
ยที่ทําใหเกิดโรค 

(ราง) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

(ฉบับที่ . . .) พ.ศ. . . . . 
เร่ือง  มาตรฐานอาหารดานจลิุนทรียทีท่ําใหเกิดโรค 

--------------------------------------------------- 
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคของ

อาหารตามหลักการการวิเคราะหความเสี่ยง 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(2)(3) และ (9) แหงพระราชบัญญัติอาหาร 

พ.ศ.2522 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 43 และ มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาหารออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ใหยกเลกิความ  ดังตอไปนี้ 
(1) “ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค” ซึ่งเปนขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ระบุไวในบัญชีหมายเลข 1 อันดับที่ 1-32 แนบทายประกาศฉบับนี้ 
(2) ”  (5) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค เวนแต 

(5.1)  คลอสตริเดียมเพอฟริงเจนส (Clostridium perfringens) ตองตรวจไมพบใน
ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง 0.1 กรัม 

(5.2)  แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ตองตรวจไมพบในผลิตภัณฑปรุงรสที่ได
จากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง 0.1 กรัม ในกรณีของผลิตภัณฑที่มีการปรุงแตงรสหรือสี หรือ 0.01 กรัม 
ในกรณีของผลิตภัณฑที่มิไดมีการปรุงแตงรสหรือสี” ซึ่งเปนขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ระบุไวในบัญชีหมายเลข 1 อันดับที่ 33 แนบทายประกาศฉบับนี้ 

และใหใชความตอไปนี้แทน “ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค เวนแตจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคบาง
ชนิดตามที่ระบุไวในบัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องมาตรฐานอาหาร
ดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค” 

ขอ 2  ใหอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย ตามบัญชีหมายเลข 3 
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องมาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค  ตองมี
มาตรฐานดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ตามที่ระบุไวในบัญชีดังกลาว 

ขอ 3  ประกาศฉบับนี้ ไมใชบังคับกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร และอาหารอื่นซึ่งไดมีประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดชนิดและปริมาณจุลินทรีย ที่ทําใหเกิดโรคไวแลวโดยเฉพาะ 

ขอ 4  การตรวจวิเคราะหจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคตามประกาศ ใหเปนไปตามที่กําหนดในบัญชี 
หมายเลข 4 แนบทายประกาศนี้ 

ขอ 5  ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ประกาศ ณ วนัที ่
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บัญชีหมายเลข  1 

แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที.่..) พ.ศ. .... เร่ือง มาตรฐานอาหารดานจลิุนทรียที่ทาํใหเกิดโรค 
ขอกําหนดของจุลินทรียที่ทาํใหเกิดโรคของอาหารควบคมุเฉพาะและอาหารที่กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
----------------------------------------- 

1. ขอ 3 (3) (ค) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524 เร่ือง น้าํบริโภคใน
ภาชนะบรรจุทีป่ดสนิท ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524 

2. ขอ 3 (3) (ค) ของ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 78) พ.ศ.2527 เร่ือง น้าํแข็ง 
ลงวนัที ่16 มกราคม พ.ศ.2527 

3. ขอ 3 (2) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 83) พ.ศ.2527 เร่ือง ช็อกโกเลต  
ลงวนัที ่15 พฤศจิกายน พ.ศ.2527 

4. ขอ 3(5)  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 121) พ.ศ.2532 เร่ือง อาหารสําหรับผู
ที่ตองการควบคุมน้ําหนกั ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2532 

5. ขอ 4(2)  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 144) พ.ศ.2535 เร่ือง อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนทิ ลงวนัที ่2 กรกฎาคม พ.ศ.2535 

6. ขอ 4(4.10)  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 156) พ.ศ.2537 เร่ือง นมดัดแปลง
สําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537 

7. ขอ 4(4.9)  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 157) พ.ศ.2537 เร่ือง อาหารทารก
และอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวนัที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537 

8. ขอ 3(3.10)  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่158) พ.ศ.2537 เร่ือง อาหารเสริม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537 

