
 หน้า   ๑๐ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๖๓ 
 

 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที ่ 417)  พ.ศ.  2563 

ออกตามความในพระราชบญัญตัิอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  วธิีการใช้  และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร  (ฉบับที ่ 1) 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้
วัตถุเจือปนอาหาร  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ ง   และมาตรา  6  (4)  และ  (5)   
แห่งพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  2522  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ  6  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่   23   
(พ.ศ.  2522)  เรื่อง  ก าหนดน้ ามันถั่วลิสงเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ  และก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
วิธีการผลิต  และฉลากส าหรับน้ ามันถั่วลิสง  ลงวันที่  13  กันยายน  2522  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  413)  พ.ศ.  2563  ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับที่ก าหนดมาตรฐานอาหาร  
ที่มีสารปนเปื้อน  ลงวันที่  20  มีนาคม  2563  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ  6  น้ ามันถั่วลิสงที่ใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกบัญชีวัตถุเจือปนในอาหาร  (Food  Additives)  ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
ฉบับที่  23  (พ.ศ.  2522)  เรื่อง  ก าหนดน้ ามันถั่วลิสงเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ  และก าหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานวิธีการผลิต  และฉลากส าหรับน้ ามันถั่วลิสง  ลงวันที่  13  กันยายน  พ.ศ.  2522   

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  6  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  56  (พ.ศ.  2524)   
เรื่อง  น้ ามันปาล์ม  ลงวันที่  20  มกราคม  พ.ศ.  2524  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ   
(ฉบับที่  413)  พ.ศ.  2563  ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับที่ก าหนดมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน  ลงวันที่   
20  มีนาคม  2563  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ  6  น้ ามันปาล์มที่ใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกบัญชีวัตถุเจือปนในอาหาร  (Food  additives)  ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
ฉบับที่  56  (พ.ศ.  2524)  เรื่อง  น้ ามันปาล์ม  ลงวันที่  20  มกราคม  พ.ศ.  2524 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  57  (พ.ศ.  2524)  
เรื่อง  น้ ามันมะพร้าว  ลงวันที่  20  มกราคม  พ.ศ.  2524  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวง



 หน้า   ๑๑ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๖๓ 
 

 

 

สาธารณสุข  (ฉบับที่  413)  พ.ศ.  2563  ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับที่ก าหนดมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน  
ลงวันที่  20  มีนาคม  2563  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ  4  น้ ามันมะพร้าวทีใ่ช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ
ว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกบัญชีวัตถุเจือปนอาหาร  (Food  additives)  ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่  57  (พ.ศ.  2524)  เรื่อง  น้ ามันมะพร้าว  ลงวันที่  20  มกราคม  พ.ศ.  2524 

ข้อ 7 ให้ยกเลิก  (5)  และ  (6)  ของข้อ  3  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  83  
(พ.ศ.  2527)  เรื่อง  ช็อกโกแลต  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2527 

ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ  10  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่   83   
(พ.ศ.  2527)  เรื่อง  ช็อกโกแลต  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2527  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

  “ข้อ  10  ช็อกโกแลตตามข้อ  2  ที่ใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ 9 ให้ยกเลิก  4.8  ของข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  156   
(พ.ศ.  2537)  เรื่อง  นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก  
ลงวันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ.  2537 

ข้อ  10 ให้ยกเลิกความใน  4.9  ของข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  156  
(พ.ศ.  2537)  เรื่อง  นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก  
ลงวันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ.  2537  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “4.9  ไม่แต่งกลิ่นรส  ทั้งนี้  เว้นแต่นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็กเลก็  
อาจมีการแต่งกลิ่นรสตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา” 

ข้อ  11  ให้ยกเลิกความในข้อ  9  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  156   
(พ.ศ.  2537)  เรื่อง  นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็ กเล็ก  
ลงวันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ.  2537  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ  9  การผลิตนมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับทารก
และเด็กเล็ก  ถ้าจ าเป็นต้องใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
ว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ  12 ให้ยกเลิก  4.7  ของข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  157   
(พ.ศ.  2537)  เรื่อง  อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก  ลงวันที่   
14  ตุลาคม  พ.ศ.  2537 



