(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
----------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานอาหาร
ดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 (2) (3) และ (9)
แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
ประกอบกับมาตรา 33
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29
มาตรา 41 มาตรา 43 และ มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาหารออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอกําหนดเกี่ยวกับจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขตามที่ระบุไวในบัญชีหมายเลข 1 แนบทายประกาศนี้ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค เวนแตจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคตามชนิด
และปริมาณที่ระบุไวในบัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
มาตรฐานอาหารดานจุลนิ ทรียที่ทําใหเกิดโรค ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2552”
ขอ 2 อาหารอื่นนอกเหนือจากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขในบัญชี
หมายเลข 1 ที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย ตองไมมีจุลินทรียที่ทําให
เกิดโรค เวนแตจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคตามชนิดและปริมาณที่ระบุไวในบัญชีหมายเลข 3
แนบทายประกาศนี้
ขอ 3 วิธีการตรวจวิเคราะหจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคตามประกาศนี้ ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในบัญชีหมายเลข 4 แนบทายประกาศนี้
ขอ 4 ประกาศนี้ ไมใชบังคับกับ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร และ
อาหารอื่น ซึ่งไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดชนิดและปริมาณจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
ไวโดยเฉพาะ
ขอ 5 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2552
วิทยา แกวภารดัย
(นายวิทยา แกวภารดัย)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 126 ตอนพิเศษ 41ง.
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2552)
รับรองสําเนาถูกตอง
พัชนี อินทรลักษณ
(นางสาวพัชนี อินทรลักษณ)
นักวิชาการอาหารและยา ชํานาญการพิเศษ
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รายชื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทาํ ใหเกิดโรค
----------------------------------------1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524 ขอ 3 (3) (ค)
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ําแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม
พ.ศ.2527 ขอ 3 (3) (ค)
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2527) เรื่อง ช็อกโกแลต ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน
พ.ศ.2527 ขอ 3 (2)
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 121 (พ.ศ.2532) เรื่อง อาหารสําหรับผูที่ตองการ
ควบคุมน้ําหนัก ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2532 ขอ 3(5)
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535) เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2535 ขอ 4(2)
6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 156 (พ.ศ.2537) เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารก
และนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537 ขอ 4(4.10)
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537 ขอ 4(4.9)
8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 158 (พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารเสริมสําหรับทารก
และเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537 ขอ 3(3.10)
9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 195) พ.ศ.2543 เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร ลงวันที่
19 กันยายน พ.ศ.2543 ขอ 4(5) (ค)
10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 196) พ.ศ.2543 เรื่อง ชา ลงวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ.2543 ขอ 6(6)
11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ.2543 เรื่อง กาแฟ ลงวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ.2543 ขอ 10(5)
12. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 198) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ขอ 5(6)
13. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ําแรธรรมชาติ ลงวันที่
19 กันยายน พ.ศ.2543 ขอ 5(4) (4.3)
14. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 201) พ.ศ.2543 เรื่อง ซอสบางชนิด ลงวันที่
19กันยายน พ.ศ.2543 ขอ 4(7)
15. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 202) พ.ศ.2543 เรื่อง ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจาก
การยอยโปรตีนของถั่วเหลือง ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ขอ 4(5)
16. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 206) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ํามันเนย ลงวันที่
19 กันยายน พ.ศ.2543 ขอ 4(5)