9. ขอ 4(5) (ค)  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 195) พ.ศ.2543 เร่ือง เครื่องดื่ม
เกลือแร ลงวนัที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 

10. ขอ 6(6)  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 196) พ.ศ.2543 เร่ือง ชา ลงวันที่  
19 กันยายน พ.ศ.2543 

11 ขอ 10(5)  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ.2543 เร่ือง กาแฟ ลงวนัที ่
19 กันยายน พ.ศ.2543 

12. ขอ 5(6)  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 198) พ.ศ.2543 เร่ือง น้าํนมถั่วเหลือง
ในภาชนะบรรจุที่ปดสนทิ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 

13. ขอ 5(4) (4.3)  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ.2543 เร่ือง น้าํแร
ธรรมชาติ ลงวนัที ่19 กันยายน พ.ศ.2543 
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14. ขอ 4(7)  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 201) พ.ศ.2543 เร่ือง ซอสบางชนิด 
ลงวนัที ่19 กันยายน พ.ศ.2543 

15. ขอ 4(5)  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 206) พ.ศ.2543 เร่ือง น้ํามนัเนย  
ลงวนัที ่19 กันยายน พ.ศ.2543 

16. ขอ 4(6)  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 207) พ.ศ.2543 เร่ือง เนยเทยีม  
ลงวนัที ่19 กันยายน พ.ศ.2543 

17. ขอ 5(7)  ขอ 6(8)  ขอ 7(6)  ขอ 8(7)  ขอ 9(6)  และ ขอ 10 (7) ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 208) พ.ศ.2543 เร่ือง ครีม ลงวนัที ่19 กันยายน พ.ศ.2543 

18. ขอ 5 (3) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 209) พ.ศ.2543 เร่ือง เนยแขง็ 
ลงวนัที ่19 กันยายน พ.ศ.2543 

19. ขอ 5(4) ขอ 6(4) ขอ 7(4) ขอ 8(3) และ ขอ 9(2) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่
210) พ.ศ.2543 เร่ือง อาหารกึ่งสําเร็จรูป ลงวนัที ่19 กันยายน พ.ศ.2543 

20. ขอ 4(12) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 211) พ.ศ.2543 เร่ือง น้าํผึ้ง ลงวันที ่
19 กันยายน พ.ศ.2543 

21. ขอ 4(4) ของ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 213) พ.ศ.2543 เร่ือง แยมเยลลี่และ
มารมาเลดในภาชนะบรรจุทีป่ดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 

22. ขอ 4(6)  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214) พ.ศ.2543 เร่ือง เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุทีป่ดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 

23. ขอ 5(4.6) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 222) พ.ศ.2544 เร่ือง ไอศกรีม  
ลงวนัที ่24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 

24. ขอ 4(3)  ขอ 5 (4) และ ขอ 6(4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 226) พ.ศ.2544 
เร่ือง เนยใสหรอืกี ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2544 

25. ขอ 4(7) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 227) พ.ศ.2544 เร่ือง เนย ลงวนัที ่ 
23 กรกฎาคม พ.ศ.2544 

26. ขอ 4(1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 236) พ.ศ.2544 เร่ือง ไขเยี่ยวมา 
ลงวนัที ่20 สิงหาคม พ.ศ.2544 

27. ขอ 2(5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่ 262) พ.ศ.2545 เร่ือง สตีวิโอไซดและ
อาหารที่มีสวนผสมของสตวีิโอไซด ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2545 

28. ขอ 12(10) ขอ 15(9)  และ ขอ 16 (9) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265) 
พ.ศ. 2545 เร่ือง นมโค ลงวนัที ่19 ธันวาคม พ.ศ.2545 

29. ขอ 8(10)  และ ขอ 9(8)  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 266) พ.ศ.2545 เร่ือง 
นมปรุงแตง ลงวนัที ่19 ธันวาคม พ.ศ.2545 
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30. ขอ 7(3) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 267) พ.ศ.2545 เร่ือง ผลิตภัณฑของ
นม ลงวนัที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2545 

