
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที ่ 435)  พ.ศ.  2565 

ออกตามความในพระราชบญัญตัิอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
เรื่อง  ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจทุี่ท าจากพลาสตกิ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องก าหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  6  (6)  แห่งพระราชบัญญัติอาหาร   
พ.ศ.  2522  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  295)  พ.ศ.  2548  เรื่อง  
ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก  ลงวันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ.  2548   

ข้อ 2 ในประกาศนี้   
“ภาชนะบรรจุ”  หมายความว่า  วัตถุที่ใช้บรรจุอาหาร  ไม่ว่าด้วยการใส่  หรือห่อ  หรือ 

ด้วยวิธีใด ๆ  และให้หมายความรวมถึงฝาหรือจุกด้วย 
“ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก”  หมายความว่า  ภาชนะบรรจุที่ท าขึ้นจากพลาสติกบริสุทธิ์  

(virgin  plastic)  ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน  รวมถึงพลาสติกแปรใช้ใหม่  (recycled  plastic) 
“ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติกแปรใช้ใหม่”  หมายความว่า  ภาชนะบรรจุที่ท าขึ้นจาก

พลาสติกแปรใช้ใหม่  (recycled  plastic)  ซึ่งมีกระบวนการแปรใช้ใหม่  ดังนี้ 
(1) การแปรใช้ใหม่แบบปฐมภูมิ  (primary  recycling:  pre-consumer  scrap)  หมายถึง  

การแปรรูปชิ้นส่วนพลาสติกหรือเศษพลาสติก  (scrap)  ภายในโรงงาน  ซึ่งเหลือจากกระบวนการผลิต
ภาชนะบรรจุอาหาร  เพ่ือน ามาหมุนเวียนกลับมาผลิตใหม่  โดยชิ้นส่วนพลาสติกหรือเศษพลาสติก
ดังกล่าวต้องไม่เคยใช้สัมผัสอาหารมาก่อน 

(2) การแปรใช้ใหม่แบบทุติยภูมิ   (secondary  recycling:  physical  reprocessing:  
mechanical  recycling)  หมายถึง  การแปรรูปภาชนะพลาสติกที่ผ่านการบรรจุอาหารแล้วด้วยวิธีทาง
กายภาพ  รวมทั้งวิธีทางกล  เช่น  การน าพลาสติกมาบด  ล้างและอาจใช้สารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพ  
แล้วหลอมอัดเป็นเม็ดพลาสตกิ  เพื่อใช้ท าเป็นภาชนะบรรจุ  ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ตอ้งไม่ท าให้โครงสรา้ง
พ้ืนฐานของพอลิเมอร์เปลี่ยนแปลง   

(3) การแปรใช้ใหม่แบบตติยภูมิ  (tertiary  recycling:  chemical  reprocessing)  หมายถงึ  
การแปรรูปภาชนะพลาสติกที่ผ่านการบรรจุอาหารแล้วให้กลับไปอยู่ในรูปของวัสดุตั้งต้น   โดยใช้
กระบวนการทางเคมี   

ข้อ 3 ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก  ได้แก่ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



(1) ภาชนะบรรจุที่ท าขึ้นจากพลาสติกชั้นเดียวทั้งชิ้น  หรือ   
(2) ภาชนะบรรจุท าจากพลาสติกแบบหลายชั้นอัดหรือประกบติดกัน   (plastic  multi-

layers)  หรือ 
(3) ภาชนะบรรจุท าจากวัสดุหลายชนิด  หลายชั้นอัดหรือประกบติดกัน  โดยมีพลาสติก 

เป็นชั้นประกอบ  (plastic  layers  in  multi-material  multi-layer)  หรือ 
(4) ภาชนะบรรจุที่ท าด้วยวัสดุอื่นแล้วเคลือบด้วยพลาสติก  (coating)  หรือ 
(5) ภาชนะบรรจุที่มีพลาสติกเป็นส่วนหนึ่งสัมผัสอาหาร  หรือ 
(6) ภาชนะบรรจุที่ท าจากวัสดุเชิงประกอบ  (composite)  ที่มีพลาสติกเป็นส่วนผสม 
ข้อ 4 ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก  ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน  ดังนี้ 
(1) สะอาด 
(2) ไม่มีจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 
(3) ไม่มีสารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ  เว้นแต่สารตามชนิด

และปริมาณที่ระบุไว้ในข้อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญชีหมายเลข  1  ท้ายประกาศนี้ 
(4) เมื่อใช้บรรจุอาหาร  ต้องไม่แพร่กระจายสารออกมาสู่อาหารจนท าให้ลักษณะของอาหาร

