาร  ๑  กรัม 
(๘) จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง  มาตรฐานอาหาร

ด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค 
(๙) ไม่มีสารเป็นพิษจากจุลินทรีย์ในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ข้อ ๗ การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง 

วัตถุเจือปนอาหาร 
ข้อ ๘ ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าไอศกรีมเพื่อจําหน่าย  ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยเรื่อง  วิธีการผลิต  เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต  และการเก็บรักษาอาหาร 
ข้อ ๙ การใช้ภาชนะบรรจุไอศกรีม  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง  ภาชนะบรรจุ 
ข้อ ๑๐ การแสดงฉลากของไอศกรีม  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง  ฉลาก  

กรณีฉลากที่ปิด  ติด  หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุไอศกรีมในขนาดหนึ่งหน่วยบริโภค  ให้แสดงข้อความตาม
ข้อ  ๓  (๑๑)  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๑๙๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  เรื่อง  ฉลาก  ลงวันที่  
๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  โดยจะแสดงไว้ที่ฉลากดังกล่าวหรือไว้ที่หีบห่อของภาชนะที่บรรจุไอศกรีมนั้นก็ได้ 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ผลิตหรือนําเข้าไอศกรีมที่ได้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร  หรือใบสําคัญ  
การใช้ฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๒๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๔  เรื่อง  ไอศกรีม  ลงวันที่  
๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๕๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เรื่อง  
ไอศกรีม  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซ่ึงออกให้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับใช้
เลขสารบบอาหารดังกล่าวต่อไปได้  โดยถือว่าได้จดทะเบียนอาหารตามประกาศฉบับนี้แล้ว 

ข้อ ๑๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ประดิษฐ  สินธวณรงค ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 


