
หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  น้ําเกลือปรุงอาหาร 

 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง  น้ําเกลือปรุงอาหาร 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๑๐)   

แหงพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ 
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  
และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๒๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๔  เ ร่ือง  
น้ําเกลือปรุงอาหาร  ลงวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

ขอ ๒ ใหน้ําเกลือปรุงอาหารเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
ขอ ๓ น้ําเกลือปรุงอาหาร  หมายถึง  ของเหลวที่มีเกลือเปนสวนประกอบหลักและอาจผสม  

วัตถุอื่นที่ไมเปนอันตรายตอผูบริโภคดวยหรือไมก็ได 
ขอ ๔ น้ําเกลือปรุงอาหารตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีปริมาณไอโอดีน  ไมนอยกวา  ๒  มิลลิกรัม  และไมเกิน  ๓  มิลลิกรัมตอน้ําเกลือปรุงอาหาร  

๑  ลิตร  สําหรับน้ําเกลือปรุงอาหารที่มีการเติมไอโอดีนในกระบวนการผลิต  หรือ 
(๒) มีปริมาณไอโอดีนตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

สําหรับน้ําเกลือปรุงอาหารที่มีการใชเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเปนสวนผสม  โดยเกลือบริโภคนั้น 
ตองมีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง  เกลือบริโภค 

ขอ ๕ การใชวัตถุเจือปนอาหารใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง  
วัตถุเจือปนอาหาร 

ขอ ๖ ผูผลิตหรือผูนํ าเข าน้ํ า เกลือปรุงอาหารเพื่อจําหนาย   ตองปฏิบั ติตามประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง  วิธีการผลิต  เคร่ืองมือเครื่องใชในการผลิต  และการเก็บรักษาอาหาร 

ขอ ๗ การใชภาชนะบรรจุน้ําเกลือปรุงอาหารใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
วาดวยเร่ือง  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๘ การแสดงฉลากของน้ําเกลือปรุงอาหาร  ใหปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง  ฉลาก  ยกเวนขอ  ๓  ขอ  ๑๐   

ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  และขอ  ๑๓  ใหปฏิบัติตามประกาศนี้ 
(๒) ฉลากของน้ําเกลือปรุงอาหารที่จําหนายตอผูบริโภค  ตองมีขอความเปนภาษาไทยแตจะมี

ภาษาตางประเทศดวยก็ได  และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
 (๒.๑) ชื่ออาหาร  (ถามี) 
 (๒.๒) เลขสารบบอาหาร 
 (๒.๓) ขอความวา  “น้ําเกลือปรุงอาหาร”  ดวยตัวอักษรขนาดความสูง  ไมนอยกว า   

๑  เซนติเมตร 
 (๒.๔) ชื่อและที่ต้ังของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุสําหรับน้ําเกลือปรุงอาหาร  ที่ผลิตในประเทศ  

ชื่อและที่ ต้ั งของผูนํ าเขาและประเทศผูผ ลิตสําหรับน้ํ าเกลือปรุงอาหารนํา เขา   แลวแตกรณี   
สําหรับน้ําเกลือปรุงอาหารที่ผลิตในประเทศ  อาจแสดงชื่อและที่ต้ังสํานักงานใหญของผูผลิตหรือ 
ของผูแบงบรรจุก็ได 

 (๒.๕) ปริมาตรสุทธิของอาหารเปนระบบเมตริก 
 (๒.๖) สวนประกอบที่สําคัญเปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณ   และใหแสดง 

เรียงตามลําดับปริมาณจากมากไปนอย 
 (๒.๗) เดือนและปที่ผลิต  หรือ  วันเดือนและปที่หมดอายุการบริโภค  หรือวันเดือนและป 

ที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี  โดยมีขอความวา  “ผลิต”  หรือ  “หมดอายุ”  หรือ  “ควรบริโภคกอน”
กํากับไวดวย  แลวแตกรณี 

   การแสดงขอความตามวรรคแรก  จะตองแสดงใหเรียงตามลําดับของวันเดือนป
ตามที่กําหนด  กรณีการแสดงเดือนอาจแสดงโดยใชตัวอักษรแทนได 

 (๒.๘) ขอความวา  “ใชวัตถุกันเสีย”  ถามีการใช 
 (๒.๙) ขอความวา  “เจือสีธรรมชาติ”  หรือ  “เจือสีสังเคราะห”  ถามีการใช  แลวแตกรณี 
   (๒.๑๐) ขอความวา  “ใช  …..  เปนวัตถุปรุงแตงรสอาหาร”  (ความที่เวนไวใหระบุชื่อของ

วัตถุปรุงแตงรสอาหารที่ใช) 
 (๒.๑๑) ขอความวา  “ใช  …..เปนวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล”  ถามีการใชความที่

เวนไวใหระบุชื่อของวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลที่ใช)  ดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา  ๒  มิลลิเมตร   
สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นของฉลาก” 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๓) ฉลากของอาหารตองไมมีขอความวา  ปู  ปลา  ปลาหมึก  กุง  ก้ัง  หรือหอย  และตองไมมีรูป  
รูปภาพ  รอยประดิษฐ  เคร่ืองหมายหรือเครื่องหมายการคาเปนรูป  ปู  ปลา  ปลาหมึก  กุง  ก้ัง  หรือหอย
แลวแตกรณี 

(๔) การแสดงสีของพื้นฉลากและสีของขอความในฉลาก  ตองใชสีที่ตัดกันซ่ึงทําใหขอความ
ที่ระบุอานไดชัดเจน   ขนาดของตัวอักษรตองสัมพันธกับขนาดของพื้นที่ฉลาก  เวนแตขอความ
ดังตอไปนี้  ตองมีขนาดตัวอักษร  ตําแหนง  และแบบตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด 

 (๔.๑) เลขสารบบอาหาร 
 (๔.๒) ขอความที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด  (ถามี) 
ขอ ๙ น้ําเกลือปรุงอาหารที่มีวัตถุประสงคสําหรับผูที่ตองจํากัดการบริโภคไอโอดีน  ใหไดรับ

การยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ  ๔  และการแสดงฉลากตาม  (๒.๓)  ของ  (๒)  ของขอ  ๘  ใหใช
ขอความวา  “สําหรับผูที่ตองจํากัดการบริโภคไอโอดีน”  แทนดวยตัวอกัษรที่อานไดชัดเจน” 

ขอ ๑๐ ประกาศฉบับนี้  ไมใชบังคับกับน้ําเกลือปรุงอาหารที่ผลิตเพื่อการสงออก 
ขอ ๑๑ ประกาศฉบับนี้  ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 