หรือองค์ประกอบอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงจนยอมรับไม่ได้   หรือท าให้อาหารเกิดการเสื่อมสภาพ 
ของลักษณะทางประสาทสัมผัส 

(5) กรณีภาชนะบรรจุมีสี  สีต้องเป็นสีชั้นคุณภาพส าหรับการสัมผัสอาหาร  (food  contact  
grade)  และต้องไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับอาหาร 

(6) กรณีมีการพิมพ์ลายหรือข้อความบนภาชนะบรรจุ  หมึกพิมพ์ต้องติดแน่นหรือไม่หลุดลอก
ออกมาสู่อาหาร   

ข้อ 5 ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก  นอกจากต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข้อ  4  แล้ว   
ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญชีหมายเลข  1  ท้ายประกาศนี้ด้วย 

กรณีภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก   ที่มีชั้นขวางกั้นเชิงหน้าที่   (functional  barrier)   
เป็นองค์ประกอบ  หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าชั้นขวางกั้นเชิงหนา้ที่ดังกล่าวสามารถปอ้งกันการแพร่กระจาย 
สารต่าง ๆ  จากชั้นของวัสดุที่อยู่ด้านหน้าชั้นขวางกั้นเชิงหน้าที่สู่อาหารได้  ให้ชั้นของวัสดุที่อยู่ด้านหน้า 
ชั้นขวางกั้นเชิงหน้าที่ซึ่งไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับอาหาร  ได้รับยกเว้นการต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน 
ตามบัญชีหมายเลข  1  ท้ายประกาศและข้อ  8  และการยื่นประเมินความปลอดภัยตามข้อ  7   

ข้อ 6 ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติกซึ่งใช้บรรจุนมหรือผลิตภัณฑ์นม  ต้องเป็นพลาสติก
ชนิดพอลิเอทิลีน,  เอทิลีน  1-แอลคีน  โคพอลิเมอร์ไรซด์เรซิน,  พอลิพรอพิลีน,  พอลิสไตรีน  หรือ 
พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต   

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ผลิตภัณฑ์นมตามวรรคหนึ่ง  ได้แก่  นมเปรี้ยว  นมดัดแปลงส าหรับทารก  นมปรุงแต่งและครมี  
แต่ไม่รวมถึงนมและผลิตภัณฑ์นมดังกล่าวที่อยู่ในลักษณะผงหรือแห้ง 

ข้อ 7 ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติกนอกเหนือจากชนิดที่ก าหนดไว้ตามบัญชี  หมายเลข  1   
ท้ายประกาศนี้  ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข้อ  4  (1)  (2)  (4)  (5)  และ  (6)  และไม่ม ี
สารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ  โดยต้องส่งมอบเอกสารหรือหลักฐาน 
และรายงานผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยประเมินความปลอดภัยตามที่ส านักงาน  
คณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด   

เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการประเมินความปลอดภัย  มีดังต่อไปนี้ 
(1) ชนิดพลาสติก 
(2) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตพลาสติก 
(3) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ 
(4) รายชื่อ  ข้อก าหนดเฉพาะ  (specification)  และปริมาณการใช้  ของสารเคมีที่ใช้ในการ

เตรียมพลาสติก  เช่น  มอนอเมอร์  สารตั้งต้นในการผลิต  สารเติมแต่ง  (additive)  หรือสารช่วย 
ในกระบวนการผลิตพลาสติก  (plastic  production  aid)  เป็นต้น   

(5) เอกสารแสดงกระบวนการผลิตพลาสติก  เช่น  กระบวนการและสภาวะการเตรียม 
พอลิเมอร์ไรเซชัน  เป็นต้น   

(6) รายชื่อสารเคมีและข้อก าหนดเฉพาะ  (specification)  และปริมาณการใช้  ของสารเคมี
ที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ   

(7) เอกสารแสดงกระบวนการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ 
(8) เอกสารสรุปข้อมูลคุณสมบัติ  หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะหรือสภาวะการใช้งาน

ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก  เช่น  ชนิดอาหารที่ใช้บรรจุ  อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด  ระยะเวลา   
การใช้งาน  เป็นต้น 

(9) รายชื่อและปริมาณสารแปลกปน  (impurity)  สารเคมีที่เป็นผลพลอยได้  หรือสาร 
ที่ตกค้างจากกระบวนการผลิตพลาสติกและกระบวนการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ   

