
 

เอกสารสําหรับเวียนขอขอคิดเห็นเทาน้ัน 

-ราง- 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  ...) พ.ศ. …. 

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เรื่อง ผลิตภัณฑท่ีไดจากเมล็ดโกโก 

---------------------------------------------- 
 

โดยที่เปนการสมควรจัดทําคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑที่ไดจากเมล็ดโกโก เพ่ือคุมครอง

สุขภาพผูบริโภคและใหมีมาตรฐานตามสากล  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖(๓)(๔)(๕)(๖)(๗) และ (๑๐) แหง

พระราชบัญญตัิอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กําหนดใหผลิตภัณฑที่ไดจากเมล็ดโกโก เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 

ขอ ๒ ในประกาศน้ี 

“ไขมันโกโก (Cocoa butter)” หมายความวา ไขมันท่ีไดจากเมล็ดโกโก 

“เนื้อโกโกบด (Cocoa mass)” หรือ “โกโกขนเหลว (Cocoa liquor)” หมายความวา ผลิตภัณฑ

ที่ไดจากการการทุบหรือบดเมล็ดโกโกกะเทาะเปลือก (Cocoa nibs) ที่ผานการค่ัวหรือไมคั่วก็ได 

“โกโกผง (Cocoa powder)” หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากเมล็ดโกโกกะเทาะเปลือกท่ีผาน

การค่ัวแลวนําไปบด จากน้ันนําเนื้อโกโกบด (Cocoa mass) หรือโกโกขนเหลว (Cocoa liquor) ไปผาน

กระบวนการสกัดไขมันโดยวิธีบีบอัด แลวนําไปบดเปนผง ซ่ึงอาจมีการใชดางในกระบวนการผลิตเพ่ือปรับปรุง

กลิ่น รส และสี ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงโกโกผงไขมันตํ่า (Fat-reduced cocoa powder) โกโกผงไขมันตํ่า

มาก (Highly Fat-reduced cocoa powder) และโกโกผงท่ีมีคาเคาผงผสมอยูดวย 

“คาเคาผง (Cacao powder)” หมายความวา ผลิตภัณฑท่ีไดจากเมล็ดโกโกกะเทาะเปลือกที่ไม

ผานการค่ัวแตอาจมีการอบที่อุณหภูมิตํ่าแลวนําไปบด จากนั้นนําเนื้อโกโกบด (Cocoa mass) หรือโกโกขน

เหลว (Cocoa liquor) ไปผานกระบวนการแปรรูปแบบบีบเย็น (Cold-Pressed) เทานั้น แลวนําไปบดเปนผง 

ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงคาเคาผงไขมันตํ่า (Fat-reduced cacao powder) และคาเคาผงไขมันตํ่ามาก 

(Highly Fat-reduced cacao powder) 

ขอ ๓ ผลิตภัณฑท่ีไดจากเมล็ดโกโกตามขอ ๒ ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะ แลวแตกรณี 

ดังตอไปนี ้

(๑) ไขมันโกโก (Cocoa butter) จะตองมีกรดไขมันอิสระ (คํานวณเปนกรดโอเลอิก (Oleic acid)) 

ไมเกินรอยละ ๑.๗๕ และสารที่แซพอนิไฟดไมได (Unsaponifiable matter) ไมเกินรอยละ ๐.๗ ยกเวนกรณี

ไขมันโกโกที่ไดจากการบีบอัด (press cocoa butter) ไมเกินรอยละ ๐.๓๕  

(๒) เนื้อโกโกบด (Cocoa mass) หรือ “โกโกขนเหลว (Cocoa liquor) จะตองมีเปลือกเมล็ดโกโก

และคัพภะ (germ) ไมเกินรอยละ ๕ คํานวณจากสวนแหงที่ปราศจากไขมัน หรือ ไมเกินรอยละ ๑.๗๕ คํานวณ

โดยปราศจากอัลคาไลน (สําหรับเปลือกโกโกเทาน้ัน) และไขมันโกโก (Cocoa butter) ระหวางรอยละ ๔๗-๖๐ 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๒ 
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(๓) โกโกผง (Cocoa powder)   

(ก) โกโกผง (Cocoa powder) จะตองมีไขมันโกโก (Cocoa butter) ไมนอยกวารอยละ 

๒๐ โดยน้ําหนักแหง และมีความชื้นไมเกินรอยละ ๗ โดยน้ําหนัก  

(ข) โกโกผ งไขมันต่ํ า (Fat-reduced cocoa powder) จะตองมี ไขมันโกโก  (Cocoa 

butter) ตั้งแตรอยละ ๑๐ แตนอยกวารอยละ ๒๐ โดยน้ําหนักแหง และมีความชื้นไมเกินรอยละ ๗ โดยน้ําหนัก 

(ค) โกโกผงไขมันต่ํามาก (Highly Fat-reduced cocoa powder) จะตองมีไขมันโกโก 

(Cocoa butter) นอยกวารอยละ ๑๐ โดยน้ําหนักแหง และมีความชื้นไมเกินรอยละ ๗ โดยน้ําหนัก 

(๔) คาเคาผง (Cacao powder)  