-317. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 207) พ.ศ.2543 เรื่อง เนยเทียม ลงวันที่
19 กันยายน พ.ศ.2543 ขอ 4(6)
18. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 208) พ.ศ.2543 เรื่อง ครีม ลงวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ.2543 ขอ 5(7) ขอ 6(8) ขอ 7(6) ขอ 8(7) ขอ 9(6) และ ขอ 10 (7)
19. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 209) พ.ศ.2543 เรื่อง เนยแข็ง ลงวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ.2543 ขอ 5 (3)
20. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543 เรื่อง อาหารกึ่งสําเร็จรูป ลงวันที่
19 กันยายน พ.ศ.2543 ขอ 5(4) ขอ 6(4) ขอ 7(4) ขอ 8(3) และ ขอ 9(2)
21. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 211) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ําผึ้ง ลงวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ.2543 ขอ 4(12)
22. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 213) พ.ศ.2543 เรื่อง แยม เยลลี่ และมารมาเลด
ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ขอ 4(4)
23. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214) พ.ศ.2543 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่
ปดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ขอ 4(6)
24. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 222) พ.ศ.2544 เรื่อง ไอศกรีม ลงวันที่ 24 กรกฎาคม
พ.ศ.2544 ขอ 5(4)(4.6) และขอ 6(8)
25. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 226) พ.ศ.2544 เรื่อง เนยใสหรือกี (Ghee)
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2544 ขอ 4(3) ขอ 5 (4) และ ขอ 6(4)
26. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 227) พ.ศ.2544 เรื่อง เนย ลงวันที่ 23 กรกฎาคม
พ.ศ.2544 ขอ 4(7)
27. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 236) พ.ศ.2544 เรื่อง ไขเยี่ยวมา ลงวันที่
20 สิงหาคม พ.ศ.2544 ขอ 4(1)
28. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 262) พ.ศ.2545 เรื่อง สตีวิโอไซดและอาหารที่มี
สวนผสมของสตีวิโอไซด ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2545 ขอ 2(5)
29. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265) พ.ศ. 2545 เรื่อง นมโค ลงวันที่ 19 ธันวาคม
พ.ศ.2545 ขอ 12(10) ขอ 15(9) และ ขอ 16 (9)
30. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 266) พ.ศ.2545 เรื่อง นมปรุงแตง ลงวันที่ 19 ธันวาคม
พ.ศ.2545 ขอ 8(10) และ ขอ 9(8)
31. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 267) พ.ศ.2545 เรื่อง ผลิตภัณฑของนม ลงวันที่
19 ธันวาคม พ.ศ.2545 ขอ 7(3)
32. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547 เรื่อง ชาสมุนไพร ลงวันที่
4 มิถุนายน พ.ศ.2547 ขอ 4(2)
33. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 289) พ.ศ.2548 เรื่อง นมเปรี้ยว ลงวันที่ 17 มกราคม
พ.ศ.2548 ขอ 7(7)
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มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียทที่ ําใหเกิดโรค
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทาํ ใหเกิดโรค
ผลิตภัณฑ
1. นมดัดแปลงสําหรับทารก (ชนิดผงหรือแหง)
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 156
(พ.ศ.2537) เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและ
นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537

2. อาหารทารก (ชนิดผงหรือแหง)

----------------------------------------------ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
ปริมาณที่กําหนด
1. Salmonella spp.
ไมพบใน 25 กรัม
2. Staphylococcus aureus

ไมพบใน 0.1 กรัม

3. Bacillus cereus

ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม

4. Enterobacter sakazakii

ไมพบใน 10 กรัม

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 157
(พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กลงวันที่ 14
ตุลาคม พ.ศ.2537

3. นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารก
และเด็กเล็ก (ชนิดผงหรือแหง)
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 156
(พ.ศ.2537) เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและ
นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537

1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus

ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม

1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens

ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม

4. อาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก (ชนิดผงหรือแหง)
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 157
(พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537

5 .อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(ชนิดผงหรือแหง)
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 158
(พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็ก
เล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537
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6. ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่
ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอน
โดยวิธีพาสเจอรไรส
(6.1) นมโค
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265)
พ.ศ.2545 เรื่อง นมโค ลงวันที่ 19 ธันวาคม
พ.ศ.2545

(6.2) นมปรุงแตง

ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค

ปริมาณที่กําหนด

1. Salmonella spp.

ไมพบใน 25 มิลลิลิตร

2. Staphylococcus aureus

ไมพบใน 0.1 มิลลิลิตร

3. Bacillus cereus

ไมเกิน 100 ใน 1 มิลลิลิตร

4. Listeria monocytogenes

ไมพบใน 25 มิลลิลิตร

1. Salmonella spp.

ไมพบใน 25 กรัม

2. Staphylococcus aureus

ไมพบใน 0.1 กรัม

3. Bacillus cereus

ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม

1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens
5. Listeria monocytogenes
1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Listeria monocytogenes
1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Listeria monocytogenes

ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 500 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม

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

(6.3) ผลิตภัณฑของนม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 267)
พ.ศ.2545 เรื่อง ผลิตภัณฑของนม
ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2545

(6.4) ผลิตภัณฑที่ผลิตจากนมของสัตวอื่น
ที่มิใชนมของโค
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 214)
พ.ศ.2543 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543

7. นมผง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265)
พ.ศ.2545 เรื่อง นมโค ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2545

8. นมปรุงแตง (ชนิดแหง)

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

9. ผลิตภัณฑนม (ชนิดแหง)

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 267) พ.ศ.2545
เรื่อง ผลิตภัณฑของนม ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2545

10. เนยแข็ง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 209)
พ.ศ.2543 เรื่อง เนยแข็ง ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543

(10.1) ที่มี aW ≥ 0.9

(10.2) ที่มี aW ระหวาง 0.82-0.9

(10.3) ที่มี aW ≤ 0.82

-611. ครีม

ผลิตภัณฑ

ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 208)
พ.ศ.2543 เรื่อง ครีม ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543

(11.1) ครีมที่ทําใหแหง

1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
(11.2) ครีมที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความ 1. Salmonella spp.
รอนโดยวิธีพาสเจอรไรส
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Listeria monocytogenes
12. ไอศกรีม

