
 หน้า   ๙๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่  ๓๕๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เรื่อง  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุ  
ที่ปิดสนิท 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๖  (๓)  (๔)  (๖)  (๗)  และ  (๑๐)  
แห่งพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และ  
มาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  เรื่อง  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุ 

ที่ปิดสนิท  ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๓๐)  พ.ศ.  ๒๕๔๔  เรื่อง  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุ 

ที่ปิดสนิท  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔   
(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๙๐)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เรื่อง  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุ

ที่ปิดสนิท  (ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  (ฉบับที่  ๔)  ลงวันที่  

๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ข้อ ๒ ให้เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเป็นอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
ข้อ ๓ เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามข้อ  ๒  แบ่งออกเป็น  ๕  ชนิด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) น้ําที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือออกซิเจนผสมอยู่ด้วย 
(๒) เครื่องดื่มที่มีหรือทําจากผลไม้  พืชหรือผัก  ไม่ว่าจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือออกซิเจน

ผสมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 
(๓) เครื่องดื่มที่มีหรือทําจากส่วนผสมที่ไม่ใช่ผลไม้  พืชหรือผัก  ไม่ว่าจะมีก๊าซคาร์บอนได  

ออกไซด ์ หรือออกซิเจน  ผสมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 
(๔) เครื่องดื่มตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ชนิดเข้มข้นซ่ึงต้องเจือจางก่อนบริโภค 
(๕) เครื่องดื่มตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ชนิดแห้ง 
ข้อ ๔ เครื่องดื่มตามข้อ  ๒  ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีกล่ินและรสตามลักษณะเฉพาะของเครื่องดื่มนั้น 
(๒) ไม่มีตะกอน  เว้นแต่ตะกอนอันมีตามธรรมชาติของส่วนประกอบ 
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(๓) น้ําที่ใช้ผลิตต้องเป็นน้ําที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เรื่อง  น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

(๔) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มน้อยกว่า  ๒.๒  ต่อเครื่องดื่ม  ๑๐๐  มิลลิลิตร  โดยวิธี  
เอ็ม  พี  เอ็น  (Most  Probable  Number) 

(๕) ตรวจไม่พบแบคทีเรียชนิด  อี.โคไล  (Escherichia  coli) 
(๖) จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง  มาตรฐาน

อาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค 
(๗) ไม่มีสารเป็นพิษจากจุลินทรีย์หรือสารเป็นพิษอ่ืนในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๘) ตรวจพบยีสต์และเชื้อราได้  ดังนี้   
 (๘.๑) น้อยกว่า  ๑  ในเครื่องดื่ม  ๑  มิลลิลิตร  สําหรับเครื่องดื่มตามข้อ  ๓  (๑) 
 (๘.๒) น้อยกว่า  ๑  ในเครื่องดื่ม  ๑  มิลลิลิตร  สําหรับเครื่องดื่มตามข้อ  ๓  (๒)  และข้อ  ๓  (๓)  

ที่ผ่านกรรมวิธีสเตอริไลส์  หรือ  ยู  เอช  ที   
 (๘.๓) น้อยกว่า  ๑๐๐  ในเครื่องดื่ม  ๑  มิลลิลิตร  สําหรับเครื่องดื่มตามข้อ  ๓  (๒)  และ

ข้อ  ๓  (๓)  ที่ผ่านกรรมวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธีสเตอริไลส์  หรือ  ยู  เอช  ที 
 (๘.๔) น้อยกว่า  ๑๐  ในเครื่องดื่ม  ๑  กรัม  สําหรับเครื่องดื่มตามข้อ  ๓  (๔)  ที่ผ่านกรรมวิธี 

สเตอริไลส์  หรือ  ยู  เอช  ที   
 (๘.๕) น้อยกว่า  ๑๐๐  ในเครื่องดื่ม  ๑  กรัม  สําหรับเครื่องดื่มตามข้อ  ๓  (๔)  ที่ผ่านกรรมวิธีอ่ืน

