
  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

(ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 
เร่ือง เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 

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

ดวยปจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑเนยเทียม โดยมีสูตรสวนประกอบของไขมันท่ีแตกตางกัน
เพื่อเปนทางเลือกของผูบริโภค จึงเหน็สมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง เนยเทียม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖(๓)(๔)(๕)(๖)(๗) และ (๑๐) แหง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒๐๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ เร่ือง เนยเทียม 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒ ให เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม เปนอาหารท่ี
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 

ขอ ๓ ในประกาศนี้   
 (๑) “เนยเทียม(Margarine) และ ผลิตภัณฑเนยเทียม(Fat spreads)” หมายความ
วา ผลิตภัณฑอิมัลชนัชนิดน้ําในน้ํามันมีลักษณะทํานองเดียวกับเนย มีน้ํามันหรือไขมันอื่นท่ีมิใชมันเนย
เปนสวนประกอบ และมีมันเนยไดไมเกินรอยละ ๓ ของไขมันท้ังหมด ท้ังนี้อาจเติม น้ําตาล (สารให
ความหวานท่ีเปนคารโบไฮเดรต) โปรตีนบริโภคไดท่ีเหมาะสม และสวนผสมอื่นท่ีไมเปนอันตรายตอ
สุขภาพดวยหรือไมก็ได  
 (๒) “เนยผสม(Blends) และ ผลิตภัณฑเนยผสม(Blended fat spreads)” 
หมายความวา ผลิตภัณฑอิมัลชนัชนิดน้ําในน้ํามันมีลักษณะทํานองเดียวกับเนย มีน้ํามันหรือไขมันอื่นท่ี
มิใชมันเนยเปนสวนประกอบ และมีมันเนยมากกวารอยละ ๓ ของไขมันท้ังหมด ท้ังนี้อาจเติม น้ําตาล 
(สารใหความหวานท่ีเปนคารโบไฮเดรต) โปรตีนบริโภคไดท่ีเหมาะสม และสวนผสมอื่นท่ีไมเปน
อันตรายตอสุขภาพดวยหรือไมก็ได  

/ อาหารตาม (๑)... 
 

 

(ราง) 



-๒- 

 อาหารตาม(๑)และ(๒) ไมรวมถึงผลิตภัณฑท่ีมีปริมาณไขมันท้ังหมดนอยกวาสองใน
สามสวนเมื่อทําใหแหงแลว โดยไมรวมปริมาณเกลือในผลิตภัณฑ 

ขอ ๔ อาหารตามขอ ๓ ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้ 
(๑) ไมมีกลิ่นหืน 
(๒) มีมันเนยไดไมเกนิรอยละ ๓ ของปริมาณไขมนัท้ังหมด สําหรับอาหารตามขอ ๓(๑) 

และมีมันเนย มากกวารอยละ ๓ ของปริมาณไขมันท้ังหมด สําหรับอาหารตามขอ ๓(๒) 
(๓) มีปริมาณไขมันท้ังหมด ดังนี ้ 
 (๓.๑) รอยละ ๘๐-๙๐ ของน้ําหนัก สําหรับเนยเทียม และ เนยผสม 
 (๓.๒) รอยละ ๑๐ แตไมถึงรอยละ ๘๐ ของน้ําหนัก สําหรับ ผลิตภัณฑเนยเทียม 

และผลิตภัณฑเนยผสม 
(๔) มีเกลือโซเดียมคลอไรดไดไมเกินรอยละ ๔ ของน้ําหนัก 
(๕) ตะกั่ว ไมเกิน ๐.๑ มิลลิกรัมตออาหาร ๑ กิโลกรัม 
(๖) สารหนู ไมเกิน ๐.๑ มิลลิกรัมตออาหาร ๑ กิโลกรัม 
(๗) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
(๘) ปริมาณและชนิดของจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค ใหเปนตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขวาดวยเร่ือง จุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค 
ขอ ๕  การเติมสวนผสมอื่นท่ีเปนวิตามินเอ เอสเทอรของวิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี 