ปริมาณที่กําหนด

ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 222)
พ.ศ.2544 เรื่อง ไอศกรีม ลงวันที่ 24 กรกฎาคม
พ.ศ.2544

(12.1) ไอศกรีมนม ไอศกรีมดัดแปลง
ไอศกรีมผสม

1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Listeria monocytogenes
(12.2) ไอศกรีมนม ไอศกรีมดัดแปลง
1. Salmonella spp.
ไอศกรีมผสม (ชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆา 2. Staphylococcus aureus
เชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส และ 3. Bacillus cereus
ชนิดผงหรือแหง )
4. Listeria monocytogenes
13 ผลิตภัณฑพรอมบริโภคชนิดเหลว
ที่มี pH ≥ 4.3 เฉพาะที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ
ดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอไรส
1. Salmonella spp.
(13.1) เครื่องดื่ม (1)
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 214)
พ.ศ.2543 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543

(13.2) ชา
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 196)
พ.ศ.2543 เรื่อง ชา ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543

(13.3) กาแฟ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197)
พ.ศ.2543 เรื่อง กาแฟ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 276)
พ.ศ.2546 เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 ธันวาคม
พ.ศ.2546

(13.4) น้ํานมถั่วเหลือง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 198)
พ.ศ.2543 เรื่อง น้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543

ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 500 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม

ไมพบใน 25 มิลลิลิตร

2. Staphylococcus aureus

ไมพบใน 0.1 มิลลิลิตร

3. Bacillus cereus

ไมเกิน 100 ใน 1 มิลลิลิตร

4. Clostridium perfringens

ไมเกิน 100 ใน 1 มิลลิลิตร
เวนแตเครื่องดื่มรังนก ไมเกิน 1,000 ใน 1
มิลลิลิตร

5. Listeria monocytogenes (2)

ไมพบใน 25 มิลลิลิตร
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14. เครื่องดื่มชนิดเขมขน หรือชนิดแหง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 214)
พ.ศ.2543 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543

ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens (3)

ปริมาณที่กําหนด
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม

5. Listeria monocytogenes (2)

ไมพบใน 25 กรัม

15. อาหารกึ่งสําเร็จรูป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 210)
พ.ศ.2543 เรื่อง อาหารกึ่งสําเร็จรูป
ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543

(15.1) กวยจั๊บ กวยเตี๋ยว บะหมี่เสนหมี่
วุนเสนที่ปรุงแตง

1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
(15.2) เครื่องปรุงที่บรรจุอยูในภาชนะบรรจุ 1. Salmonella spp.
กวยเตี๋ยว กวยจั๊บ บะหมี่ เสนหมี่ และวุนเสน 2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens
(15.3) ขาวตมและโจกที่ปรุงแตง แกงจืด
1. Salmonella spp.
และซุป ชนิดผงหรือชนิดแหง
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens
1. Salmonella spp.
(15.4) แกงจืด และซุป ชนิดเขมขน(4)
2. Staphylococcus aureus
ชนิดกอน
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens
1. Salmonella spp.
(15.5) แกงและน้ําพริกตางๆ (4)
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens
1. Salmonella spp.
16. ซอสบางชนิด (4)
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 201) 2. Staphylococcus aureus
พ.ศ.2543 เรื่อง ซอสบางชนิด ลงวันที่
3. Bacillus cereus
19 กันยายน พ.ศ.2543
4. Clostridium perfringens

ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 200 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
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17. ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอย
โปรตีนของถั่วเหลือง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 202)
พ.ศ. 2543 เรื่อง ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการ
ยอยโปรตีนของถั่วเหลือง ลงวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ. 2543

18. ไขเยี่ยวมา
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 236)
พ.ศ.2544 เรื่อง ไขเยี่ยวมา ลงวันที่ 20 สิงหาคม
พ.ศ.2544

19. อาหารตามบัญชีหมายเลข 1
นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens

ปริมาณที่กําหนด
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม

1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Clostridium perfringens

ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม

1. Salmonella spp.

ไมพบใน 25 กรัมหรือมิลลิลิตร
เวนแตน้ําและน้ําแข็งไมพบใน 100 มิลลิลิตร
ไมพบใน 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร
เวนแตน้ําและน้ําแข็งไมพบใน 100 มิลลิลิตร

2. Staphylococcus aureus

หมายเหตุ
(1)

ผลิตภัณฑลําดับที่ 13 (13.1) ที่เปนเครื่องดื่มวานหางจระเข ใหตรวจเฉพาะ Salmonella spp., Staphylococcus aureus
และ Bacillus cereus

(2)

ผลิตภัณฑลําดับที่ 13 ทุกรายการที่ใสนม และลําดับที่ 14 เฉพาะเครื่องดื่มชนิดเขมขนที่ใสนม ตองตรวจ Listeria monocytogene ดวย

