
แนวทางการจัดประเภทอาหาร 

ส านักอาหาร                                                                                                                                               ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 
ส านักอาหาร 
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กฎหมายอาหารท่ีเกี่ยวข้อง 

ส านักอาหาร                                                                                                         ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 พระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ.2522 

 กฎกระทรวง 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

 ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 กฎหมายอ่ืนๆ เช่น ค าสั่งคณะกรรมการอาหาร 
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นิยามของอาหาร 
ตามพระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ.2522 

 “อาหาร” ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  
หมายความว่า ของกินหรือเคร่ืองค้ าจุนชวีิต ได้แก่ 

 (1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรอืน าเข้าสู่รา่งกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ 
หรอืในรูปลักษณะใดๆ แตไ่ม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจติและ
ประสาท หรอืยาเสพติดใหโ้ทษ ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ แลว้แต่
กรณี 

 (2) วัตถุที่มุง่หมายส าหรับใช้หรอืเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร
รวมถึงวัตถุเจอืปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแตง่กลิ่นรส 

ส านักอาหาร                                                                                                                                               ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นอาหาร 

ผลิตภัณฑ์ 

วัตถุดิบ 

มุ่งใช้หรือเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร 
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

ส านักอาหาร  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่มา: ดัดแปลงจากแผนภูมิการจัดประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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เข้าสู่ร่างกาย
โดยตรง 

ใช้ล้างท าความสะอาด/  
ฆ่าเชื้อโรค /อุตสาหกรรมอาหาร 

มีประวัติการใช้เป็น
อาหารไม่น้อยกว่า 15 ปี 

มีประวัติการใช้เป็นอาหาร     
น้อยกว่า 15 ปี หรือมีกระบวนการ
ผลิตที่ส่งผลต่อโครงสร้างสาร 

ต้องผ่านการประเมิน 
“อาหารใหม”่ 



กรณตีัวอย่างที่ไม่จัดเป็นอาหาร 
ตาม พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 

• Modified starch ที่ระบุว่าน าไปใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ 

• แร่ธาตุและวิตามิน ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 

• Calcium carbonate ที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ 

 

ทั้งนี้ต้องดูองค์ประกอบอ่ืนด้วย เช่น spec ของผลติภัณฑ์ 
พิจารณาประกอบกับข้อมูลบนฉลาก 

ส านักอาหาร                                                                                                                                               ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
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แนวทางการจัดประเภทอาหาร 

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ก าหนดคุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ ์

• ปอย. เรื่องแนวทางการจัดหมวดอาหารประกอบการขออนุญาตอาหาร
ตามกฎหมาย  



1. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เชน่ 

 - สูตรสว่นประกอบ 100% 

 - กรรมวิธีการผลิต 

 - จุดประสงค์การใช ้

 - วิธีการบริโภค/วิธีการใช ้

 - ปริมาณการบริโภค/ปริมาณการใช้ 

 - ภาชนะบรรจุ/การเก็บรักษา 

2. คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์น้ันๆ (Specifications) ท่ี
จ าเป็น เช่น ปริมาณกาเฟอีน ปริมาณเน้ือนม 

ส านักอาหาร                                                                                                                                               ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

หลักเบื้องต้นในการจัดประเภทอาหาร 

พิจารณาภาพรวม
ของผลติภัณฑ์ 
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ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจัดประเภทอาหาร 
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ทราบได้อย่างไรว่า
ส่วนประกอบนั้นๆมี

ประวัติการบริโภคเป็น
อาหาร 

พืช ตรวจสอบ
เบื้องต้นใน
บัญชีรายชื่อ

พืชฯ 

วติามนิ แร่ธาตุ 
กรดอะมโิน 
ตรวจสอบกับ

ประกาศส านักงานฯ 

วัตถุดิบนั้นเคยกิน
เป็นอาหาร

ตามปกติรึเปล่า 

ตรวจสอบกับ
ฐานข้อมูลการ
อนุญาต (e-lo) 

ถ้ายังไม่มีอีก 
ลองสืบคนใน
อินเทอร์เน็ต 

ส านักอาหาร                                                                                                                                               ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

