
 

 

 

  

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว!าด#วยมาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป&'อน  

    

เพ่ือให#ข#อกําหนดมาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป&'อน ท่ีตรวจพบได#ในอาหารแต!ละชนิดสอดคล#องตาม
หลักการขององค-การมาตรฐานอาหารระหว!างประเทศ (Codex Alimentarius; โคเด็กซ-) สามารถคุ#มครองความ
ปลอดภัยผู#บริโภคได#ดียิ่งข้ึนและลดอุปสรรคทางการค#า สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได#ปรับปรุงข#อกําหนด
ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว!าด#วยเรื่องมาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป&'อน โดยปรับปรุงค!าปริมาณสูงสุดของสาร
ปนเป&'อน (Maximum Levels; ML) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว!าด#วยมาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป&'อน 
และตามประกาศอ่ืนๆ ซ่ึงมีการกําหนดค!าปริมาณสูงสุดของสารปนเป&'อนไว#เปLนการเฉพาะ ให#สอดคล#องตาม
มาตรฐานท่ัวไปสําหรับสารปนเป&'อนและสารพิษในอาหารและอาหารสัตว- (Codex General Standard for 
Contaminants and Toxins in Food and Feed; CODEX STAN 193-1995) โดยได#ออกใหม!เปLนประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขจํานวนสองฉบับ ได#แก! ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 413) พ.ศ. 2563 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง แก#ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับท่ีกําหนด
มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป&'อน และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 414) พ.ศ. 2563 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป&'อน  ซ่ึงประกาศฯ ท้ังสองฉบับมีสาระสําคัญ
สรุปได#ดังนี้ 

ข#อ ๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 413 ) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง แก#ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับท่ีกําหนดมาตรฐานอาหารท่ีมีสาร
ปนเป&'อน  

ยกเลิกข#อกําหนดสารปนเป&'อนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงบังคับใช#เฉพาะผลิตภัณฑ- 
จํานวน 19 ฉบับ ได#แก!  

ประเภทหรือชนิดของอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวข�อง 
น้ํามันถ่ัวลิสง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 23 (พ.ศ. 2522) เรื่อง กําหนดน้ํามันถ่ัว

ลิสงเปLนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานวิธีการผลิตและ
ฉลากสําหรับน้ํามันถ่ัวลิสง (ข#อ 6) 

น้ํามันปาล-ม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 56 (พ.ศ. 2524) เรื่อง น้ํามันปาล-ม (ข#อ 6) 
น้ํามันมะพร#าว ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 57 (พ.ศ. 2524) เรื่อง น้ํามันมะพร#าว (ข#อ 4) 
ช็อกโกแลต ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2527) เรื่อง ช็อกโกแลต (ข#อ 3 (๗)) 
เครื่องด่ืมเกลือแร! ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 195) พ.ศ. 2543 เรื่อง เครื่องด่ืมเกลือแร! 

(ข#อ 4 (๖)) 
ชา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 196) พ.ศ. 2543 (ข#อ 6 (๙)) 
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ประเภทหรือชนิดของอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวข�อง 
น้ํานมถ่ัวเหลือง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 198) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ํานมถ่ัวเหลืองใน

ภาชนะบรรจุท่ีปkดสนิท (ข#อ 5 (7)) 
น้ําส#มสายชู ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 204) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ําส#มสายชู   

(ข#อ 5(๒)) 
น้ํามันและไขมัน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 205) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ํามันและไขมัน 

(ข#อ 6 (๘)) 
น้ําผึ้ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 211) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ําผึ้ง (ข#อ 4 (๑๕)) 
แยม เยลลี่ และมาร-มาเลด ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 213) พ.ศ. 2543 เรื่อง แยม เยลลี่ และ

มาร-มาเลดในภาชนะบรรจุท่ีปkดสนิท (ข#อ 4(๘)) 
เนย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 227) พ.ศ. 2544 เรื่อง เนย (ข#อ 4(๙)) 
ไข!เยี่ยวม#า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 236) พ.ศ. 2544 เรื่อง ไข!เยี่ยวม#า (ข#อ 4 (๒)) 
ชาสมุนไพร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 280) พ.ศ. 2547 เรื่อง ชาสมุนไพร (ข#อ 4 (๓)) 
ผลิตภัณฑ-ปรุงรสท่ีได#จาก
การย!อยโปรตีนของถ่ัวเหลือง 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ- ปรุงรสท่ีได#จากการย!อยโปรตีนของ
ถ่ัวเหลือง (ข#อ 4(๓)) 

มาตรฐานอาหารท่ีปนเป&'อน
สารกัมมันตรังสี 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีปนเป&'อนสารกัมมันตรังสี (ข#อ 3) 

เนยเทียม เนยผสม 
ผลิตภัณฑ-เนยเทียม และ
ผลิตภัณฑ-เนยผสม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓๔๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง เนยเทียม เนย
ผสม ผลิตภัณฑ-เนยเทียม และผลิตภัณฑ-เนยผสม (ข#อ 4 (๕)) 

อาหารในภาชนะบรรจุ ท่ี  
ปkดสนิท 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 355) พ.ศ. 2556 เรื่อง อาหารในภาชนะ
บรรจุท่ีปkดสนิท (ข#อ 4 (๔)) 

เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ี
ปkดสนิท 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓๕๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง เครื่องด่ืมใน
ภาชนะบรรจุท่ีปkดสนิท (ข#อ 4(๙)) 

 
ท้ังนี้ค!าปริมาณสูงสุดของสารปนเป&'อนซ่ึงยอมให#พบในอาหารข#างต#นถูกกําหนดใหม!ตามข#อ 4 แห!ง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 414) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
เรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป&'อน  