(3)

ผลิตภัณฑลําดับที่ 14 ที่เปนเครื่องดื่มธัญพืช ตองตรวจ Clostridium perfringens ดวย

(4)

สําหรับผลิตภัณฑที่ผานกรรมวิธีการผลิต ที่มิใชกรรมวิธีตามขอ 3(1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 144) พ.ศ. 2535
เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ดสนิท ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2535
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มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียทที่ ําใหเกิดโรค
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทาํ ใหเกิดโรค

----------------------------------------------ผลิตภัณฑ
ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
ปริมาณที่กําหนด
1. วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ที่มิใชชนิดแหง 1. Salmonella spp.
ไมพบใน 25 กรัม
2. Staphylococcus aureus
ไมพบใน 0.1 กรัม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 100
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
(พ.ศ.2529) เรื่อง การแสดงฉลากของวุนสําเร็จรูป 3. Clostridium perfringens
และขนมเยลลี่ ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2529

2. ซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท

(4)

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

(2.1) น้ําจิ้มชนิดตาง ๆ

1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens
(2.2) เตาเจี้ยว
1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens
(2.3) ซอสชนิดตางๆ
1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens
3. ขนมปง
1. Salmonella spp.
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 224)
2. Staphylococcus aureus
พ.ศ.2544 เรื่อง ขนมปง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2544 3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens
4. แปงขาวกลอง
1. Salmonella spp.
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 44
2. Staphylococcus aureus
( พ.ศ.2523) เรื่อง แปงขาวกลอง ลงวันที่
3. Bacillus cereus

ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 2,500 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 500 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม
ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม

12 มกราคม พ.ศ.2523

5. ขาวเติมวิตามิน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 150
(พ.ศ.2536) เรื่อง ขาวเติมวิตามิน ลงวันที่
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2536

6. คุกกี้ บิสกิต แครกเกอร ขนมปงกรอบ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 237)
พ.ศ.2544 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารพรอม
ปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที
ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2544

1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus

ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม

1. Salmonella spp.
2. Staphylococcus aureus
3. Bacillus cereus
4. Clostridium perfringens

ไมพบใน 25 กรัม
ไมพบใน 0.1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม
ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม

หมายเหตุ
(4)

สําหรับผลิตภัณฑที่ผานกรรมวิธีการผลิต ที่มิใชกรรมวิธีตามขอ 3(1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 144) พ.ศ. 2535
เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ดสนิท ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2535
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วิธีการตรวจวิเคราะหจุลนิ ทรียที่ทาํ ใหเกิดโรค
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทาํ ใหเกิดโรค
-----------------------------------------------

การตรวจวิเคราะหจุลินทรียท ที่ ําใหเกิดโรค ใหใชวิธวี ิเคราะหสําหรับจุลินทรียทที่ ําใหเกิดโรคแตละชนิด ดังตอไปนี้
ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
1. Bacillus cereus

วิธีการตรวจวิเคราะห
Bacteriological Analytical Manual (BAM) Online. U. S. Food and Drug
Administration ที่เปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกตองเทียบเทา
(or equivalent method)

2.

Clostridium perfringens

Bacteriological Analytical Manual (BAM) Online. U. S. Food and Drug
Administration ที่เปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกตองเทียบเทา
(or equivalent method)

3.

Listeria monocytogenes

ISO 11290-1: Microbiology of food and animal feeding stuffs-Horizontal
Method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes - Part 1:
Detection method ที่เปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกตอง
เทียบเทา (or equivalent method)

4.

Salmonella spp.

ISO 6579: Microbiology of food and animal feeding stuffs-Horizontal Method
for Detection of Salmonella spp. ที่เปนปจจุบัน ( updated version) หรือวิธีที่มี
ความถูกตองเทียบเทา (or equivalent method) เวนแตการตรวจวิเคราะหน้ําและ
น้ําแข็ง ใหใชวิธี ISO 6340: Water Quality-Detection of Salmonella species
ที่เปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกตองเทียบเทา (or equivalent
method)

5.

Staphylococcus aureus

Bacteriological Analytical Manual (BAM) Online. U. S. Food and Drug
Administration ที่เปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกตองเทียบเทา
(or equivalent method) เวนแตการตรวจวิเคราะหน้ําและน้ําแข็ง ใหใชวิธี Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater: American Public
Health Association (APHA) ที่เปนปจจุบัน ( updated version) หรือวิธีที่มี
ความถูกตองเทียบเทา (or equivalent method)

6.

Enterobacter sakazakii

ISO/TS 22964: Milk and milk products- Detection of Enterobacter sakazakii
ที่เปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกตองเทียบเทา (or equivalent
method)