ในเครื่องดื่ม และเสริมอาหาร 
บัญชีวัตถุห้ามใช้ในอาหาร 



พิจารณาสูตรสว่นประกอบ
ผลิตภัณฑ์ 

ส่วนประกอบมีประวัติ
เป็นอาหาร และมไิด้มี
กรรมวิธีผลิตแบบใหม่ 

- ส่วนประกอบไม่มปีระวตัิเปน็
อาหาร  

- กรรมวิธกีารผลติแบบใหม ่

อาหารใหม่ (Novel Food) ได้แก่ 

1. ไม่เคยมีประวัตใิช้เป็นอาหารหรือมปีระวัติใช้
เป็นอาหาร น้อยกว่า 15 ปี 

2. ใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ที่อาจมีผลต่อ
ความปลอดภัย เช่น เปล่ียนแปลงโครงสร้างสาร 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) 
พ.ศ.2559 เร่ือง อาหารใหม่ (novel food) 

พิจารณาจัดประเภทผลิตภัณฑ์ 

ส านักอาหาร                                                                                                                                               ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
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การพจิารณาประเภทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

- มีประกาศฯ ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะหรือไม่ 

- มวีัตถุประสงค์การใช้อย่างไร 



ประกาศฯที่ก าหนดประเภทอาหารทั้งหมด 
ประเภทอาหารที่มปีระกาศฯเฉพาะ 45 รายการ 
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อาหารควบคุมเฉพาะ อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุม
น้ าหนัก, นมดัดแปลงส าหรับทารกและสูตรต่อเน่ืองฯ, อาหาร
ทารกและสูตรต่อเน่ืองฯ, อาหารเสริมทารกและเด็กเล็ก, วัตถุ
เจอืปนอาหาร 
อาหารท่ีก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน น้ ามันถั่วลิสง, 
น้ ามันปาล์ม, น้ ามันมะพร้าว, น้ าบริโภค, น้ าแข็ง, ช็อกโกแลต, 
ข้าวเติมวติามิน, เครื่องด่ืมเกลือแร่, ชา, กาแฟ, น้ านมถ่ัว
เหลือง, น้ าแร่ธรรมชาติ, ซอสบางชนิด, น้ าปลา, น้ าส้มสายชู, 
น้ ามันเนย, ครีม, เนยแข็ง, น้ าผึง้, แยม เยลล่ี และมาร์มาเลด, 
เนยใสหรือก,ี เนย, ไข่เยี่ยวมา้, ชาสมุนไพร,, ผลิตภัณฑ์ปรุงรส
ที่ได้จากการยอ่ยโปรตีนของถั่วเหลือง, เกลือบริโภค, เนยเทยีม 
เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทยีม และผลิตภัณฑ์เนยผสม, นมโค, 
นมปรุงแต่ง, ผลิตภัณฑ์ของนม, นมเปรี้ยว, ไอศกรีม 
 อาหารท่ีต้องมีฉลาก แปง้ข้าวกล้อง, วุน้ส าเร็จรูปและขนม
เยลล่ี, วัตถุแต่งกล่ินรส, ขนมปัง, น้ าเกลือปรุงอาหาร, หมาก
ฝรั่งและลูกอม, ผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว ์
 

ประเภทอาหารกลุ่มใหญ่ 

5 รายการ 

ซอสปิดสนิท, น้ ามันและไขมัน, 
อาหารกึ่งส าเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร, เครื่องดื่มในภาชนะ

บรรจุที่ปิดสนิท 

ประกาศฯที่ต้องปฏิบัตคิวบคู่ 
หากเข้าข่าย 

1. อาหารที่มีวัตถุประสงคพ์ิเศษ 
2. อาหารที่เป็น GMO 
3. ผ่านกระบวนการฉายรังสี 
4. อาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบา้ 



01.0 นมและผลิตภัณฑ์ 

นมโค ป.350 

นมปรุงแต่ง ป.351 

นมเปรี้ยว ป.353 

ผลิตภัณฑ์ของนม ป.352 

เนยเทียม เนยผสม 
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม
และผลิตภัณฑ์เนยผสม 