ข#อ ๒ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 414) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป&'อน   

(๑) ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีบังคับใช#เก่ียวกับข#อกําหนดปริมาณสารปนเป&'อนท่ี
ยอมให#พบได#กับอาหารทุกประเภท จํานวน 2 ฉบับ ได#แก! ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๙๘ (พ.ศ.๒๕๒๙) เรื่อง 
มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป&'อน และฉบับท่ี ๒๗๓ (พ.ศ.๒๕๔๖) เรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป&'อน (ฉบับท่ี ๒) 

(2) นิยามและขอบข!าย 
"สารปนเป&'อน (contaminants)" หมายความว!า สารท่ีปนเป&'อนกับอาหารโดยไม!ได#

ต้ังใจเติมลงไปในอาหาร แต!ปนเป&'อนโดยเปLนผลเนื่องจากการผลิต การเตรียม การแปรรูป การบรรจุ การขนส!งหรือ
การเก็บรักษา หรือปนเป&'อนจากสิ่งแวดล#อม ได#แก! 
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- โลหะหนัก เช!น แคดเมียม ตะก่ัว ปรอท เมธิลเมอร-คิวรี่ สารหนูและสารหนูอนินทรีย-
โดยไม!รวมถึงโลหะหนักท่ีมีผลกระทบด#านคุณลักษณะของอาหาร แต!ไม!มีข#อมูลท่ีแสดงให#เห็นว!ามีผลกระทบต!อ
สุขภาพของผู#บริโภคอย!างมีนัยสําคัญ เช!น เหล็ก และทองแดง เปLนต#น 

- สารพิษจากเชื้อรา เช!น แอฟลาทอกซิน ดีออกซีนิวาลีนอล ฟูโมนิซินบี 1 และบี 2       
โอคราทอกซินเอ และพาทูลิน เปLนต#น 

- สารพิษจากพืช (Phycotoxins) เช!น กรดไฮโดรไซยานิก เปLนต#น 
- สารปนเป&'อนอ่ืนๆ ซ่ึงเกิดในระหว!างกระบวนการผลิต เช!น 3-เอ็มซีพีดี และ

แพร!กระจายจากภาชนะบรรจุอาหาร เช!น ไวนิลคลอไรด-มอนอเมอร- และ อะคริโลไนไตรล- เปLนต#น 
ท้ังนี้ไม!รวมถึงสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพ (filth) เช!น ชิ้นส!วนของแมลง และขนหนู 

เปLนต#น และไม!รวมถึง 
- สารพิษตกค#าง (pesticide residues) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว!าด#วย

สารพิษตกค#าง 
- ยาสัตว-ตกค#าง (veterinary drug residues) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว!า

ด#วยยาสัตว-ตกค#าง 
- สารพิษท่ีสร#างโดยจุลินทรีย-ท่ีทําให#เกิดโรค (microbial toxin) เช!น สารพิษโบทูลินั่ม 

(Botulinum toxin) จากเชื้อ คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม (Clostridium botulinum) และสารพิษคอเลอเร (Cholera 
toxin) ซ่ึงสร#างโดยวิบริโอ คอเลอเร (Vibrio cholera) โดยเชื้อจุลินทรีย-เหล!านี้จัดเปLนเชื้อจุลินทรีย-ก!อโรคตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว!าด#วยมาตรฐานอาหารด#านจุลินทรีย-ท่ีทําให#เกิดโรค 

- อนุพันธ-หรือสารตกค#างจากการใช#สารช!วยในการผลิต (residues of processing aids) 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว!าด#วยวัตถุเจือปนอาหาร 

"ปริมาณสูงสุด" หมายถึง ปริมาณสารปนเป&'อนสูงสุด (Maximum Level; ML) ใน
อาหารส!วนท่ีบริโภคได# ซึ่งตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท#ายประกาศกระทรวงฯ จะมีการระบุส!วนหรือลักษณะของ
อาหารไว#เปLนการเฉพาะแตกต!างตามประเภทหรือชนิดของอาหาร เช!น เนื้อปลาสด ไม!รวมกระดูกและระบบ
ทางเดินอาหาร หรือกะหล่ําปลีเฉพาะส!วนท่ีบริโภคได#ไม!รวมส!วนท่ีเน!าเสีย เปLนต#น และยังอาจกําหนดไว#ทั้งสําหรับ
วัตถุดิบลักษณะสด ลักษณะแห#ง และผลิตภัณฑ-อาหารลักษณะพร#อมบริโภคด#วย 

(3) การกําหนดค!า ML ตามความในข#อ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
414) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป&'อน มี
รายละเอียด ดังนี้ 

(3.1) กําหนดตามชนิดของสารปนเป&'อนและชนิดของอาหารซ่ึงระบุไว#ในบัญชี
หมายเลข ๑ แนบท#ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 414) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป&'อน 