(10) ผลการศึกษาการแพร่กระจายของสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมพลาสติกและสารเคมีที่ใช้  
ในการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ  รวมถึงสารแปลกปน  (impurity)  สารเคมีที่เป็นผลพลอยได้  หรือสาร 
ที่ตกค้างจากกระบวนการผลิตพลาสติกและจากกระบวนการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ   แล้วแต่กรณี   
ตามสภาวะการใช้งาน   

(11) เอกสารข้อมูลการศึกษาด้านความปลอดภัยหรือด้านพิษวิทยาของสารเคมีที่ใช้ในการ
เตรียมพลาสติกและสารเคมีที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ   รวมถึงสารแปลกปน  (impurity)  

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



สารเคมีที่เป็นผลพลอยได้  หรือสารที่ตกค้างจากกระบวนการผลิตพลาสติกและจากกระบวนการขึ้นรูป
เป็นภาชนะบรรจุ  แล้วแต่กรณี   

(12) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลการอนุญาต  กฎหมาย  กฎระเบียบ  หรือข้อก าหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกที่ใช้ผลิต  หรือเกี่ยวข้องกับภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก
ของประเทศผู้ผลิตหรือประเทศที่จะใช้อ้างอิง   พร้อมทั้งสรุปข้อมูลระบบการก ากับดูแลกฎหมาย  
กฎระเบียบ  หรือข้อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ยื่นข้างต้น 

(13) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานตามกฎหมาย  กฎระเบียบ  หรือข้อก าหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานของประเทศผู้ผลิตหรือประเทศที่ใช้อ้างอิงตาม  (12) 

(14) เอกสารอื่น ๆ  ตามความจ าเป็น  (ถ้ามี) 
ข้อ 8 ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติกแปรใช้ใหม่แบบทุติยภูมิ  ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน  

ดังนี้ด้วย 
(1) ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติกแปรใช้ใหม่ที่วัตถุดิบเป็นชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต  

(Polyethylene  terephthalate;  PET)  ที่เป็นชั้นคุณภาพส าหรับการสัมผัสอาหาร  (food  contact  grade)   
(2) ภาชนะบรรจุที่ท าจากเม็ดพลาสติกแปรใช้ใหม่ซึ่งผ่านกระบวนการที่สามารถก าจัด  

สารปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยต้องส่งมอบรายงานผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วย 
ประเมินความปลอดภัยตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด  หรือท าขึ้นจาก 
เม็ดพลาสติกแปรใช้ใหม่ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

กรณีอาหารที่ผลิตในประเทศและใช้ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติกแปรใช้ใหม่ที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ  หรืออาหารน าเข้าซึ่งใช้ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติกแปรใช้ใหม่  ต้องด าเนินการตาม  (2)  
หรือสามารถยื่นเอกสาร  หลักฐาน  หรือรายงานผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศผู้ผลิตหรือประเทศที่มีระบบการประเมินความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ   ให้แก่หน่วยประเมิน 
ความปลอดภัยตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนดก็ได้ 

ข้อ 9 ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติกแปรใช้ใหม่แบบปฐมภูมิ  หรือแบบตติยภูมิ  ไม่ต้องมี
รายงานผลการประเมินความปลอดภัยตามข้อ  8  (2) 

ข้อ 10 ห้ามใช้ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติกที่เคยใช้บรรจุหรือหุ้มห่อปุ๋ย  วัตถุมีพิษ  หรือ
วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เป็นภาชนะบรรจุอาหาร   

ข้อ 11 ห้ามใช้ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติกที่ท าขึ้นเพ่ือใช้บรรจุสิ่งของอย่างอื่นที่มิใช่
อาหาร  หรือมีรูป  รอยประดิษฐ์  หรือข้อความใดที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญของอาหาร 
ที่บรรจุอยู่ในภาชนะนั้น  เป็นภาชนะบรรจุอาหาร 

ข้อ 12 ภาชนะบรรจุที่ท าขึ้นจากพลาสติกบริสุทธิ์  (virgin  plastic)  ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน  
ที่มีการใช้อยู่ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้ต่อไปได้ไม่เกินสามปี  นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ข้อ 13 ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติกที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญชีหมายเลข  2  
ท้ายประกาศนี้  ให้ใช้ต่อไปได้ไม่เกินสามปี  นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ข้อ 14 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  1  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕65 
สาธิต  ปิตุเตชะ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ปฏบิัตริาชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕






