ป.348 

ไอศกรีม ป.354 

06.0 ธัญชาติและผลิตภัณฑ์ธัญชาติ 

แป้งข้าวกล้อง  ป.44 

ข้าวเติมวิตามิน ป.150 

08.0 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ป.243 

05.0 ลูกกวาด ลูกอม ช็อกโกแลต 

ช็อกโกแลต ป.83 

วุ้นส าเร็จรูปและขนมเยลลี่ ป.100 

หมากฝรั่งและลูกอม ป.228 

ไอศกรีมยกเว้นหวานเย็น ป.354 

ขนมปัง ป.224 

14.0 เครื่องดื่ม 

น้ าบริโภค ป.61 

น้ าแข็ง ป.78 

เครื่องดื่มเกลือแร ่ ป.195 

ชา ป.196 

กาแฟ ป.197 

น้ านมถั่วเหลืองที่บรรจุ
ในภาชนะที่ปิดสนิท 

ป.198 

น้ าแร่ธรรมชาต ิ ป.199 

ชาสมุนไพร ป.280 

เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท 

ป.356 02.0 น้ ามันและไขมัน 

น้ ามันถั่วลิสง ป.23 

น้ ามันปาล์ม ป.56 

น้ ามันมะพร้าว ป.57 

น้ ามันเนย ป.206 

ครีม ป.208 

เนยแข็ง ป.209 

เนยใสหรือกี ป.226 

เนย ป.227 

น้ ามันและไขมัน ป.205 

12.0 เกลือ เครื่องเทศ ซุป ซอส สลัด 
และผลิตภัณฑ์จากโปรตีน 

ซอสบางชนิด ป.201 

น้ าปลา ป.203 

น้ าส้มสายชู ป.204 

ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้
จากการย่อยโปรตีน
ของถั่วเหลอืง 

ป.317 

น้ าเกลือปรุงอาหาร ป.324 

เกลือบริโภค  ป.333 

ซอสในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท 

ป.200 

17.0 วัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร
โดยไม่ได้น ามาบริโภคโดยตรง 

วัตถุเจือปนอาหาร ป.281 

วัตถุแต่งกลิ่นรส ป.223 

13.0 อาหารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะทางด้านโภชนาการ 

นมดัดแปลงส าหรับทารก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก 

ป.156 

อาหารทารก, อาหารสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก ป.157 

อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก ป.158 

รอยัลเยลลแีละผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี ป.294 

อาหารส าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก ป.121 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ป.293 

03.0 ไอศกรีมหวานเย็น 

ไอศกรีมหวานเย็น ป.354 

11.0 สารให้ความหวานและน้ าผึ้ง 

น้ าผึ้ง ป.211 

10.0 ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ 

ไข่เย่ียวม้า ป.236 

07.0 ผลิตภัณฑ์ขนมอบ 

ขนมปัง ป.224 

04.0 ผลไม้ ผัก สาหร่าย นัดและเมล็ด 

แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ป.213 

09.0 สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

15.0 ขนมขบเคี้ยว 

16.0 อาหารเตรียมส าเร็จ 

ประกาศฯ ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 



กรณีผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มปีระกาศก าหนดไว้เฉพาะ 
พิจารณา วัตถุประสงค์การใช้-วิธีการบรโิภค 

ดื่ม/ชงดื่มได้ 
 

ส านักอาหาร                                                                                                                                               ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

หมายเหตุ กึ่งส าเร็จรูป หมายถึง อาหารก่ึงส าเร็จรูปตาม ป.210 เท่านั้น 

ใช้ปรุงรส 
 

น้ ามันและไขมัน 
 

เครื่องดื่ม ป.356 ซอสปิดสนิท ป.200 น้ ามันและไขมัน ป.205 

ก่ึงส าเร็จ 
 

กึ่งส าเร็จรูป ป.210 

หวังผลทาง
สุขภาพ 

ผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 
ป.293 
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พิจารณาการบรรจุ และการเก็บรักษา 

พิจารณาการบริโภค อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิ** 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ.2556 

บรรจุในภาชนะท่ีไม่สามารถ
ป้องกันอากาศเข้าออก หรอื
มิได้เก็บรักษาที่อุณหภูมิปกต ิ

บรรจุในภาชนะท่ีสามารถ
ป้องกันอากาศเข้าออก และ
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิปกติ 

ส านักอาหาร                                                                                                                                               ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

**หมายเหตุ (หลักการที่พิจารณายกเว้น)  
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกยกเว้น ตามตามประกาศฯ ขอ้ 14 ดังนี ้
1. อาหารขบเคีย้วประเภทคุกกี้ เวเฟอร์ แครกเกอร์ บิสกติ อาหารอบกรอบชนดิที่ไม่มีการสอดไส ้
ขา้วเกรียบ เมล็ดธัญพืชคั่วหรืออบ ถั่วคั่วหรืออบ นัตคั่วหรืออบ พืชผักผลไม้อบหรือทอดกรอบ 
อาหารขบเคีย้วชนิดอบพอง (Extruded snack) และเมล็ดพืชอบแห้งหรือทอด 
2.ผงเครื่องเทศ ผงเครื่องปรุงตา่งๆ            3.แป้งประกอบอาหาร              4.อาหารอัดเม็ด  
5.พืชผัก ผลไม้ ที่ท าให้แหง้                       6.เนื้อสัตว์ที่ท าให้แหง้ 
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พิจารณาการบริโภค 