ท้ังนี้กรณีท่ีอาหารมีลักษณะแตกต!างไปจากลักษณะท่ีกําหนดไว# เนื่องจากกระบวนการ
แปรรูปหรือถนอมอาหารข้ันต#น เช!น การทําแห#ง อบ บด หรือโม! เปLนต#น หรือถูกนํามาคืนรูป หรือถูกทําให#เจือจาง
หากไม!สามารถเก็บตัวอย!างอาหารตามลักษณะท่ีกําหนดไว#มาตรวจวิเคราะห-ได# จะต#องคํานวณค!าปริมาณสูงสุดของ
สารปนเป&'อนนั้นจากสัดส!วนน้ําหนักของวัตถุดิบที่ใช#เปLนส!วนผสมและผลิตภัณฑ-สุดท#ายที่ได# เช!น ตามประกาศฯ กําหนดค!า 
ML ของแคดเมียมสําหรับข#าวสาลีท้ังเมล็ดไม!เกิน 0.2 มิลลิกรัมต!อกิโลกรัม แต!ตัวอย!างท่ีตรวจวิเคราะห-คือ แป}งสาลี 
จะต#องคํานวณค!า ML สําหรับแป}งข#าวสาลี หรือต#องคํานวณปริมาณการปนเป&'อนท่ีตรวจพบกลับไปเปLนข#าวสาลี โดย 
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ใช#ข#อมูลสัดส!วนของน้ําหนักวัตถุดิบและน้ําหนักของผลิตภัณฑ-สุดท#าย หรือคํานวณจากปริมาณน้ําท่ีหายไป หรือ
คํานวณจากปริมาณน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน หรือคํานวณจากอัตราของการแปรรูป (extraction rate) โดยสามารถอ#างอิงได#จาก 

(ก) ข#อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ-ของผู#ผลิตเอง หรือ 
(ข) ข#อมูลจากงานวิจัย หรือจากฐานข#อมูลของหน!วยงานด#านการศึกษา หรือ

องค-กรระหว!างประเทศซ่ึงเปLนท่ียอมรับ เช!น ฐานข#อมูล Thai Food Composition Database 2015 สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (https://inmu2.mahidol.ac.th/thaifcd/home.php) หรือฐานข#อมูล Technical 
Conversion Factors For Agricultural Commodities (http://www.fao.org/economic/the-statistics-
division-ess/methodology/methodology-systems/technical-conversion-factors-for-agricultural-
commodities/en/) 

อัตราของการแปรรูปสําหรับอาหารบางชนิดแสดงตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท#าย
ประกาศสํานักงานฯ ฉบับนี้ 

ตัวอย!างการคํานวณปริมาณสารปนเป&'อนสูงสุดของตะก่ัวในข#าวสาลีท้ังเมล็ดและแป}ง
ข#าวสาลีแสดงในเอกสารหมายเลข 2 แนบท#ายประกาศสํานักงานฯ ฉบับนี้ 

 (3.2) กรณีท่ีอาหารชนิดหรือประเภทนั้นหรือสารปนเป&'อนนั้นไม!มีค!า ML กําหนดไว#
เปLนการเฉพาะตามบัญชีหมายเลข 2 แนบท#ายประกาศกระทรวงฯ ยอมให#ตรวจพบได#ไม!เกินค!า ML ท่ีกําหนดไว#ตาม
ชนิดสารปนเป&'อนและชนิดหรือประเภทของอาหารตามท่ีระบุไว#ในเอกสารมาตรฐานท่ัวไปสําหรับสารปนเป&'อนและ
สารพิษในอาหารและอาหารสัตว- (Codex General Standard for Contaminants and Toxins in Food and 
Feed; CODEX STAN 193-1995) ฉบับล!าสุด 

(3.3) กรณีผลิตภัณฑ-อาหารสุดท#ายซ่ึงไม!มีค!า ML ของสารปนเป&'อนกําหนดไว#เปLนการ
เฉพาะแต!มีค!า ML กําหนดไว#สําหรับวัตถุดิบท่ีใช#เปLนส!วนผสมในการผลิตอาหารนั้น เช!น ขนมป�งแครกเกอร- ซ่ึงมี
ส!วนผสมสําคัญได#แก! แป}งสาลี ผู#ผลิตหรือผู#นําเข#าอาหารเพ่ือจําหน!ายต#องมีหลักฐานหรือเอกสาร เช�น รายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห� หรือหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห� (COA) เพ่ือแสดงให#เห็นว!าผู#ผลิตมีการควบคุมคุณภาพของ
วัตถุดิบตามหลักเกณฑ-วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices; GMPs) โดยผู#ผลิตผู#นําเข#า
อาจตรวจวิเคราะห-ผลิตภัณฑ-อาหารสุดท#ายคือ ขนมป�งแครกเกอร- เพ่ือทวนสอบระบบการคัดเลือกวัตถุดิบด#วยก็ได# 

 (3.4) กรณีท่ีผลิตภัณฑ-อาหารสุดท#าย รวมท้ังวัตถุดิบท่ีใช#เปLนส!วนผสมหลักท่ีใช#ในการ
ผลิตอาหารนั้นไม!มีค!า ML ของสารปนเป&'อนไว#เปLนการเฉพาะ ยอมให#ตรวจพบได#ดังนี้ 

(ก) ไม!เกิน 250 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สําหรับดีบุก  
(ข) ไม!เกิน 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สําหรับตะก่ัว  
(ค) ไม!เกิน 0.02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สําหรับปรอท  
(ง) ไม!เกิน 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สําหรับสารหนูท้ังหมด 
(จ) ไม!เกิน 20 ไมโครกรัม/กิโลกรัม สําหรับแอลฟลาทอกซินท้ังหมด 

ท้ังนี้อาจไม!จําเปLนต#องตรวจวิเคราะห-สารปนเป&'อนข#างต#นทุกรายการ ข้ึนอยู!กับความ
เสี่ยงของการปนเป&'อน 

