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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง เกลือบริโภค
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เกลือบริโภค
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๓) (๔) (๖) (๗) และ (๑๐)
แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิท ธิ และเสรี ภาพของบุ คคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
และมาตรา ๔๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทํ า ได้ โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค ลงวันที่ ๒๗ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ให้เกลือบริโภคเป็นอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ข้อ ๓ เกลื อ บริ โ ภค หมายความว่ า เกลื อ แกงที่ ใ ช้ เ ป็ น อาหารหรื อ ใช้ เ ป็ น ส่ ว นผสม
หรือเป็นส่วนประกอบของอาหาร
ข้อ ๔ เกลื อ บริ โ ภคต้ อ งมี ป ริ ม าณไอโอดี น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒๐ มิ ล ลิ ก รั ม และไม่ เ กิ น
๔๐ มิลลิกรัมต่อเกลือบริโภค ๑ กิโลกรัม
ข้อ ๕ การใช้ ภ าชนะบรรจุ เ กลื อ บริ โ ภค ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
ว่าด้วยเรื่อง กําหนดคุณภาพ หรือมาตรฐานภาชนะบรรจุ
ข้อ ๖ ผู้ผ ลิ ต เกลือ บริโ ภคเพื่ อ จํา หน่า ยต้ องปฏิบั ติ ต ามสุ ข ลั ก ษณะที่กํ า หนดไว้ใ นข้อ ๔
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และมีการควบคุมกระบวนการเติม หรือผสมไอโอดีนในการผลิต เพื่อให้มีการกระจายตัว ของไอโอดีน
อย่างสม่ําเสมอ
ผู้นําเข้าเกลือบริโภคเพื่อจําหน่ายต้องจัดให้มีใบรับรองการผลิตว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๗ การแสดงฉลากของเกลือ บริ โ ภค ให้ ได้รั บการยกเว้น ไม่ต้ องปฏิบั ติต ามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้ว ยเรื่องฉลาก แต่ต้องมีข้อความเป็นภาษาไทย โดยจะมีภาษาต่างประเทศ
ด้วยก็ได้ และอย่างน้อยต้องมีข้อความแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ออาหาร (ถ้ามี)
(๒) ข้อความว่า “เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน” ด้วยตัวอักษรขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร
และอ่านได้ชัดเจน กํากับชื่ออาหาร
(๓) เลขสารบบอาหาร
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(๔) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุสําหรับเกลือบริโภคที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้ง
ของผู้นําเข้าและประเทศผู้ผลิตสําหรับเกลือบริโภคที่นําเข้า แล้วแต่กรณี
สําหรับเกลือ บริโ ภคที่ ผลิต ในประเทศ ให้แ สดงชื่ อและที่ตั้ งสํา นักงานใหญ่ข องผู้ ผลิ ต
หรือของผู้แบ่งบรรจุได้
(๕) เดือนและปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน”
กํากับไว้ด้วย
(๖) น้ําหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก
(๗) ข้อความว่า “ควรเก็บในที่ร่มและแห้ง”
ข้อ ๘ เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน หรือเกลือบริโภคที่มีวัตถุประสงค์สําหรับผู้ที่ต้องจํากัด
การบริโภคไอโอดีน ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๔ และข้อ ๖ ที่เกี่ยวกับการกระจายตัว
ของไอโอดีนอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งการแสดงฉลากตามข้อ ๗ (๒) ให้ใช้ข้อความว่า “เกลือบริโภคไม่เสริม
ไอโอดีน” หรือ “สําหรับผู้ที่ต้องจํากัดการบริโภคไอโอดีน” แทน แล้วแต่กรณีด้วยตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน
ข้อ ๙ อาหารที่ใช้เ กลือบริโภคเป็น ส่ว นผสมหรือเป็น ส่ว นประกอบต้อ งเป็น เกลือ บริโ ภค
ที่เสริมไอโอดีน เว้นแต่อาหารที่กําหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๐ ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับ
(๑) เกลือบริโภคที่อยู่ระหว่างนําไปใช้ในกระบวนการเติมไอโอดีน
(๒) เกลือบริโภคที่มีวัตถุประสงค์นําไปใช้ในการผลิตอาหารเพื่อการส่งออก
(๓) เกลือบริโภคที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งออก
(๔) เกลือที่มีวัตถุประสงค์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นที่มิใช่อาหาร
ข้อ ๑๑ ประกาศฉบับนี้ใ ห้ใช้บัง คับเมื่อพ้ น กําหนดสามสิ บวัน นับแต่วัน ถัด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง เกลือบริโภค
-----------------------------------------------------------อาหารที่ใช้เกลือบริโภคเป็นส่วนประกอบที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน
๑. อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่มีการกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของไอโอดีนไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
๒. อาหารที่กํา หนดสูตรเฉพาะให้มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมสําหรับผู้บริโภค
เฉพาะกลุ่ม ได้แก่
(๑) เครื่ อ งดื่ ม เกลื อ แร่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ ๑๙๕
(พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
(๒) อาหารทางการแพทย์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๓๘
(พ.ศ. ๒๕๔๔) เรื่อง อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. อาหารที่มีวัตถุประสงค์สําหรับผู้ที่ต้องจํากัดการบริโภคไอโอดีน และฉลากแสดง
ข้อความว่า “สําหรับผู้ที่ต้องจํากัดการบริโภคไอโอดีน”
๔. อาหารที่ใช้เกลือบริโภคเป็นส่วนประกอบต่ํากว่าร้อยละ ๑ ในสูตรส่วนประกอบ
หรือมีเกลือคงเหลือในผลิตภัณฑ์สุดท้ายต่ํากว่าร้อยละ ๑ ของน้ําหนักอาหาร