ต้องผ่านกรรมวิธี
หรือปรุงแต่ง
บางส่วน 

อาหารพร้อมบริโภค 
ปสธ. (ฉบับที่ 237) พ.ศ.2544 

บริโภคได้ทันที 
หรืออุ่นร้อน หรือ
ละลายน้ าแข็ง
ก่อนบริโภค 

อาหารท่ีได้จัดเตรียม
ส่วนประกอบต่างๆ ไว้ในหน่วย
ภาชนะที่พรอ้มจ าหน่ายโดยตรง
ต่อผู้บริโภค เพื่อน าไป  ปรุงเป็น

อาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง
โดยเฉพาะ 

อาหารพร้อมปรุง  
ปสธ. (ฉบับที่ 237) พ.ศ.2544 
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อาหารทั่วไป 

1.สัตว์และผลิตภัณฑ์             6.ผลิตภัณฑ์ส าหรับท าอาหารชนิดต่างๆ ที่ยังไม่พร้อมบรโิภค 
2.พืชและผลิตภัณฑ์              7.เคร่ืองปรุงรส 
3.สารสกัด/สารสังเคราะห์      8.น้ าตาล 
4.สารอาหาร                       9.เคร่ืองเทศ 
5.แป้งและผลิตภัณฑ์ 
 
 

ส านักอาหาร                                                                                                                                               ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น 
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ดูว่าม ีปสธ.ฯก าหนดไว้เป็นการเฉพาะมั้ย จัดตามประกาศฯเฉพาะนัน้ 

อาหารทั่วไป 

หากไม่เป็นไปตามประกาศฯเฉพาะ ดูว่าเป็น 5 กลุ่มต่อไปนี้มั้ย 

หากไม่เข้าทั้ง 5 กลุ่ม 

ถ้าไม่ใช่ 

หากไม่เป็นพร้อมปรุง/พร้อมบรโิภค 

ดื่ม/ชงดื่มได ้ ใช้ปรุงรส น้ ามันและไขมัน 

เครื่องดื่ม ป.356 ซอสปิดสนิท ป.200 น้ ามันและไขมัน ป.205 

กึ่งส าเร็จ (ตามนิยาม 
ป.210) 

กึ่งส าเร็จรูป ป.210 

หวังผลทางสุขภาพ 

ผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 
ป.293 

ดูว่าเป็นภาชนะปิดสนิท และเก็บท่ีอุณภูมิห้องม้ัย ถ้าใช่ เป็นปิดสนิท ป.355 (ดูข้อยกเว้นตามประกาศฯด้วยนะ) 

ดูว่าเป็น พร้อมปรุง หรือ พร้อมบริโภค มั้ย ถ้าใช่ ท าตาม ป.237 
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แนวทางการจัดประเภทอาหาร 17 ประเภท 
เพื่อพิจารณาการใช้วัตถุเจือปนอาหาร 

ปัจจุบันคอื ปอย. เรื่องแนวทางการจัด
หมวดอาหารประกอบการขออนุญาต
อาหารตามกฎหมาย 



คู่มือแนวทางการจัดหมวดอาหาร ประกอบดว้ย 

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 

2. หลักเกณฑ/์แนวทางในการจัดประเภทอาหารตาม 17 หมวด 

3. ค าอธิบายและรหัสหมวดอาหารหลัก 17 ประเภท (เอกสารแนบ 1) 

4. รายละเอียดของหมวดอาหาร 17 ประเภท พร้อมค าอธิบาย 
ตัวอย่างประกอบ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องทั้งนี้ 
ในแต่ละประเภทอาหาร จะมีรหัสหมวดก ากับ เพื่อการเชื่อมโยงกับ
การใช้วัตถุเจือปนอาหาร (เอกสารแนบ 2) 

5. Decision tree ส าหรับเป็นเครื่องมือประกอบการจัดประเภท
อาหารในแต่ละหมวดอาหาร เพื่อประกอบค าอธิบายของแต่ละหมวด
อาหารตามเอกสารแนบ 2 (เอกสารแนบ 3) 
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ค าอธิบายและรหัสหมวดอาหารหลัก 
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รายละเอยีดหมวดอาหาร 
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Decision tree ส าหรับเป็นเครื่องมอืประกอบการจัดหมวดอาหารหลัก 17 ประเภท 
(เอกสารแนบ 3) 

 



ขอบคุณ 
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