(3.5) กรณีสารปนเป&'อนอ่ืนๆ ซ่ึงยังไม!มีการกําหนดค!า ML ไว#ตามบัญชีหมายเลข 1 
แนบท#ายประกาศกระทรวงฯ และตามเอกสาร CODEX STAN 193-1995 ฉบับล!าสุด หากตรวจพบในปริมาณท่ีสูง
กว!าค!าตํ่าสุดท่ีวิเคราะห-หาปริมาณได# (Limit of quantitation, LOQ) จะต#องพิจารณาว!าปริมาณท่ีปนเป&'อนนั้นอยู!ใน
ระดับสูงสุดท่ียอมรับได#หรือไม!เปLนรายกรณี ซ่ึงผู#ผลิตหรือผู#นําเข#าอาหารเพ่ือจําหน!ายต#องรับผิดชอบในการให#ข#อมูล
เพ่ือพิสูจน- โดยหากพิจารณาตามแนวทางการกําหนดค!า ML ขององค-การมาตรฐานอาหารระหว!างประเทศแล#วเห็นว!า 
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ปริมาณสารท่ีปนเป&'อนนั้นอยู!ในระดับท่ีไม!สามารถยอมรับได#จะจัดเปLนการผลิตหรือนําเข#าอาหารไม!บริสุทธิ์ตามความ
ในมาตรา 26 แห!งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  

ท้ังนี้การพิจารณาค!า ML ของสารปนเป&'อนสําหรับอาหารแต!ละชนิดหรือประเภทสามารถ
สรุปได#ตามแผนผังท่ีแสดงในเอกสารหมายเลข 3 แนบท#ายประกาศสํานักงานฉบับนี้ 

(4) ประกาศนี้ ไม!ใช#บังคับกับอาหารซ่ึงมีการกําหนดค!า ML ของสารปนเป&'อนชนิดต!างๆ ไว#
เปLนการเฉพาะแล#ว ดังต!อไปนี้ 

(4.1)  วัตถุเจือปนอาหาร และสารช!วยในการผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว!า
ด#วยวัตถุเจือปนอาหาร 

(4.2)  น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปkดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว!าด#วยน้ํา
บริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปkดสนิท 

(4.3)  น้ําแร!ธรรมชาติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว!าด#วยน้ําแร!ธรรมชาติ 
ข#อ 3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 413) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง แก#ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับท่ีกําหนดมาตรฐานอาหารท่ีมีสาร
ปนเป&'อน ได#ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล!ม 137 ตอนพิเศษ 118 ง ลงวันท่ี 20 
พฤษภาคม 2563 และมีผลบังคับใช# เม่ือพ#นกําหนดหนึ่งร#อยแปดสิบวันนับแต!วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปLน
ต#นไป คือ ต้ังแต!วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 

ข#อ 4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 414) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป&'อน  ได#ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและ
งานท่ัวไป เล!ม 137 ตอนพิเศษ 118 ง ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 และมีผลบังคับใช# เม่ือพ#นกําหนดหนึ่งร#อย
แปดสิบวันนับแต!วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปLนต#นไป คือ ต้ังแต!วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 

ข#อ 5 ผู#ผลิต เพ่ือจําหน!าย นําเข#าเพ่ือจําหน!าย หรือท่ีจําหน!าย อาหารท่ีมีมาตรฐานอาหารท่ีมีสาร
ปนเป&'อน  ไม!เปLนไปตามประกาศฉบับนี้ เข#าลักษณะเปLนอาหารดังนี้ 

(1) เปLนอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 จัดเปLนการกระทําฝ�าฝ&นมาตรา 25(3) มีโทษ
ปรับไม!เกิน 50,000 บาท ตามมาตรา 60 แห!งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

(2) เปLนอาหารไม!บริสุทธิ์ ตามมาตรา 26(1) หากคํานวณปริมาณการได#รับสัมผัสสาร
ปนเป&'อนจากการบริโภคอาหารเปรียบเทียบกับค!าความปลอดภัยอ#างอิงแล#ว พบปริมาณการได#รับสัมผัสมีค!ามากกว!า
ค!าความปลอดภัยอ#างอิง ซ่ึงจัดเปLนการกระทําฝ�าฝ&นมาตรา 25(1) มีโทษจําคุกไม!เกิน 2 ป� หรือปรับไม!เกิน 
20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ตามมาตรา 58 แห!งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

ประกาศ ณ วันท่ี 4 มิถุนายน 2563 
 
          ไพศาล ด่ันคุ#ม 
 
       (นายไพศาล ด่ันคุ#ม) 
      เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 
 

รับรองสําเนาถูกต"อง 
 จิรารัตน� เทศะศิลป& 

(นักวิชาการอาหารและยาชาํนาญการพิเศษ) 
 



เอกสารหมายเลข 1 
แนบท#ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว!าด#วยมาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป&'อน  
 

ตารางแสดงค%าอัตราของการแปรรูป (Extraction Rate) ของอาหารบางชนิด 

รายการ อัตราส%วนการแปรรูป  เอกสารอ�างอิง 
ธัญพืช 
แป}งจากข#าวสาลี 70 (1) 
รําจากข#าวสาลี 25 (1) 
แป}งข#าว (ทุกชนิด ยกเว#นข#าวสาลี) 98 (1) 
มอลต-จากข#าวบาร-เลย- 77 (1) 
แป}งจากข#าวโพด 90 (1) 
กลูเตนจากข#าวโพด 10 (1) 
คอร-นสตาร-ช (จากข#าวโพด) 73 (1) 
ผักรากและผักหัว 
แป}งจากมันสําปะหลัง 39 (1) 
สตาร-ชสุกจากมันสําปะหลัง* 20 (1) 
มันสําปะหลังแห#ง 36 (1) 
สตาร-ชจากมันสําปะหลัง 25 (1) 
ถ่ัวเมล็ดแห�ง 
แป}งจากถ่ัวเมล็ดแห#ง 75 (1) 
ถ่ัวเหลือง 
น้ํามันจากถ่ัวเหลือง  16 (1) 
กากถ่ัวเหลือง 78 (1) 
ซอสถ่ัวเหลืองหรือซีอ๊ิว 150 (1) 
ผักและเห็ด 
เห็ดแห#ง 30 (1) 
เห็ดกระป�อง 115 (1) 
สาหร!ายแห#ง 17 (2) 
ผักแห#ง  15 (1) 
ผักดองในน้ําส#มสายชู  100 (1) 
ผลิตภัณฑ-ผักแปรรูปแบบอ่ืน 80 (1) 
ผักแช!แข็ง  80 (1) 
ผลไม�และผลไม�ขนาดเล็ก 
น้ําส#มค้ันสด 100%  65 (1) 
ผลไม#ตระกูลส#มค้ันสด 100%  65 (1) 
เครื่องด่ืมท่ีได#จากผลไม#หมัก (ยกเว#นไวน-)  60 (1) 
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ตารางแสดงอัตราส!วนของการแปรรูป (Extraction Rate) ของอาหารบางชนิด (ต!อ) 