31. ขอ 4(2) ของ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547 เร่ือง ชาสมนุไพร  
ลงวนัที ่4 มิถุนายน พ.ศ.2547 

32. ขอ 7(7) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 289) พ.ศ.2548 เร่ือง นมเปรีย้ว  
ลงวนัที ่17 มกราคม พ.ศ.2548 

33. ขอ 4(5) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 202) พ.ศ.2543 เร่ือง ผลิตภัณฑปรุง
รสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง  ลงวนัที ่19 กันยายน พ.ศ.2543 
 



- 5 - 

บัญชีหมายเลข  2 
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที.่..) พ.ศ. .... เร่ือง มาตรฐานอาหารดานจลิุนทรียที่ทาํใหเกิดโรค 

มาตรฐานจุลินทรียทีท่ําใหเกิดโรคบางชนดิของอาหารตามขอ 1  
ชนิดผลิตภัณฑ ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคที่ตรวจ ปริมาณที่กําหนด 

1. กลุมอาหารทารกและเด็กเล็ก   
1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัม 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัม 

1.1 นมดัดแปลงสําหรับทารก (ชนิดผงหรือ
ชนิดแหง)  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 156) 
พ.ศ.2537 เร่ือง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนม
ดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลง
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537 

3. Bacillus cereus ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม 

1.2 อาหารทารก  (ชนิดผงหรือชนิดแหง)  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 157) 
พ.ศ.2537 เร่ือง อาหารทารกและอาหารสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กลงวันที่ 14 
ตุลาคม พ.ศ.2537 

4. Enterobacter sakazakii ไมพบใน 100 กรัม (n=3  c= 0 m=0/100g) 
หรือ ไมพบใน 10 กรัม (n=30  c= 0 m=0/10g) 

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัม 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัม 

1.3 นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารก
และเด็กเล็ก (ชนิดผงหรือชนิดแหง) 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 156) 
พ.ศ.2537 เร่ือง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนม
ดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลง
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537 
1.4 อาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก (ชนิดผงหรือชนิดแหง ) 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 157) 
พ.ศ.2537 เร่ือง อาหารทารกและอาหารสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กลงวันที่ 14 
ตุลาคม พ.ศ.2537 

3. Bacillus cereus ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม 

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัม 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัม 
3. Bacillus cereus ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม 

1.5 อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(ชนิดผงหรือแหง)  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 158) 
พ.ศ.2537 เร่ือง อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็ก
เล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537 
 

4. Clostridium perfringens ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม 
 

2. กลุมนมและผลิตภัณฑนม   
2.1 ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่
ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอน 
โดยวิธีพาสเจอรไรส และใหหมายความ
รวมถึงผลิตภัณฑดังกลาวที่ผลิตจากนม
ของสัตวอื่นที่นํามาบริโภคในลักษณะที่เปน
นมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธี
ฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 
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ชนิดผลิตภัณฑ ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคที่ตรวจ ปริมาณที่กําหนด 
1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร (1) นมโค  

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265) 
พ.ศ.2545 เร่ือง นมโค ลงวันที่ 19 ธันวาคม 
พ.ศ.2545 

2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

(2) นมปรุงแตง 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 266) 
พ.ศ.2545 เร่ือง นมปรุงแตง ลงวันที่ 19 ธันวาคม 
พ.ศ.2545 

3. Bacillus cereus ไมเกิน 100 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

(3) ผลิตภัณฑนม  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 267) 
พ.ศ.2545 เร่ือง ผลิตภัณฑของนม  
ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2545 

4. Listeria monocytogenes ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 

2.2 นมผง  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265) 
พ.ศ.2545 เร่ือง นมโค ลงวันที่ 19 ธันวาคม 
พ.ศ.2545   

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 

2.3 นมปรุงแตง (ชนิดแหง) 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 266) 
พ.ศ.2545 เร่ือง นมปรุงแตง  
ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2545  