 หน้า   ๑๒ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๖๓ 
 

 

 

ข้อ  13 ให้ยกเลิกความใน  4.8  ของข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  157  
(พ.ศ.  2537)  เรื่อง  อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก  ลงวันที่  14  ตุลาคม  
พ.ศ.  2537  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “4.8  ไม่แต่งกลิ่นรส  ทั้งนี้  เว้นแต่อาหารสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก   
อาจมีการแต่งกลิ่นรสตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา” 

ข้อ  14 ให้ยกเลิกความในข้อ  9  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่   157   
(พ.ศ.  2537)  เรื่อง  อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก  ลงวันที่  14  ตุลาคม  
พ.ศ.  2537  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ  9  การผลิตอาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก   
ถ้าจ าเป็นต้องใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ  15 ให้ยกเลิก  3.6,  3.7  และ  3.8  ของข้อ  3  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
ฉบับที่  158  (พ.ศ.  2537)  เรื่อง  อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก  ลงวันที่  14  ตุลาคม   
พ.ศ.  2537 

ข้อ  16 ให้ยกเลิกความในข้อ  6  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่   158   
(พ.ศ.  2537)  เรื่อง  อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก  ลงวันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ.  2537   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ  6  การผลิตอาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก  ถ้าจ าเป็นต้องใช้วัตถุ 
เจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ  17 ให้ยกเลิก  (7)  ของข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  195)   
พ.ศ.  2543  เรื่อง  เครื่องดื่มเกลือแร่  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543 

ข้อ  18 ให้ยกเลิก  (6)  ของข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  196)   
พ.ศ.  2543  เรื่อง  ชา  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543 

ข้อ  19 ให้ยกเลิก  (4)  ของข้อ  5  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  196)   
พ.ศ.  2543  เรื่อง  ชา  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543 

ข้อ  20 ให้ยกเลิก  (10)  ของข้อ  6  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  196)  
พ.ศ.  2543  เรื่อง  ชา  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543   

ข้อ  21 ให้ยกเลิกความใน  (11)  ของข้อ  6  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข   
(ฉบับที่  196)  พ.ศ.  2543  เรื่อง  ชา  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “(11)  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย  
วัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ  22 ให้ยกเลิกความใน  (6)  ของข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  197)  
พ.ศ.  2543  เรื่อง  กาแฟ  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



 หน้า   ๑๓ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๖๓ 
 

 

 

  “(6)  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย  
วัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ  23 ให้ยกเลิกความใน  (2)  ของข้อ  5  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  197)  
พ.ศ.  2543  เรื่อง  กาแฟ  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “(2)  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย  
วัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ  24 ให้ยกเลิก  (3)  ของข้อ  8  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  197)   
พ.ศ.  2543  เรื่อง  กาแฟ  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543   

ข้อ  25 ให้ยกเลิกความใน  (4)  ของข้อ  8  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  197)   
พ.ศ.  2543  เรื่อง  กาแฟ  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “(4)  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย  
วัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ  26 ให้ยกเลิก  (8)  ของข้อ  10  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  197)  
พ.ศ.  2543  เรื่อง  กาแฟ  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543   

ข้อ  27 ให้ยกเลิกความใน  (9)  ของข้อ  10  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  197)  
พ.ศ.  2543  เรื่อง  กาแฟ  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “(9)  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย  
วัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ  28 ให้ยกเลิก  (5)  ของข้อ  5  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  198)   
พ.ศ.  2543  เรื่อง  น้ านมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543   

ข้อ  29 ให้ยกเลิกความใน  (11)  ของข้อ  5  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  198)  
พ.ศ.  2543  เรื่อง  น้ านมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “(11)  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย  
วัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ  30 ให้ยกเลิก  (9)  ของข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  201)   
พ.ศ.  2543  เรื่อง  ซอสบางชนิด  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543 

ข้อ  31 ให้ยกเลิก  (7)  และ  (8)  ของข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  203)  
พ.ศ.  2543  เรื่อง  น้ าปลา  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543 

ข้อ  32 ให้ยกเลิก  (6)  และ  (7)  ของข้อ  5  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  203)  
พ.ศ.  2543  เรื่อง  น้ าปลา  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543 