รายการ อัตราส%วนการแปรรูป เอกสารอ�างอิง 
ลูกเกด 23 (1) 
สัปปะรดกระป�อง  54 (1) 
น้ําสัปปะรดค้ันสด 100% 20 (1) 
น้ํามะม!วง  10 (1) 
น้ํานม 
นมข#นแบบเต็มส!วน 45 (1) 

* สตาร-ชมันสาํปะหลังสุก (Tapioca of Cassava): A product obtained by heating cassava starch mixed   
with water. Tapioca may be in the form of flakes, grains, pearls, siftings, seeds or other similar forms. 
Used in the preparation of soups and puddings or in foods for invalids. 

เอกสารอ�างอิง 
(1)  Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1972. Technical Conversion  

Factors for Agricultural Commodities. เข#าถึงเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563. เข#าถึงได#ท่ี
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/methodology/tcf.pdf 

(2)  คํานวณจาก Kunchit Judprasong, et al. Thai Food Composition Database, Online version 2, 
September 2018, เข#าถึงเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563. เข#าถึงได#ท่ี  
http://www.inmu.mahidol.ac.th/thaifcd  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 2 
แนบท#ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว!าด#วยมาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป&'อน  
 

ตัวอย%างการคํานวณอาหารซ่ึงมีลักษณะแตกต%างไปจากลักษณะท่ีระบุไว�ตามบัญชีแนบท�ายหมายเลข 1 ของ
ประกาศกระทรวงฯ และตาม CODEX STAN 193-1995 

1. เมล็ดข�าวสาลี-แปPงข�าวสาลี 
ค!า ML ของตะก่ัว สําหรับเมล็ดธัญพืชซ่ึงรวมถึงเมล็ดข#าวสาลี ตามบัญชีหมายเลข 1 ของประกาศกระทรวงฯ 

เท!ากับ 0.2 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม ท้ังนี้เมล็ดข#าวสาลีสามารถผลิตเปLนแป}งข#าวสาลีได# ประมาณร#อยละ 70 ดังนั้น
จึงสามารถคํานวณปริมาณสูงสุดของตะก่ัวในแป}งข#าวสาลีได#ดังนี้ 

- เมล็ดข#าวสาลี 1000 กรัม มีตะก่ัวปนเป&'อนได#ปริมาณสูงสุดไม!เกิน 0.2 มิลลิกรัม 
- แป}งข#าวสาลี 70 กรัมได#มาจากเมล็ดข#าวสาลี 100 กรัม 

ดังนั้น เมล็ดข#าวสาลี 1000 กรัมจึงสามารถผลิตแป}งข#าวสาลีได#  
เท!ากับ (1,000 x 70)/ 100 = 700 กรัม 

- แป}งข#าวสาลี 700 กรัม ได#มาจากเมล็ดข#าวสาลี 1000 กรัม ซ่ึงมีตะก่ัวปนเป&'อนได#ปริมาณสูงสุดไม!เกิน 
0.2 มิลลิกรัม  

ดังนั้นแป}งข#าวสาลี 1 กิโลกรัม จึงมีตะก่ัวปนเป&'อนได#ในปริมาณสูงสุดไม!เกิน  
(0.2 x 1,000)/ 700 = 0.29 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม 

2. สาหร%ายแห�ง-สาหร%ายสด 
ค!า ML ของแคดเมียม สําหรับสาหร!ายแห#งตามบัญชีหมายเลข 1 ของประกาศกระทรวงฯ เท!ากับ 2 

มิลลิกรัม/ กิโลกรัม  โดยสาหร!ายมีน้ําหนักเหลือหลังจากการทําแห#ง ประมาณร#อยละ 17 ดังนั้นจึงสามารถ
คํานวณปริมาณสูงสุดของแคดเมียมสําหรับสาหร!ายสดได#ดังนี้ 

- สาหร!ายแห#ง 17 กรัม ได#มาจากสาหร!ายสด 100 กรัม  
ดังนั้น สาหร!ายแห#ง 1000 กรัมจึงมาจากสาหร!ายสด  (1,000 x 100)/ 17 = 5882.35 กรัม 

- สาหร!ายแห#ง 1000 กรัม มีแคดเมียมปนเป&'อนได# 2 มิลลิกรัม 
- สาหร!ายแห#ง 1000 กรัม เท!ากับสาหร!ายสดน้ําหนัก 5882.35 กรัม และมีแคดเมียมปนเป&'อนได# ไม!เกิน 

2 มิลลิกรัม  
ดังนั้นสาหร!ายสด 1 กิโลกรัม จงึมีแคดเมียมปนเป&'อนได#ในปริมาณสูงสุดไม!เกิน  

(2 x 1,000)/ 5882.35 = 0.34 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม 
 