2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

2.4 ผลิตภัณฑนม (ชนิดแหง)  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 267) 
พ.ศ.2545 เร่ือง ผลิตภัณฑของนม ลงวันที่ 19 
ธันวาคม พ.ศ.2545 

3. Bacillus cereus ไมเกิน 100 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร 
3. Bacillus cereus ไมเกิน 100 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร 
4. Clostridium perfringens ไมเกิน 100 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

2.5 เนยแข็ง  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 209) 
พ.ศ.2543 เร่ือง เนยแข็ง ลงวันที่ 19 กันยายน 
พ.ศ.2543)  
(1) ที่มี aW ≥ 0.9  
 
 

5. Listeria monocytogenes ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร 
3. Bacillus cereus ไมเกิน 500 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร 
4. Clostridium perfringens ไมเกิน 500 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

(2) ที่มี aW ระหวาง 0.82-0.9   

5. Listeria monocytogenes ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 
1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

(3) ที่มี aW ≤ 0.82 
 
 3. Listeria monocytogenes ไมพบ ใน  25 กรัมหรือมิลลิลิตร 
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ชนิดผลิตภัณฑ ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคที่ตรวจ ปริมาณที่กําหนด 
2.6 ครีม  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 208) 
พ.ศ.2543 เร่ือง ครีม ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 

  

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 

2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

(1) ชนิดที่ทําใหแหง 
 

3. Bacillus cereus ไมเกิน 100 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร 
1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร 
3. Bacillus cereus ไมเกิน 100 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

(2) ชนิดพาสเจอรไรส 
 

4. Listeria monocytogenes ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 
2.7 ไอศกรีม  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 222) 
พ.ศ.2544 เร่ือง ไอศกรีม ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 
พ.ศ.2544 

  

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัม 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัม 
3. Bacillus cereus ไมเกิน 500 ใน 1 กรัม 

(1) ชนิดแข็ง  

4. Listeria monocytogenes ไมพบใน 25 กรัม 
(ยกเวนไอศกรีมหวานเย็น) 

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร 
3. Bacillus cereus ไมเกิน 100 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

(2) ชนิดผง (หลังเจือจาง)  
 
(3) ชนิดเหลว   
 4. Listeria monocytogenes ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 
3. กลุมเครื่องดื่ม   

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 3.1. เครื่องดื่มพาสเจอรไรสพรอมบริโภค
ชนิดเหลว ที่มี pH ≥ 4.3 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 214) 
พ.ศ.2543 เร่ือง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543  

2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

3.2 ชาปรุงสําเร็จพาสเจอรไรสพรอมบริโภค
ชนิดเหลว ที่มี pH ≥ 4.3  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 196) 
พ.ศ.2543 เร่ือง ชา ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543  

3. Bacillus cereus ไมเกิน 100  ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

3.3 กาแฟพาสเจอรไรสพรอมบริโภคชนิด
เหลว ที่มี pH ≥ 4.3 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) 
พ.ศ.2543 เร่ือง กาแฟ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543  

4. Clostridium perfringens ไมเกิน 100 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร 
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร  
(สําหรับเครื่องดื่มรังนก) 
ยกเวนเครื่องดื่มวานหางจระเขและเครื่องดื่มที่
มีนมเปนสวนประกอบ 

3.4 น้ํานมถั่วเหลืองพาสเจอรไรสพรอมบริโภค
ชนิดเหลว  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 198) 
พ.ศ.2543 เร่ือง น้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543  

5. Listeria monocytogenes ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร  
(ตรวจเฉพาะกรณีใสนม) 
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ชนิดผลิตภัณฑ ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคที่ตรวจ ปริมาณที่กําหนด 
1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร 
3. Bacillus cereus ไมเกิน 100 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร 
4. Clostridium perfringens ไมเกิน 100 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

ยกเวนเครื่องดื่มที่มีนมเปนสวนประกอบ 

3.5 เครื่องดื่มพาสเจอรไรสชนิดเขมขน pH 
≥ 4.3 
 (หลังเจือจาง) 
 
 