นอกเหนือจากวิธีสเตอริไลส์  หรือ  ยู  เอช  ที   
 (๘.๖) น้อยกว่า  ๑๐๐  ในเครื่องดื่ม  ๑  กรัม  สําหรับเครื่องดื่มตามข้อ  ๓  (๕) 
 การตรวจวิเคราะห์ยีสต์และเชื้อราดังกล่าวให้ใช้วิธี  Bacteriological  Analytical  Manual  

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

(๙) ไม่มีสารปนเป้ือน  เว้นแต่  ดังต่อไปนี้ 
 (๙.๑) สารหนู ไม่เกิน  ๐.๒  มิลลิกรัม  ต่อเครื่องดื่ม  ๑  กิโลกรัม 
 (๙.๒) ตะก่ัว ไม่เกิน  ๐.๕  มิลลิกรัม  ต่อเครื่องดื่ม  ๑  กิโลกรัม 
 (๙.๓) ทองแดง ไม่เกิน  ๕  มิลลิกรัม  ต่อเครื่องดื่ม  ๑  กิโลกรัม 
 (๙.๔) สังกะสี ไม่เกิน  ๕  มิลลิกรัม  ต่อเครื่องดื่ม  ๑  กิโลกรัม 
 (๙.๕) เหล็ก  ไม่เกิน  ๑๕  มิลลิกรัม  ต่อเครื่องดื่ม  ๑  กิโลกรัม 
 (๙.๖) ดีบุก  ไม่เกิน  ๒๕๐  มิลลิกรัม  ต่อเครื่องดื่ม  ๑  กิโลกรัม 
 (๙.๗) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไม่เกิน  ๑๐  มิลลิกรัม  ต่อเครื่องดื่ม  ๑  กิโลกรัม 

(๑๐) ใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ําตาลหรือใช้ร่วมกับน้ําตาล  นอกจากการใช้น้ําตาลได้  โดยให้
ใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ําตาลได้ตามมาตรฐานอาหาร  เอฟ  เอ  โอ/ดับบลิว  เอช  โอ,  โคเด็กซ์  
(Joint  FAO/WHO,  Codex)  ที่ว่าด้วยเรื่อง  วัตถุเจือปนอาหาร  และฉบับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

 ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานกําหนดไว้ตามวรรคหนึ่งให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 
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(๑๑) มีแอลกอฮอล์อันเกิดขึ้นจากธรรมชาติของส่วนประกอบและแอลกอฮอล์ที่ใช้ในกรรมวิธีการผลิต  
รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ  ๐.๕  ของน้ําหนัก  ถ้าจําเป็นต้องมีแอลกอฮอล์ในปริมาณสูงกว่าที่กําหนดไว้  ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 แอลกอฮอล์ที่ใช้ในกรรมวิธีการผลิตต้องไม่ใช้เมทิลแอลกอฮอล์   
 เครื่องดื่มชนิดเข้มข้นที่ต้องเจือจางหรือเครื่องดื่มชนิดแห้งที่ต้องละลายก่อนบริโภค  ตามที่

กําหนดไว้ในฉลาก  เม่ือเจือจางหรือละลายแล้วตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มได้ตาม  (๔)  และมีสารปนเป้ือน
ได้ตามที่กําหนดไว้ใน  (๙)   

ข้อ ๕ เครื่องดื่มตามข้อ  ๓  นอกจากต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข้อ  ๔  แล้ว  ต้องมีคุณภาพ  
หรือมาตรฐานเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) เครื่องดื่มตามข้อ  ๓  (๒)  ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประเภทหรือชนิดของผลไม้   
พืชหรือผักนั้น ๆ  ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(๒) เครื่องดื่มตามข้อ  ๓  (๒)  ชนิดเข้มข้นหรือชนิดแห้ง  เม่ือเจือจางหรือละลายแล้วต้องมี  
คุณภาพหรือมาตรฐานตามประเภทหรือชนิดของผลไม้  พืชหรือผักนั้น ๆ  ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(๓) เครื่องดื่มชนิดแห้งมีความชื้นไม่เกินร้อยละ  ๖  ของน้ําหนัก  ถ้าเป็นเครื่องดื่มชนิดแห้ง   
ที่ผลิตจากพืชหรือผัก  ให้มีความชื้นได้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(๔) เครื่องดื่มตามข้อ  ๓  (๒)  หรือ  ๓  (๓)  มีวัตถุกันเสียได้  ดังต่อไปนี้ 
 (๔.๑) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ไม่เกิน  ๗๐  มิลลิกรัม  ต่อเครื่องดื่ม  ๑  กิโลกรัม 
 (๔.๒) กรดเบนโซอิค  หรือกรดซอร์บิค  หรือเกลือของกรดทั้งสองนี้  โดยคํานวณเป็นตัวกรด 