 
หมายเหตุ: การคํานวณปริมาณการปนเป&'อนสูงสุดตามตัวอย!างนี้ เปLนการคํานวณตามอัตราของน้ําหนักวัตถุดิบ

และผลิตภัณฑ-ท่ีได#ซ่ึงเปLนการคํานวณอย!างหยาบ โดยไม!ได#นําป�จจัยรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข#องใน
ระหว!างกระบวนการผลิต ท่ีอาจส!งผลต!อการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของปริมาณสารปนเป&'อนมา
ประกอบการพิจาณา โดยหากมีข#อมูลการศึกษาเก่ียวกับป�จจัยดังกล!าวอย!างละเอียดเฉพาะสําหรับ
อาหารแต!ละชนิดก็สามารถนํามาประกอบการพิจารณาได# 

 
 

 



เอกสารหมายเลข 3 
แนบท#ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว!าด#วยมาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป&'อน  
 

1. แผนผังการพิจารณาค%า ML ของสารปนเปXYอนสําหรับอาหารแต%ละชนิดหรือประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

สารปนเปXYอน 

ใช! 

ไม!ใช! 

ใช! ค!า ML ตามท่ี
ปรากฏในบัญชี
หมายเลข 1* 

ไม!ใช! 

เปLนอาหารท่ีผ!านการ
แปรรูปเบ้ืองต#น**        

ใช!หรือไม! 

ไม!ใช! 

ใช! 

เปLนผลติภณัฑ-อาหาร 
ท่ีมีส!วนผสมมากกว!า 1 ชนิด*** 

ใช!หรือไม! 

ไม!ใช! 

ใช! 

ควบคุมคุณภาพของวัต ถุดิบ ท่ีใช# เปLนส! วนผสมตาม
หลักเกณฑ- GMPs เพ่ือให#มั่นใจว!าวัตถุดิบมีปริมาณสาร
ปนเป&'อนต่ํากว!าค!า ML ท่ีกําหนดไว#ตามบัญชีหมายเลข 1* 
หรือ CXS 193- 1995 ฉบับล!าสุด 

วัตถุดิบท่ีใช#เปLนส!วนผสมหลักน้ันมีค!า     
ML กําหนดไว#ตามบัญชีหมายเลข 1* หรือ 

CXS 193 - 1995 ฉบับล!าสุด 

มี 

ยอมให#ตรวจพบได#ดังน้ี (ก) ไม!เกิน 250 มิลลิกรมั/กิโลกรมั สําหรับดีบุก (ข) ไม!เกิน 1 มลิลิกรัม/กิโลกรัม สําหรับตะก่ัว 
(ค) ไม!เกิน 0.02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สําหรับปรอท (ง) ไม!เกิน 2 มลิลิกรมั/กิโลกรัม สําหรับสารหนูท้ังหมด (จ) ไม!เกิน 
20 ไมโครกรมั/กิโลกรมั สําหรับแอลฟลาทอกซินท้ังหมด 

หากตรวจพบในปรมิาณสูงกว!าค!า 
LOD  จะต#องพิจารณาว!าปริมาณ
ท่ีปนเป&'อนนั้นอยู!ในระดับสูงสุดท่ี
ยอมรับได#หรือไม!เปLนรายกรณี 

คํานวณค!า ML โดยใช#
ข#อมูลสัดส!วนของ

นํ้าหนักวัตถุดิบท่ีใช#เปLน
ส!วนผสมและนํ้าหนัก
ของผลิตภัณฑ-สุดท#าย 

เปLนสารปนเป&'อนท่ีมี
รายช่ืออยู!ตามบัญชี

หมายเลข 1* ใช!หรือไม! 

เปLนอาหารท่ีมีอยู!ตาม
ประเภทหรือชนิดใน

บัญชีหมายเลข 1* ใช!
หรือไม! 

ไม!ม ี

เปLนสารปนเป&'อนท่ีมี
รายช่ืออยู!ตาม CXS 
193- 1995 ฉบับ

ล!าสดุใช!หรือไม! 

ใช! ค!า ML ตามท่ีปรากฏ
ในเอกสาร CXS 193- 

1995 ฉบับล!าสุด 

ไม!ใช! 

หมายเหต ุ

*   บัญชีหมายเลข 1 แนบท#ายประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับท่ี 414) พ.ศ. 2563 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

เรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป&'อน 
**  กระบวนการแปรรูปหรือถนอมอาหารขั้นต#น เช!น 

ทําให#แห#ง อบ บด เปLนต#น โดยรวมท้ังถูกนํามา
คืนรูป หรือถูกทําให#เจือจาง 

*** ตัวอย!างของการพิจารณาค!า ML สําหรับ
ผลิตภัณฑ-อาหารสุดท#ายท่ีมีวัตถุดิบหลายชนิด
แสดงในข#อ 2 
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2. ตัวอย%างการพิจารณาค%า ML ของสารปนเปXYอนสําหรับผลิตภัณฑ[อาหารท่ีมีวัตถุดิบมากกว%า 1 ชนิด 

2.1 แครกเกอร[โรยผัก 

(1) ส!วนประกอบสําคัญท่ีแสดงบนฉลาก ได#แก! แป}งสาลี, น้ํามันพืช, น้ําตาล, นมผง, เกลือบริโภค และ 
ข้ึนฉ!ายอบแห#ง 

(2) ข#อกําหนดสารปนเป&'อน 

(ก) โลหะหนัก 

ผลิตภัณฑ[/
วัตถุดิบ 

แคดเมียม ดีบุก ตะก่ัว เมธิล- 
เมอร[คิวรี 

ปรอททั้งหมด สารหนู 
อนินทรีย[ 

สารหนู
ทั้งหมด 

แครกเกอร-
โรยผัก 

- อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

- - - - - 

  - แป}งสาลี คํานวณจากข#าวสาลี 
(0.2 mg/kg) 

อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

คํานวณจากธัญพืชท้ัง
เมล็ด (0.2 mg/kg) 

- อาหารอื่น* 
(0.02 mg/kg) 

- อาหารอื่น* 
(2 mg/kg) 

  - นํ้ามันพืช - อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

นํ้ามันและไขมัน 
(0.08 mg/kg) 

- อาหารอื่น* 
(0.02 mg/kg) 

- อาหารอื่น* 
(2 mg/kg) 

  - นํ้าตาล - อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

อาหารอื่น* 
(1 mg/kg) 

- อาหารอื่น* 
(0.02 mg/kg) 

- อาหารอื่น* 
(2 mg/kg) 

  - นมผง - อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

นํ้านมและผลิตภัณฑ- 
(0.02 mg/kg) 

- อาหารอื่น* 
(0.02 mg/kg) 

- อาหารอื่น* 
(2 mg/kg) 

  - เกลือ  เกลือบริโภค 
(0.5 mg/kg) 

อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

เกลือบริโภค 
(2 mg/kg) 

- เกลือบริโภค 
(0.1 mg/kg) 

- เกลือบริโภค 
(0.5 mg/kg) 

  - ขึ้นฉ!าย
อบแห#ง** 

คํานวณจากผักท่ี
บริโภคลําต#นหรือ
ก#าน (0.1 mg/kg) 

อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

อาหารอื่น* 
(1 mg/kg) 

- อาหารอื่น* 
(0.02 mg/kg) 

- อาหารอื่น* 
(2 mg/kg) 

หมายเหตุ: ( - )  ไม!มีข#อกําหนดค!า ML  
       ( * )  อาจไม!จําเปLนต#องตรวจวิเคราะห-หากมีข#อมูลทางวิชาการสนับสนุนว!าอาหารน้ันไม!มีความเส่ียงของการปนเป&'อน และ

สามารถเลือกตรวจวิเคราะห-เปLนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ-สุดท#ายก็ได# 
              ( ** ) การจัดกลุ!มสินค#าพืชอ#างอิงตาม "มาตรฐานสินค#าเกษตร, มกษ. 9045-2559 เร่ือง การจัดกลุ!มสินค#าเกษตร: พืช เข#าถึงได#ที่     

 https://www.acfs.go.th/standard/download/CLASSIFICATION_AGRICULTURAL_COMMODITIES-CROP.pdf 

(ข) สารพิษจากเชื้อรา 

ผลิตภัณฑ[/
วัตถุดิบ 

แอฟลาทอกซิน 
M1 

แอฟลาทอกซินทั้งหมด ดีออกซีนิวาลีนอล ฟูโมนิซินบี 1  
และบี 2 

โอคราทอกซินเอ พาทูลิน 

แครกเกอร-โรยผัก - อาหารอื่น* (20 ug/kg) - - - - 

  - แป}งสาลี - อาหารอื่น* (20 ug/kg) คํานวณจากเมล็ดธัญพืช 
(2000 ug/kg) 

- คํานวณจากเมล็ด
ข#าวสาลี (5 ug/kg) 

- 

  - นํ้ามันพืช - อาหารอื่น* (20 ug/kg) - - - - 

  - นํ้าตาล - อาหารอื่น* (20 ug/kg) - - - - 

  - นมผง - อาหารอื่น* (20 ug/kg) - - - - 

  - เกลือบริโภค  - อาหารอื่น* (20 ug/kg) - - - - 

  - ขึ้นฉ!ายอบแห#ง - อาหารอื่น* (20 ug/kg) - - - - 
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(ค) สารปนเป+,อนอ่ืนๆ 

ผลิตภัณฑ[/วัตถุดิบ กรดไฮโดรไซยานิก ไซโคลโพรพีนอย
แฟตต้ีแอซิด 

เมลามีน ไวนิลคลอไรด[
มอนอเมอร[ 

อะคริโลไนไตรล[ 3-เอ็มซีพีดี 

แครกเกอร-โรยผัก - - 
อาหารอื่น*
(2.5 mg/kg) 

อาหารทุกชนิด** 
(0.01 mg/kg) 

อาหารทุกชนิด** 
(0.02 mg/kg) 

- 

  - แป}งสาลี - - - - - - 

  - นํ้ามันพืช - 
นํ้ามันพืช 
(0.4 mg/kg) 

- - - - 

  - นํ้าตาล - - - - - - 

  - นมผง - - 
อาหารอื่น* 
(2.5 mg/kg) 

- - - 

  - เกลือบริโภค  - - - - - - 

  - ขึ้นฉ!ายอบแห#ง - - - - - - 

หมายเหตุ:   ( - )  ไม!มีข#อกําหนดค!า ML  
 ( * )  เฉพาะอาหารท่ีมีนมเปLนองค-ประกอบ และสามารถเลือกตรวจวิเคราะห-เปLนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ-สุดท#ายก็ได# 
 ( ** )  อาจไม!จําเปLนต#องตรวจวิเคราะห-หากมีข#อมูลทางวิชาการสนับสนุนว!าอาหารน้ันไม!มีความเส่ียงของการปนเป&'อน และ

สามารถเลือกตรวจวิเคราะห-เปLนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ-สุดท#ายก็ได# 
 
(ง) สารกัมมันตรังสี  

กําหนดสําหรับอาหารในลักษณะพร#อมบริโภคซ่ึงมีสถานที่ผลิตหรือใช#วัตถุดิบจากแหล!งที่อยู!ในเขตพื้นที่
อุบัติเหตุทางนิวเคลียร- หรือภัยพิบัติทางนิวเคลียร- 