5. Listeria monocytogenes ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร  
(ตรวจเฉพาะกรณีใสนม) 

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร 
3. Bacillus cereus ไมเกิน 100 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร 
4. Clostridium perfringens ไมเกิน 100 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

(ตรวจเฉพาะเครื่องดื่มธัญพืชและน้าํนมถั่วเหลือง) 

3.6 เครื่องดื่มพาสเจอรไรสชนิดแหง  
pH ≥ 4.3 (หลังเจือจาง) 
 

5. Listeria monocytogenes ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร  
(ตรวจเฉพาะกรณีใสนม) 

4. กลุมอาหารกึ่งสําเร็จรูป   
4.1 กลุมอาหารกึ่งสําเร็จรูป  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 210) 
พ.ศ.2543 เร่ือง อาหารกึ่งสําเร็จรูป  
ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 

  

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัม 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัม 

(1) กวยจั๊บ, กวยเตี๋ยว, บะหมี่,เสนหมี่,  
วุนเสนที่ปรุงแตง  

3. Bacillus cereus ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม 
1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัม 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัม 
3. Bacillus cereus ไมเกิน 1,000 ใน 1  กรัม 

(2) เครื่องปรุงที่บรรจุแนบมากับภาชนะใน
ผลิตภัณฑกวยจั๊บ, กวยเตี๋ยว, บะหมี่, 
เสนหมี่,วุนเสนที่ปรุงแตง 
 4. Clostridium perfringens ไมเกิน 1,000 ใน 1  กรัม  

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัม 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัม 
3. Bacillus cereus ไมเกิน 200 ใน 1  กรัม 

(3) โจกกึ่งสําเร็จรูป ขาวตม ซุปกึ่งสําเร็จรูป 
 
 

4. Clostridium perfringens ไมเกิน 100 ใน 1  กรัม 
1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัม 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัม 
3. Bacillus cereus ไมเกิน 1,000 ใน 1  กรัม  

(4) แกงจืดและซุปชนิดเขมขน ชนิดกอน 
ผงหรือชนิดแหง 
 

4. Clostridium perfringens ไมเกิน 100 ใน 1  กรัม00 ใน 1  กรัมหรือ
มิลลิลิตร  

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัม 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัม 
3. Bacillus cereus ไมเกิน 1,000 ใน 1  กรัม 

(5) แกงและน้ําพริกตางๆ 
 
 
 4. Clostridium perfringens ไมเกิน 1,000 ใน 1  กรัม  
5. กลุมอาหารอื่น   
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ชนิดผลิตภัณฑ ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคที่ตรวจ ปริมาณที่กําหนด 
1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

5.1 น้ําผ้ึง  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 211) 
พ.ศ.2543 เร่ือง น้ําผึ้ง ลงวันที่ 19 กันยายน 
พ.ศ.2543 

3. Clostridium perfringens ไมเกิน 100 ใน 1  กรัมหรือมิลลิลิตร  

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร 
3. Bacillus cereus ไมเกิน 1,000 ใน 1  กรัมหรือมิลลิลิตร 

5.2 ซอสบางชนิด  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 201) 
พ.ศ.2543 เร่ือง ซอสบางชนิด ลงวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ.2543 4. Clostridium perfringens ไมเกิน 100 กรัมหรือมิลลิลิตร  

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร 
3. Bacillus cereus 
 

ตรวจไมพบใน 1,000 กรัม หรือมิลลิลิตร  

5.3  ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอย
โปรตีนของถั่วเหลือง  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 202) 
พ.ศ. 2543 ลงวันที ่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543 

4. Clostridium perfringens ตรวจไมพบใน 10,000 กรัม หรือมิลลิลิตร 
1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 ใน กรัมหรือมิลลิลิตร 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

5.4 ไขเยี่ยวมา  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 236) 
พ.ศ.2543 เร่ือง ไขเยี่ยวมา ลงวันที่ 20 สิงหาคม 
พ.ศ.2544 