และเอสเทอรของวิตามินอี ใหมีไดดังนี ้ 
(๑) ไมเกิน ๓๓.๕ ไมโครกรัม อาร อี ตออาหาร ๑ กรัม สําหรับวิตามินเอ เอสเทอร

ของวิตามินเอ หรือท้ังสองอยางรวมกัน 
(๒) ไมเกิน ๐.๒ มิลลิกรัม ตออาหาร ๑ กรัม สําหรับวิตามินดี  
(๓) ไมเกิน ๐.๔ มิลลิกรัม แอลฟา-ที อี ตออาหาร ๑ กรัม สําหรับวิตามินอี เอสเทอร

ของวิตามินอี หรือท้ังสองอยางรวมกัน 
ขอ ๖ การเติมสวนผสมอื่นท่ีมิใชวิตามินตามขอ ๕  น้ําตาล (สารใหความหวานท่ีเปน

คารโบไฮเดรต) โปรตีนบริโภคไดท่ีเหมาะสม และเกลือโซเดียมคลอไรดตามขอ ๔(๔) ตองไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ขอ ๗ การใชวัตถุเจือปนอาหาร ใหใชไดตามชนิดและปริมาณท่ีกําหนดไวในบัญชีทาย
ประกาศนี้ 

 
 
 
 

/ขอ ๘ การใชวัตถุแตงกล่ินรส... 
 



-๓- 

ขอ ๘ การใชวัตถุแตงกลิ่นรส ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง 
วัตถุแตงกลิ่นรส 

ขอ ๙ ผูผลิตหรือผูนําเขาอาหารตามขอ ๓ เพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 

ขอ ๑๐ การใชภาชนะบรรจอุาหารตามขอ ๓ ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเร่ืองภาชนะบรรจ ุ

ขอ ๑๑ การแสดงฉลากของอาหารตามขอ ๓ ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเร่ืองฉลาก และการแสดงสวนประกอบท่ีสําคัญตามขอ ๓(๕) ของประกาศฯดังกลาว ใหระบุ
ปริมาณไขมันท้ังหมด ไขมันนมหรือมันเนย และปริมาณเกลือ (ถามีการใช) ดวย 

ขอ ๑๒ ผูผลิตหรือผูนําเขาอาหารตามขอ ๓ ท่ีไดรับเลขสารบบอาหารอยูกอนวันท่ี
ประกาศนี้ใชบังคับตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ี
ประกาศนี้ใชบังคับ 

 เมื่อผูผลิตหรือผูนําเขาอาหารตามวรรคหนึ่งไดปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว
ในประกาศนี้แลว ใหถือวาเลขสารบบอาหารเดิมเปนเลขสารบบท่ีไดรับอนุญาตตามประกาศฉบับนี้ดวย 

ขอ ๑๓ ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันท่ี                             พ.ศ.๒๕๕๕ 

 
     (                              ) 

      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เร่ือง เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 

๑. การใชวัตถุเจือปนอาหารใหใชไดตามชนิดและปริมาณท่ีกําหนดไวในตารางดังตอไปนี ้
วัตถุเจือปนอาหาร  INS วัตถุประสงค ปริมาณสูงสดุท่ี

อนุญาต (มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม) 

เง่ือนไข 

โซเดียมไดอะซีเตต (Sodium 
diacetate) 

262(ii) สารควบคมุความเปน
กรด 

1,000  

ตารเตรต (Tartrates)  
 

334; 335(i),(ii);  
336(i),(ii); 337 

สารควบคมุความเปน
กรด 

100 คํานวณเปน 
กรดตารตาริก 

ฟอสเฟต (Phosphates)  338; 339(i),(ii),(iii); 
340(i),(ii), (iii); 
341(i),(ii),(iii); 342(i),(ii);  
343(i),(ii),(iii);  
450(i),(ii),(iii),(v),(vi),(vii); 
451(i),(ii); 452(i),(ii), 
(iii),(iv),(v); 542 

สารควบคมุความเปน
กรด 

1,000 คํานวณเปนฟอสฟอรัส 

โพลีไดเมทิลไซลอกเซน
(Polydimethylsiloxane) 

