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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว (ฉบับที่ ๔)
เพื่อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยวที่มีการอนุญาตเพิ่มเติม
อาศัยอํานาจตามความใน (๒) ของขอ ๔ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๑)
พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุ ค คล ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการอาหาร ออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๕) และ (๑๖) ของขอ ๒ แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อ ง การกํา หนดคุณภาพหรือ มาตรฐานของวั ตถุเ จือปนอาหารชนิ ดเดี่ย ว ลงวัน ที่
๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
“(๑๕) โมโนโพแทสเซียมทารเทรต (Monopotassium Tartrate)
ชื่อสารเคมี : Monopotassium tartrate หรือ Potassium acid tartrate หรือ
Potassium bitartrate หรือ Cream of tartar [CAS : 868-14-4,
INS : 336 (i), E : 336 (i)]
สูตร : C4H5KO6 น้ําหนักโมเลกุล 188.18
คุณลักษณะ : เปนเกล็ดสีขาว หรือไมมีสี
ขอกําหนดเฉพาะ : - ปริมาณ (C4H5KO6) ระหวางรอยละ ๙๙.๐ - ๑๐๑.๐
- แอมโมเนีย ผานการทดสอบ
- สิ่งอื่นที่ไมละลาย ผานการทดสอบ
ขอจํากัดของสารแปลกปน
- ตะกั่ว ไมเกิน ๒ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
การบรรจุและการเก็บรักษา : เก็บในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
คุณภาพหรือมาตรฐาน : อางอิงจาก Food Chemical Codex Monograph Fifth
Edition 2004 หรือหากมีการแกไขใหมีคุณภาพ หรือ
มาตรฐานตามที่กําหนดไวในฉบับลาสุด

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

(๑๖) แอล-ซีสเตอีนไฮโดรคลอไรด (L-Cysteine hydrochloride)
ชื่อสารเคมี : L-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid monohydrochloride หรือ
L-Cysteine monohydrochloride [CAS : 7048 - 04 - 6 (ชนิดโมโนไฮ
เดรต) และ 52 - 89 - 1 (ชนิดอันไฮดรัส), INS : 920, E : 920]
สูตร : C3H7NO2S•HCl•H2O (ชนิดโมโนไฮเดรต) และ C3H7NO2S•HCl (ชนิดอันไฮดรัส)
น้ําหนักโมเลกุล : ๑๗๕.๖๓ (ชนิดโมโนไฮเดรต) และ ๑๕๗.๖๒ (ชนิดอันไฮดรัส)
คุณลักษณะ : เป น ผลึ ก หรื อ ผงสี ข าวหรื อ ไม มี สี ละลายในน้ํ า และแอลกอฮอล
มี ๒ ชนิ ด คือ ชนิ ดโมโนไฮเดรต และชนิ ดอั นไฮดรั สสําหรั บ
ชนิ ดอั นไฮดรั สจะเสี ยสภาพที่ อุ ณหภูมิ ๑๗๕ องศาเซลเซี ยส ทั้ ง นี้
วัตถุดิบที่ใ ชใ นการผลิตวัตถุเจือปนอาหารดังกลาวตองไมผ ลิตจาก
เสนผมมนุษย
ขอกําหนดเฉพาะ : - ปริมาณ (C3H7NO2S•HCl) ระหวางรอยละ ๙๘.๐ - ๑๐๑.๕ คํานวณ
เปนน้ําหนักเมื่อแหง
- การเสียน้ําหนักเมื่อแหง ระหวางรอยละ ๘.๐ - ๑๒.๐ สําหรับ
ชนิดโมโนไฮเดรต หรือไมเกินรอยละ ๒ สําหรับชนิดอันไฮดรัส
- กากหลังเผาไมเกินรอยละ ๐.๑
o
- สเปซิฟก โรเตชั่น ระหวา ง +5.0 ๐ ถึง +8.0 ๐ ที่ [α ]D20
o
หรือ + 4.9o ถึง 7.9o ที่ [α] D25
ขอจํากัดของสารแปลกปน
- ตะกั่ว ไมเกิน ๕ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
การบรรจุและการเก็บรักษา : เก็บในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
คุณภาพหรือมาตรฐาน : อางอิงจาก Food Chemical Codex Monograph Fifth Edition
2004 หรื อ หากมี ก ารแก ไ ขให มี คุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐาน
ตามที่กําหนดไวในฉบับลาสุด” และ Commission Directive
๒๐๐๐/๖๓/EC”
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
พิพัฒน ยิ่งเสรี
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