ได้ไม่เกิน  ๒๐๐  มิลลิกรัม  ต่อเครื่องดื่ม  ๑  กิโลกรัม 
 เครื่องดื่มตามข้อ  ๓  (๒)  หรือ  ๓  (๓)  ชนิดเข้มข้น  เม่ือเจือจางแล้วมีวัตถุกันเสียได้   

ไม่เกินที่กําหนดไว้ใน  (๔)   
 เครื่องดื่มตามข้อ  ๓  (๒)  หรือ  ๓  (๓)  ชนิดแห้ง  เม่ือละลายแล้วมีวัตถุกันเสียได้ไม่เกิน  

ที่กําหนดไว้ใน  (๔) 
 การใช้วัตถุกันเสียให้ใช้ได้เพียงชนิดหนึ่งชนิดใดตามปริมาณที่กําหนดใน  (๔.๑)  หรือ  (๔.๒)  

ถ้าใช้เกินหนึ่งชนิด  ต้องมีปริมาณของชนิดที่ใช้รวมกันไม่เกินปริมาณของวัตถุกันเสียชนิดที่กําหนด 
ให้ใช้น้อยที่สุด 

 เม่ือจําเป็นต้องใช้วัตถุกันเสียแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ดังกล่าวข้างตน้  ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(๕) เครื่องดื่มตามข้อ  ๓  (๓)  ที่ใช้วัตถุแต่งกล่ินรสที่มีกาเฟอีนตามธรรมชาติ  ต้องมีปริมาณ  
กาเฟอีนไม่เกิน  ๑๕  มิลลิกรัมต่อเครื่องดื่ม  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
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ข้อ ๖ ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเพื่อจําหน่าย  ต้องปฏิบัติแล้วแต่กรณี  
ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง  วิธีการผลิต  เครื่องมือเครื่องใช้   
ในการผลิต  และการเก็บรักษาอาหาร  สําหรับเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มิใช่ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ํา  
และชนิดที่ปรับกรด  หรือ 

(๒) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง  วิธีการผลิต  เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต  
และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ํา  และชนิดที่ปรับกรด  สําหรับ
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ํา  และชนิดที่ปรับกรด 

ข้อ ๗ ภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุเครื่องดื่ม  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เรื่อง  ภาชนะบรรจุ 

ข้อ ๘ การแสดงฉลากของเครื่องดื่ม  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง  
ฉลาก  เว้นแต่การใช้ชื่อเครื่องดื่มตามข้อ  ๓  (๒)  ที่มีหรือทําจากน้ําผลไม้ทั้งชนิดเหลวหรือชนิดแห้ง 
และเครื่องดื่มตามข้อ  ๓  (๓)  ซ่ึงมีกล่ินหรือรสผลไม้ที่ได้จากการสังเคราะห์ทั้งชนิดเหลวและชนิดแห้ง   
ให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เครื่องดื่มตามข้อ  ๓  (๒)  ให้ใช้ชื่อ  ดังนี้ 
 (๑.๑) “น้ํา  .......  ๑๐๐%”  (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อผลไม้)  สําหรับเครื่องดื่มที่มีหรือ   

ทําจากผลไม้ล้วน 
 (๑.๒) “น้ํา  .......  ๑๐๐%  จากน้ํา  .......  เข้มข้น”  (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อผลไม้)  

สําหรับเครื่องดื่มที่ทําจากการนําผลไม้ชนิดเข้มข้นมาเจือจางด้วยน้ํา  เพื่อให้มีคุณภาพหรือมาตรฐาน
เหมือนกับเครื่องดื่มตาม  (๑.๑) 