900a สารปองกันการเกิด
ฟอง 

10 ใชสําหรับการทอด
เทาน้ัน 

แอสคอรบิล เอสเตอร (Ascorbyl 
esters)  

304, 305 สารปองกันการเกิด
ออกซิเดช่ัน 

500 คํานวณเปนแอสคอสบิล 
สเตียเรต  

ดี-อัลฟา-โทโคเฟอรอล 
(Tocopherol, d-alpha-)  

307a สารปองกันการเกิด
ออกซิเดช่ัน 

โทโคเฟอรอลผสมชนิดเขมขน 
(Tocopherol concentrate, 
mixed)  

307b สารปองกันการเกิด
ออกซิเดช่ัน 

ดีแอล-อัลฟา-โทโคเฟอรอล 
(Tocopherol, dl-alpha-)  

307c สารปองกันการเกิด
ออกซิเดช่ัน 

500 ใชชนิดเดียวหรือใช
รวมกัน 

โปรปลแกลเลต (Propyl gallate) 310 สารปองกันการเกิด
ออกซิเดช่ัน 

เทอรไทอารีบิวทิลไฮโดรควิโนน 
(Tertiary butylhydroquinone)  

319 สารปองกันการเกิด
ออกซิเดช่ัน 

บิวทิเลตเตตไฮดรอกซีอะนีโซน
(Butylated hydroxyanisole)   

320 สารปองกันการเกิด
ออกซิเดช่ัน 

บิวทิเลตเตตไฮดรอกซีโทลูอีน
(Butylated hydroxytoluene)  

321 สารปองกันการเกิด
ออกซิเดช่ัน 

200 
 

(คํานวณจากสวนท่ีเปน
ไขมันหรือนํ้ามัน) ใช
ชนิดเดียวหรือใชรวมกัน 

ไอโซโปรปลซิเตรต (Isopropyl 
citrates)  

384 สารปองกันการเกิด
ออกซิเดช่ัน 

100  

เอทิลีนไดอามีนเตตระอะซีเตต 
(EDTAs)  

385, 386 สารปองกันการเกิด
ออกซิเดช่ัน 

100 คํานวณเปนแอนไฮดรสั 
แคลเซียม ไดโซเดียมเอ
ทิลีนไดอามีนเตตระอะ



วัตถุเจือปนอาหาร  INS วัตถุประสงค ปริมาณสูงสดุท่ี
อนุญาต (มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม) 

เง่ือนไข 

ซีเตต 
ไทโอไดโปรปโอเนต
(Thiodipropionates)  

388, 389 สารปองกันการเกิด
ออกซิเดช่ัน 

200 คํานวณเปน 
กรดไทโอไดโปรปโอนิก 

เคอรคิวมิน (Curcumin)  100(i) ส ี 10  
ไรโบฟลาวิน (Riboflavins)  101(i),(ii) ส ี 300  
คารมีน(Carmines)  120 ส ี 500  
คาราเมล II (คอสติกซัลไฟต) 
(Caramel II - caustic sulfite 
process) 

150b ส ี 500  

คาราเมล III (แอมโมเนีย) 
(Caramel III - ammonia 
process)  

150c ส ี 500  

คาราเมล IV (ซัลไฟตแอมโมเนีย) 
(Caramel IV - sulfite ammonia 
process)  

150d ส ี 500  

เบตา-คาโรทีน (ธรรมชาติ) (beta-
Carotenes, (vegetable))  

160a(ii) ส ี 1,000  

เบตา-คาโรทีน (สังเคราะห) (beta-
Carotenes (synthetic))  

160a(i) ส ี

เบตา-คาโรทีน, บลาเคสเซีย ไตรสปอ
รา (beta-Carotenes, Blakeslea 
trispora)  

160a(iii) ส ี

เบตา-อะโป-8’-คาโรทีนาล (beta-
apo-8’-Carotenal)  

160e ส ี

กรดคาโรทีนิก, เมทิลหรือเอทิลเอ
สเตอร, เบตา-อะโป-8’- (Carotenoic 
acid, methyl or ethyl ester, 
beta-apo-8’-) 

160f ส ี

35 
 

ใชชนิดเดียวหรือใช
รวมกัน 

สีคําแสด (Annatto extracts, bixin-
based)  
 