(ก) คาเคาผง (Cacao powder) จะตองมีไขมันโกโก (Cocoa butter) ไมนอยกวารอยละ 

๒๐ โดยน้ําหนักแหง และมีความชื้นไมเกินรอยละ ๗ โดยน้ําหนัก  

(ข) คาเคาผงไขมันต่ํา  (Fat-reduced cacao powder) จะตองมี ไขมันโกโก  (Cocoa 

butter) ตั้งแตรอยละ ๑๐ แตนอยกวารอยละ ๒๐ โดยน้ําหนักแหง และมีความชื้นไมเกินรอยละ ๗ โดยน้ําหนัก 

(ค) คาเคาผงไขมันต่ํามาก (Highly Fat-reduced cacao powder) จะตองมีไขมันโกโก 

(Cocoa butter) นอยกวารอยละ ๑๐ โดยน้ําหนักแหง และมีความชื้นไมเกินรอยละ ๗ โดยน้ําหนัก 

ขอ ๔ ผลิตภัณฑที่ไดจากเมล็ดโกโกตามขอ ๒ ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะตามขอ ๓ แลว 

ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ตรวจพบสารปนเปอนไมเกินปริมาณสูงสุดที่กําหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย 

มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน 

(๒) ชนิดและปริมาณของจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ใหเปนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา

ดวย กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะหของอาหารดาน

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

(๓) ตรวจพบยีสตและราไดนอยกวา ๑๐๐ ใน ๑ กรัม (CFU/g) สําหรับโกโกผงและคาเคาผง 

ขอ ๕ การใชวัตถุเจือปนอาหารและสารชวยในการผลิต ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขวาดวยวัตถุเจือปนอาหาร สําหรับการใชเฮกเซน (Hexane) ซึ่งมีจุดเดือดที่อุณหภูมิ ๖๒-๘๒ องศา

เซลเซียส เปนสารชวยในกระบวนการผลิตจะตองตกคางไมเกิน ๑ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ยกเวนกรณีไขมันโกโก

ที่ไดจากการบีบอัด (press cocoa butter) ตองไมพบ  

ขอ ๖ การใชวัตถุแตงกลิ่นรส ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวัตถุแตงกลิ่นรส 

โดยใชในปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะใหกลิ่นรสเทานั้น ท้ังนี้ ไมอนุญาตใหใชวัตถุแตงกลิ่นรส

ช็อกโกแลตและนม  

ขอ ๗ ผู ผลิตหรือนําเขาผลิตภัณฑที ่ไดจากเมล็ดโกโกเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขวาดวยวิธีการผลิตเคร่ืองมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
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ขอ ๘ ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุผลิตภัณฑที ่ไดจากเมล็ดโกโก ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขวาดวยภาชนะบรรจุ 

ขอ ๙ การแสดงฉลากของผลิตภัณฑที่ ไดจากเมล็ดโกโก ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขวาดวยการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และใหแสดงขอความเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(๑) การใชชื่ออาหาร ใหมีขอความกํากับชื่ออาหาร แลวแตกรณี ดังตอไปนี ้

(ก) ผลิตภัณฑที่ไดจากเมล็ดโกโกตามขอ ๓ (๑) ใหแสดงชื่อ “ไขมันโกโก” หรืออาจแสดงชื่อ 

“ไขมันโกโกที่ไดจากการบีบอัด” หากมีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตามที่ไดกําหนด 

(ข) ผลิตภัณฑที่ไดจากเมล็ดโกโกตามขอ ๓ (๒) ใหแสดงชื่อ“เนื้อโกโกบด” หรือ “โกโกขนเหลว” 

(ค) ผลิตภัณฑท่ีไดจากเมล็ดโกโกตามขอ ๓ (๓) ใหแสดงชื่อ “โกโกผง” หรือ “โกโกผงไขมันต่ํา” 

หรอื “โกโกผงไขมันต่ํามาก” ที่สอดคลองตามชนิดของโกโกผงนั้น ๆ 

(ง) ผลิตภัณฑที่ไดจากเมล็ดโกโกตามขอ ๓ (๔) ใหแสดงชื่อ “คาเคาผง” หรือ “คาเคาผง

ไขมันตํ่า” หรือ “คาเคาผงไขมันต่ํามาก” ที่สอดคลองตามชนิดของคาเคาผงนั้นๆ 

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑที่ไดจากเมล็ดโกโกตามขอ ๓(๓) ผสม ๓(๔) ใหแสดงชื่อตาม (ค) โดยอาจ

ระบุชนิดและรอยละของปริมาณคาเคาผงกํากับไวใกลกับชื่อ 

ขอ ๑๐ ใหผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑที่ไดจากเมล็ดโกโกเพ่ือจําหนาย ซึ่งไดรับอนุญาตกอน

วันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ ยังคงผลิตหรือนําเขาเพ่ือจําหนายตอไปได รวมถึงผูจําหนายยังคงจําหนายตอไป

ได ท้ังนี้ ไมเกินสองปนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคบั  

ขอ ๑๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ ณ วันที่                   

 

 

      