 (๑.๓) “น้ํา  .......%”  (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อและปริมาณเป็นร้อยละของผลไม้)  สําหรับ
เครื่องดื่มที่มีหรือทําจากผลไม้ตั้งแต่ร้อยละ  ๒๐  ของน้ําหนักขึ้นไป  แต่ไม่ใช่เครื่องดื่มตาม  (๑.๑) 

 (๑.๔) “น้ํารส  .......%”  (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อและปริมาณเป็นร้อยละของผลไม้)  สําหรับ
เครื่องดื่มที่มีหรือทําจากผลไม้ไม่ถึงร้อยละ  ๒๐  ของน้ําหนัก 

(๒) เครื่องดื่มตามข้อ  ๓  (๓)  ซ่ึงมีกล่ินหรือรสของผลไม้ที่ได้จากการสังเคราะห์เป็นส่วนผสม   
ให้ใช้ชื่อ  ดังนี้ 

 “น้ําหวานกล่ิน.....”  (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อกล่ินของผลไม้ที่ได้จากการสังเคราะห์) 
(๓) เครื่องดื่มตามข้อ  ๓  (๔)  นอกจากจะต้องใช้ชื่อเครื่องดื่มตาม  (๑)  หรือ  (๒)  โดยไม่ต้อง  

แสดงปริมาณของผลไม้แล้วจะต้องมีข้อความ  “เข้มข้น”  ต่อท้ายชื่อดังกล่าว  และให้แสดงข้อความ   
“เม่ือเจือจางแล้วมีน้ํา  .......%”  (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชนิดและปริมาณของผลไม้)  ไว้ใต้ชื่อเครื่องดื่มด้วย 

(๔) เครื่องดื่มตามข้อ  ๓  (๕)  นอกจากจะต้องใช้ชื่อเครื่องดื่มตาม  (๑)  หรือ  (๒)  โดยไม่ต้อง  
แสดงปริมาณของผลไม้แล้วจะต้องแสดงข้อความ  “เม่ือละลายแล้วมีน้ํา  .......%”  (ความที่เว้นไว้ให้ระบุ
ชนิดและปริมาณของผลไม้)  ไว้ใต้ชื่อเครื่องดื่ม 



 หน้า   ๙๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

เครื่องดื่มที่ใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ําตาล  ต้องแสดงข้อความว่า  “ใช้  .......  เป็นวัตถุที่ให้
ความหวานแทนน้ําตาล”  (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชื่อของวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ําตาลที่ใช้)  ด้วยตัวอักษร
ขนาดไม่เล็กกว่า  ๒  มิลลิเมตร  สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นของฉลาก 

ข้อความที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด  (ถ้ามี) 
ข้อ ๙ การแสดงฉลากของเครื่องดื่มตามข้อ  ๓  (๓)  ที่ใช้วัตถุแต่งกล่ินรสที่มีกาเฟอีนตามธรรมชาติ  

นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ  ๘  แล้ว  ให้แสดงข้อความว่า  “มีกาเฟอีน”  ด้วยตัวอักษรขนาดความสูง 
ไม่น้อยกว่า  ๒  มิลลิเมตร  ที่อ่านได้ชัดเจน  อยู่ในบริเวณเดียวกับชื่ออาหารหรือเครื่องหมายการค้า 

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้  ไม่ใช้บังคับกับเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลิตเพื่อจําหน่ายในการส่งออก 
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ผลิตหรือนําเข้าเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ได้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียน  

ตํารับอาหาร  หรือใบสําคัญการใช้ฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
เรื่อง  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่  ๒๓๐)  พ.ศ.  ๒๕๔๔  เรื่อง  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  (ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่  ๒๔  
กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๙๐)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เรื่อง  เครื่องดื่ม
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  (ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  เรื่อง  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  (ฉบับที่  ๔)  ลงวันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
ซ่ึงออกให้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับใช้เลขสารบบอาหารดังกล่าวต่อไปได้  โดยถือว่าได้จดทะเบียนอาหาร 
ตามประกาศฉบับนี้แล้ว 

ข้อ ๑๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ประดิษฐ  สินธวณรงค ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 