160b(i) ส ี 100 คํานวณเปนบิกซิน 

โพลีซอรเบต (Polysorbates)  432, 433, 434, 435, 436 อีมัลซิไฟเออร 10,000 ใชชนิดเดียวหรือใช
รวมกัน 

 
ไดกลีเซอไรดเอสเตอรของกรดไดอะ
ซีติลตารตาริก (Diacetyltartaric 
and fatty acid esters of 
glycerol)  

472e อีมัลซิไฟเออร 10,000  

ซูโครสเอสเตอรของกรดไขมัน 
(Sucrose esters of fatty acids) 

473 อีมัลซิไฟเออร 10,000  

ซูโครกลีเซอรไรด 
(Sucroglycerides)  

474 อีมัลซิไฟเออร 10,000  

โพลีกลีเซอรอลเอสเตอรของกรด 475 อีมัลซิไฟเออร 5,000  



วัตถุเจือปนอาหาร  INS วัตถุประสงค ปริมาณสูงสดุท่ี
อนุญาต (มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม) 

เง่ือนไข 

ไขมัน(Polyglycerol esters of 
fatty acids)  
โพลีกลีเซอรอลเอสเตอรของกรดริซิ
โนเลอิคท่ีถูกอินเตอรเอสเทอริไฟด 
(Polyglycerol esters of 
interesterified ricinoleic acid)  

476 อีมัลซิไฟเออร 4,000  

โปรปลีนไกลคอลเอสเตอรของกรด
ไขมัน (Propylene glycol esters 
of fatty acids)  

477 อีมัลซิไฟเออร 20,000  

นํ้ามันถ่ัวเหลืองท่ีถูกออกซิไดซท่ี
อุณหภูมิสงู ท่ีทําปฏิกิริยา เอสเตอริ
ฟเคชัน (Thermally oxidized 
soya bean oil interacted with 
mono- and diglycerides of fatty 
acids) 

479 อีมัลซิไฟเออร 5,000 ใชในอิมัลชันของไขมันท่ี
ใชสําหรับการทอดและ

ในขนมอบเทาน้ัน 

สเตียโรอิล แลกติเลต (Stearoyl-2-
lactylates)  

481(i), 482(i) อีมัลซิไฟเออร 10,000 ใชชนิดเดียวหรือใช
รวมกัน 

สเตียริลซิเตรต (Stearyl citrate)  484 อีมัลซิไฟเออร 100 คํานวณจากสวนท่ีเปน
ไขมันหรือนํ้ามัน 

ซอรบิแทนเอสเตอรของกรดไขมัน 
(Sorbitan esters of fatty acids)  

491, 492, 493, 494, 495 อีมัลซิไฟเออร 10,000 ใชชนิดเดียวหรือใช
รวมกัน 

ซอรเบต (Sorbates)  200, 201, 202, 203 สารกันเสีย 2,000 ใชชนิดเดียวหรือใช
รวมกัน (คํานวณเปน

กรดซอรบิก) 
เบนโซเอต (Benzoates)  210, 211, 212, 213 สารกันเสยี 1,000 ใชชนิดเดียวหรือใช

รวมกัน (คํานวณเปน
กรดเบนโซอิก) 

โปรปลีนไกลคอลอัลจิเนต 
(Propylene glycol alginate)  

405 สารทําใหคงตัว และ
สารใหความขน
เหนียว 

3,000  

๒. การใชวัตถุเจือปนอาหารอื่นนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในตาราง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน สาร
ควบคุมความเปนกรด สารปองกันการเกิดฟอง สารปองกันการเกิดออกซิเดชั่น สี อีมัลซิไฟเออร สาร
กันเสีย สารเพิ่มรสชาติ สารทําใหคงตัว สารใหความขนเหนียว และกาซท่ีชวยในการเก็บรักษาอาหาร 
ใหใชไดตามชนิดวัตถุเจือปนอาหารตามตารางท่ี ๓ (Table Three) ของมาตรฐานท่ัวไปสําหรับการใช
วัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ (Codex General Standard for Food Additives) ฉบับลาสุด 