 หน้า   ๑๔ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๖๓ 
 

 

 

ข้อ  33 ให้ยกเลิกความใน  (8)  ของข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  204)  
พ.ศ.  2543  เรื่อง  น้ าส้มสายชู  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “(8)  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย  
วัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ  34 ให้ยกเลิก  (10)  ของข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  204)  
พ.ศ.  2543  เรื่อง  น้ าส้มสายชู  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543   

ข้อ  35 ให้ยกเลิกความใน  (5)  ของข้อ  5  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  204)  
พ.ศ.  2543  เรื่อง  น้ าส้มสายชู  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “(5)  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย  
วัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ  36 ให้ยกเลิกความในข้อ  7  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  205)  พ.ศ.  2543  
เรื่อง  น้ ามันและไขมัน  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ  7  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ย  
วัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ  37 ให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  205)  พ.ศ.  2543  
เรื่อง  น้ ามันและไขมัน  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543 

ข้อ  38 ให้ยกเลิก  (4)  ของข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  206)   
พ.ศ.  2543  เรื่อง  น้ ามันเนย  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543 

ข้อ  39 ให้ยกเลิก  (6)  ของข้อ  5  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  208 )   
พ.ศ.  2543  เรื่อง  ครีม  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543   

ข้อ  40 ให้ยกเลิก  (7)  ของข้อ  6  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  208)   
พ.ศ.  2543  เรื่อง  ครีม  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543   

ข้อ  41 ให้ยกเลิก  (5)  ของข้อ  7  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  208)   
พ.ศ.  2543  เรื่อง  ครีม  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543   

ข้อ  42 ให้ยกเลิก  (6)  ของข้อ  8  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  208)   
พ.ศ.  2543  เรื่อง  ครีม  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543   

ข้อ  43 ให้ยกเลิก  (5)  ของข้อ  9  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  208)   
พ.ศ.  2543  เรื่อง  ครีม  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543   

ข้อ  44 ให้ยกเลิก  (6)  ของข้อ  10  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  208)  
พ.ศ.  2543  เรื่อง  ครีม  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543 

ข้อ  45 ให้ยกเลิก  (10)  ของข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  211)  
พ.ศ.  2543  เรื่อง  น้ าผึ้ง  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543   



 หน้า   ๑๕ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๖๓ 
 

 

 

ข้อ  46 ให้ยกเลิกความใน  (11)  ของข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  211)  
พ.ศ.  2543  เรื่อง  น้ าผึ้ง  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “(11)  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย  
วัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ  47 ให้ยกเลิก  (7)  ของข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  213)   
พ.ศ.  2543  เรื่อง  แยม  เยลลี่  และมาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ลงวันที่  19  กันยายน  
พ.ศ.  2543 

ข้อ  48 ให้ยกเลิกความในข้อ  6  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  213)   
พ.ศ.  2543  เรื่อง  แยม  เยลลี่  และมาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ลงวันที่  19  กันยายน  
พ.ศ.  2543  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ  6  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ย  
วัตถุเจือปนอาหาร  ส าหรับการใช้วัตถุแต่งกลิ่นรสให้ใช้ได้ตามชนิดและปริมาณที่ก าหนดไว้ในบัญชี
หมายเลข  3  แนบท้ายประกาศนี้” 

ข้อ  49 ให้ยกเลิกบัญชีหมายเลข  1  และบัญชีหมายเลข  2  แนบท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  (ฉบับที่  213)  พ.ศ.  2543  เรื่อง  แยม  เยลล่ี  และมาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิ  
ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2543 

ข้อ  50 ให้ยกเลิก  (2)  ของข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  226)   
พ.ศ.  2544  เรื่อง  เนยใสหรือกี  (Ghee)  ลงวันที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ.  2544   

ข้อ  51 ให้ยกเลิก  (3)  ของข้อ  5  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  226)   
พ.ศ.  2544  เรื่อง  เนยใสหรือกี  (Ghee)  ลงวันที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ.  2544   

ข้อ  52 ให้ยกเลิก  (3)  ของข้อ  6  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  226)   
พ.ศ.  2544  เรื่อง  เนยใสหรือกี  (Ghee)  ลงวันที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ.  2544   