3. Clostridium perfringens ไมเกิน 100 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร  

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 ใน 1  กรัมหรือมิลลิลิตร 

5.5 ขาวเติมวิตามิน  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่150) 
พ.ศ.2536 เร่ือง แปงขาวกลอง ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน.
พ.ศ.2536 

3. Bacillus cereus ไมเกิน 100 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

6. อาหารควบคุมเฉพาะและอาหารที่
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอื่นๆ 

  

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร อาหารควบคุมเฉพาะและอาหารที่กําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน นอกเหนือจากที่
ระบุในกลุม 1-5  

2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร 
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บัญชีหมายเลข 3 
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที.่..) พ.ศ. .... เร่ือง มาตรฐานอาหารดานจลิุนทรียที่ทาํใหเกิดโรค 

มาตรฐานจุลินทรียทีท่ําใหเกิดโรคบางชนดิ ของอาหารตามขอ 2 
ชนิดผลิตภัณฑ ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคที่ตรวจ ปริมาณที่กําหนด 

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

1. วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ (ชนิดเหลว)
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ 100) พ.ศ.2529 เร่ือง การแสดงฉลากของ
วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ 
ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2529 

3. Clostridium perfringens ไมเกิน 100 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร  

2 ซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 200) 
พ.ศ.2543 เร่ือง ซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 
19 กันยายน พ.ศ.2543 

  

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร 
3. Bacillus cereus ไมเกิน 1,000  ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

(1) น้ําจิ้มชนิดตาง ๆ 
 

4. Clostridium perfringens ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร  
1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร 
3. Bacillus cereus ไมเกิน 2,500 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

(2) เตาเจี้ยว  

4. Clostridium perfringens ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร  
1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร 
3. Bacillus cereus ไมเกิน 500 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

(3) ซอสชนิดตางๆ  

4. Clostridium perfringens ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัมหรือมิลลิลิตร  
1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัม 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัม 
3. Bacillus cereus ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม 

3. ขนมปง  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 224) 
พ.ศ.2544 เร่ือง ขนมปง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 
พ.ศ.2544 4. Clostridium perfringens ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม  

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัม 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัม 

4. แปงขาวกลอง  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 44) 
พ.ศ.2523 เร่ือง แปงขาวกลอง ลงวันที่ 12 มกราคม 
พ.ศ.2523 

3. Bacillus cereus ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม 

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัม 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัม 
3. Bacillus cereus ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม 

5. คุกกี้บิสกิต, แครกเกอร, ขนมปงกรอบ 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 237) 
พ.ศ.2544 เร่ือง การแสดงฉลากของอาหารพรอม
ปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที ลงวันที่ 
20 สิงหาคม พ.ศ.2544 

4. Clostridium perfringens ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม  
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บัญชีหมายเลข 4  
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที.่..) พ.ศ. .... เร่ือง มาตรฐานอาหารดานจลิุนทรียที่ทาํใหเกิดโรค 

วิธีการตรวจวิเคราะหจุลินทรยีทีท่ําใหเกิดโรค 
1.       Bacillus cereus  Bacteriological Analytical Manual (BAM), Online, 2001. 
2.       Clostridium perfringens   Bacteriological Analytical Manual (BAM), Online, 2001. 
3.       Listeria monocytogenes ISO 11290-1  Horizontal Method for the detection and  enumeration 

of  Listeria monocytogenes - Part 1, Detection method 
4.       Salmonella   spp. ISO 6579 Horizontal Method for Detection of Salmonella spp. 
5.       Staphylococcus aureus    Bacteriological Analytical Manual (BAM), Online, 2001. 
6.       Enterobacter sakazakii   ISO/TS 22964 Milk and Milk product- Detection of Enterobacter 

sakazakii.     
                

หรือใชวิธวีิเคราะหอ่ืนที่มีคาความไวเทียบเทา สามารถทาํซ้ําได และมคีวามแนนอนวางใจได ถาไดรับการ
ตรวจสอบที่เหมาะสม(Other method that provide equivalent sensitivity, reproducibility, and 
reliability can be employed if they have been appropriately validated) 

 