 
2.2 เครื่องดื่มสมุนไพรผสมวิตามิน 

(1) ส!วนประกอบสําคัญท่ีแสดงบนฉลาก ได#แก! นํ้า นํ้าสมุนไพร นํ้าตาลทราย นํ้าผึ้ง และ Vitamin B  

(2) ข#อกําหนดสารปนเป&'อน 

(ก) โลหะหนัก 

ผลิตภัณฑ[/
วัตถุดิบ 

แคดเมียม ดีบุก ตะก่ัว เมธิล- 
เมอร[คิวรี 

ปรอททั้งหมด สารหนู  
อนินทรีย[ 

สารหนู
ทั้งหมด 

เคร่ืองด่ืมสมุนไพร
ผสมวิตามิน - 

อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

อาหารอื่น* 
(1 mg/kg) - 

อาหารอื่น* 
(0.02 mg/kg) - 

อาหารอื่น* 
(2 mg/kg) 

- นํ้า ข#อกําหนดคุณภาพมาตรฐานตาม ป.สธ. ว!าด#วย นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปkดสนิท 

- นํ้าสมุนไพร  
คํานวณจากจากชา
สมุนไพรลักษณะแห#ง 
(0.3 mg/kg) 

อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

นํ้าชาสมุนไพร 
(0.5 mg/kg) - อาหารอื่น* 

(0.02 mg/kg) - นํ้าชาสมุนไพร 
(0.2 mg/kg) 

- นํ้าตาลทราย  - อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

อาหารอื่น* 
(1 mg/kg) - อาหารอื่น* 

(0.02 mg/kg) - อาหารอื่น* 
(2 mg/kg) 

- นํ้าผ้ึง  - อาหารอื่น* 
(250 mg/kg) 

อาหารอื่น* 
(1 mg/kg) - อาหารอื่น* 

(0.02 mg/kg) - อาหารอื่น* 
(2 mg/kg) 

- Vitamin B  ข#อกําหนดคุณภาพมาตรฐานสากล เช!น เภสัชตํารับ (pharmacopeia) หรือ Food Chemicals Codex เปLนต#น 

หมายเหตุ: ( - )  ไม!มีข#อกําหนดค!า ML  
       ( * )  อาจไม!จําเปLนต#องตรวจวิเคราะห-หากมีข#อมูลทางวิชาการสนับสนุนว!าอาหารน้ันไม!มีความเส่ียงของการปนเป&'อน และ

สามารถเลือกตรวจวิเคราะห-เปLนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ-สุดท#ายก็ได# 
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(ข) สารพิษจากเชื้อรา 

ผลิตภัณฑ[/วัตถุดิบ แอฟลาทอกซิน 
M1 

แอฟลาทอกซิน
ทั้งหมด 

ดีออกซีนิวาลีนอล ฟูโมนิซินบี 1  
และบี 2 

โอคราทอกซินเอ พาทูลิน 

เคร่ืองด่ืมสมุนไพร
ผสมวิตามิน 

- อาหารอื่น* 
(20 ug/kg) 

- - - - 

- นํ้า - อาหารอื่น* 
(20 ug/kg) 

- - - - 

- นํ้าสมุนไพร  - อาหารอื่น* 
(20 ug/kg) 

- - - - 

- นํ้าตาลทราย  - อาหารอื่น* 
(20 ug/kg) 

- - - - 

- นํ้าผึ้ง  - อาหารอื่น* 
(20 ug/kg) 

- - - - 

- Vitamin B  - อาหารอื่น* 
(20 ug/kg) 

- - - - 

หมายเหตุ: ( - )  ไม!มีข#อกําหนดค!า ML  
       ( * )  อาจไม!จําเปLนต#องตรวจวิเคราะห-หากมีข#อมูลทางวิชาการสนับสนุนว!าอาหารน้ันไม!มีความเส่ียงของการปนเป&'อน และ

สามารถเลือกตรวจวิเคราะห-เปLนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ-สุดท#ายก็ได# 

(ค) สารปนเป+,อนอ่ืนๆ 

ผลิตภัณฑ[/วัตถุดิบ กรดไฮโดรไซยานิก ไซโคลโพรพีนอย
แฟตต้ีแอซิด 

เมลามีน ไวนิลคลอไรด[
มอนอเมอร[ 

อะคริโลไนไตรล[ 3-เอ็มซีพีดี 

เคร่ืองด่ืมสมุนไพรผสม
วิตามิน 

- - - อาหารทุกชนิด* 
(0.01 mg/kg) 

อาหารทุกชนิด* 
(0.02 mg/kg) 

- 

- นํ้า - - - - - - 

- นํ้าสมุนไพร  - - - - - - 

- นํ้าตาลทราย  - - - - - - 

- นํ้าผึ้ง  - - - - - - 

- Vitamin B  - - - - - - 

หมายเหตุ: ( - )  ไม!มีข#อกําหนดค!า ML  
       ( * )  อาจไม!จําเปLนต#องตรวจวิเคราะห-หากมีข#อมูลทางวิชาการสนับสนุนว!าอาหารน้ันไม!มีความเส่ียงของการปนเป&'อน และ

สามารถเลือกตรวจวิเคราะห-เปLนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ-สุดท#ายก็ได# 
 
(ง) สารกัมมันตรังสี  

กําหนดสําหรับอาหารในลักษณะพร#อมบริโภคซ่ึงมีสถานที่ผลิตหรือใช#วัตถุดิบจากแหล!งที่อยู!ในเขตพื้นที่
อุบัติเหตุทางนิวเคลียร- หรือภัยพิบัติทางนิวเคลียร- 

 