ข้อ  53 ให้ยกเลิกความในข้อ  7  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  226)   
พ.ศ.  2544  เรื่อง  เนยใสหรือกี  (Ghee)  ลงวันที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ.  2544  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ  7  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ย  
วัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ  54 ให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  226)  พ.ศ.  2544  
เรื่อง  เนยใสหรือกี  (Ghee)  ลงวันที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ.  2544 

ข้อ  55 ให้ยกเลิก  (6)  ของข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  227)   
พ.ศ.  2544  เรื่อง  เนย  ลงวันที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ.  2544 



 หน้า   ๑๖ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๖๓ 
 

 

 

ข้อ  56 ให้ยกเลิกความในข้อ  5  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  227)   
พ.ศ.  2544  เรื่อง  เนย  ลงวันที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ.  2544  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ  5  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ย  
วัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ  57 ให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  227)  พ.ศ.  2544  
เรื่อง  เนย  ลงวันที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ.  2544 

ข้อ  58 ให้ยกเลิกความใน  (5)  ของข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  280)  
พ.ศ.  2547  เรื่อง  ชาสมุนไพร  ลงวันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “(5)  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย  
วัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ  59 ให้ยกเลิก  (8)  ของข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ผลิตภัณฑ์ปรุงรส 
ที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง  ลงวันที่  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ  60 ให้ยกเลิกความในข้อ  7  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  348)   
พ.ศ.  2555  เรื่อง  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม  ลงวันที่   
๑๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ  7  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ย  
วัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ  61 ให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  348)  พ.ศ.  2555  
เรื่อง  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม  ลงวันที่  ๑๘  ธันวาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ข้อ  62 ให้ยกเลิก  (6)  และ  (๗)  ของข้อ  7  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  350)  
พ.ศ.  2556  เรื่อง  นมโค  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ  63 ให้ยกเลิก  (5)  และ  (6)  ของข้อ  10  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  350)  
พ.ศ.  2556  เรื่อง  นมโค  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ  64 ให้ยกเลิก  (3)  และ  (4)  ของข้อ  11  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  350)  
พ.ศ.  2556  เรื่อง  นมโค  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ  65 ให้ยกเลิกความในข้อ  16  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  350)   
พ.ศ.  2556  เรื่อง  นมโค  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ  16  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
ว่าด้วย  วัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ  66 ให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  350)  พ.ศ.  2556  
เรื่อง  นมโค  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 



 หน้า   ๑๗ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๖๓ 
 

 

 

ข้อ  67 ให้ยกเลิก  (6)  และ  (7)  ของข้อ  8  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  351)  
พ.ศ.  2556  เรื่อง  นมปรุงแต่ง  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ  68 ให้ยกเลิก  (6)  และ  (7)  ของข้อ  9  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  351)  
พ.ศ.  2556  เรื่อง  นมปรุงแต่ง  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ  69 ให้ยกเลิกความในข้อ  10  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  351)   
พ.ศ.  2556  เรื่อง  นมปรุงแต่ง  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ  10  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ  70 ให้ยกเลิก  (6)  ของข้อ  7  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  353)   
พ.ศ.  2556  เรื่อง  นมเปรี้ยว  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ  71 ให้ยกเลิกความในข้อ  13  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  353)   
พ.ศ.  2556  เรื่อง  นมเปรี้ยว  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ  13  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
ว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ  72 ให้ยกเลิก  (4.2)  และ  (4.3)  ของ  (4)  ในข้อ  5  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่  354)  พ.ศ.  2556  เรื่อง  ไอศกรีม  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ  73 ให้ยกเลิก  (4)  และ  (5)  ของข้อ  6  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  354)  
พ.ศ.  2556  เรื่อง  ไอศกรีม  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ  74 ให้ยกเลิก  (10)  ของข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  356)  
พ.ศ.  2556  เรื่อง  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

ข้อ  75 ให้ยกเลิกความใน  (4)  ของข้อ  5  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  356)   
พ.ศ.  2556  เรื่อง  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “(4)  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย  
วัตถุเจือปนอาหาร” 

ข้อ  76 ให้ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าอาหารซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้  
ใช้บังคับต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ภายในสองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ข้อ  77 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 


