(ราง)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2)
------------------------------------โดยเปนการสมควรกําหนดวิธีการแสดงฉลากวัตถุเจือปนอาหารใหไดรับประโยชนและคุมครองความ
ปลอดภัยของผูบริโภคยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1) (2) (4) (5) (6) (7) (9) และ (10)
แหง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 43 และ 45 ของรัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทยบั ญญั ติ ให กระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญญั ติ แห งกฎหมาย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 10 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุ
เจือปนอาหาร ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2547 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 10 การแสดงฉลากวัตถุเจือปนอาหารใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลาก
ยกเวน การแสดงฉลากของวัตถุเจือปนอาหารตามขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194)
พ.ศ. 2543 เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
(ฉบับที่ 2)”
ขอ 2 ฉลากของวัตถุเจือปนอาหาร ตองมีขอความเปนภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได
และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้เห็นไดชัดเจนและอานไดงาย
(1) ชื่ออาหาร โดยมีคําวา “วัตถุเจือปนอาหาร” กํากับไวดวย
(2) เลขสารบบอาหาร
(3) ชื่อและที่ตั้งของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุสําหรับวัตถุเจือปนอาหารที่ผลิตในประเทศ ชื่อและ
ที่ตั้งของ ผูนําเขาและประเทศผูผลิต สําหรับวัตถุเจือปนอาหารที่นําเขา แลวแตกรณี สําหรับวัตถุเจือปนอาหารที่ผลิต
ในประเทศ อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุก็ได
(4) รุนที่ผลิต โดยมีคําวา “รุนที่ผลิต” กํากับ ไวดวย หรือขอความอื่นที่สามารถตรวจสอบ
ยอนกลับได
(5) ปริมาณของวัตถุเจือปนอาหารเปนระบบเมตริก
(5.1) วัตถุเจือปนอาหารที่เปนของแข็ง ใหแสดงน้ําหนักสุทธิ
(5.2) วัตถุเจือปนอาหารที่เปนของเหลว ใหแสดงปริมาตรสุทธิ
(5.3) วัตถุเจือปนอาหารที่มีลักษณะครึ่งแข็งครึ่งเหลว อาจแสดงเปนน้ําหนักสุทธิหรือปริมาตร
สุทธิก็ได
(5.4) อื่น ๆ แสดงเปนน้ําหนักสุทธิ
กรณีวัตถุเจือปนอาหารที่เปนเม็ด (Tablet or Capsule) ที่จําหนายตอผูบริโภค ใหแสดงจํานวน
เม็ดดวย
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(6) สวนประกอบของอาหาร ใหแสดงสวนประกอบสําคัญและสวนประกอบอื่นตามลําดับ ดังนี้
(6.1) สวนประกอบสําคัญ ใหแสดงชื่อสามัญและปริมาณของวัตถุเจือปนอาหารเปนรอยละโดย
น้ําหนักเรียงจากมากไปนอย และชื่อสามัญของวัตถุเจือปนอาหารที่แสดงตองเปนชื่อเฉพาะตามมาตรฐานทั่วไปสําหรับ
การใชวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ (Codex General Standard for Food Additives) ฉบับลาสุด หรือตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และตองมีตัวเลขตาม International Numbering
System (INS) for Food Additives กํากับไวดวย
กรณีกลุมวัตถุเจือปนอาหารที่มีคาความปลอดภัย (Acceptable Daily Intake (ADI))
เดียวกัน อาจใชชื่อกลุมวัตถุเจือปนอาหารนั้นรวมกับตัวเลขตาม International Numbering System (INS) for
Food Additives และแสดงปริมาณรวมของวัตถุเจือปนอาหารกลุมนั้น ๆ แทนได
การแสดงปริมาณสวนประกอบสําคัญตามวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับกับการจําหนายใหกับ
ผูผลิตอาหารเพื่อจําหนายที่มิใชผูปรุงหรือผูประกอบอาหาร และมีหลักฐานแสดงวาปริมาณสวนประกอบสําคัญนั้นเปน
ความลับทางการคาตามพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ.2545 แตตองแสดงปริมาณสวนประกอบสําคัญนั้นไว
ในคูม ือหรือเอกสารประกอบได
(6.2) สวนประกอบอื่น ใหแสดงชื่อของสวนประกอบอื่น เรียงตามปริมาณจากมากไปนอย
(7) เดือนและปที่ผลิต หรือ เดือนและปที่หมดอายุการบริโภค โดยมีขอความวา “ผลิต...(ระบุเดือน
และป)...” หรือ “หมดอายุ...(ระบุเดือนและป)...” กํากับไวดวย กรณีวัตถุเจือปนอาหารที่มีอายุการเก็บรักษาไมเกิน
18 เดือน ใหระบุระยะเวลาที่นอยที่สุดที่วัตถุเจือปนอาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีคําวา “ใชไดถึง...(ใหระบุ
เดือนและป)...” หรือขอความอื่นที่มีความหมายในทํานองเดียวกัน กํากับไวดวย
(8) วิธีการใช ที่เขาใจไดงายและปฏิบัติไดถูกตอง โดยอยางนอยตองระบุ
(8.1) วัตถุประสงคการใช
(8.2) ชนิดของอาหารที่ใช
(8.3) ปริมาณการใชในอาหาร
(9) คําแนะนําในการเก็บรักษา
(10) ขอจํากัดในการใชและคําเตือนหรือขอควรระวัง (ถามี)
การแสดงขอความตาม (1) (5) และ (7) ใหแสดงในตําแหนงที่สามารถเห็นไดชัดเจน กรณีการแสดง
ขอความตาม (7) ไวที่ดานลางของภาชนะบรรจุ ตองมีขอความที่ฉลากที่สื่อไดชัดเจนกวาจะดูเดือนและปที่ผลิต หรือ เดือน
และปที่หมดอายุการบริโภค หรือระยะเวลาที่นอยที่สุดที่วัตถุเจือปนอาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี ไดที่ใด
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับฉลากวัตถุเจือปนอาหารที่ผลิตเพื่อสงออก
ขอ 3 ฉลากของวัตถุเจือปนอาหารที่ผลิตเพื่อสงออกจะแสดงขอความเปนภาษาใดก็ได แตอยางนอยตองระบุ
(1) ประเทศผูผลิต
(2) เลขสารบบอาหาร หรือ เลขที่สถานที่ผลิต
(3) รุนที่ผลิตโดยมีคําวา “รุนที่ผลิต” กํากับไวดวยหรือขอความอื่นที่สามารถตรวจสอบยอนกลับได
ขอ 4 ใหผูผลิต ผูนําเขาซึ่งวัตถุเจือปนอาหารที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ตองปฏิบัติ
ใหถูกตองตามประกาศฉบับนี้ และยังคงใชฉลากเดิมที่เหลืออยูตอไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 5 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

2/2

