
นมโค 

•  ประกาศฯที่เกี่ยวของ 

1.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 265) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 282) พ.ศ.2547  

เร่ือง นมโค 

2.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 และ (ฉบับที่ 219) พ.ศ.2544  

เร่ือง ฉลากโภชนาการ 

3.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 252) พ.ศ.2545  

เร่ือง ฉลาก 

4.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 92 (พ.ศ.2528) และ (ฉบับท่ี 295) พ.ศ.2548  

เร่ือง ภาชนะบรรจุ 

5.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เร่ือง วัตถุเจอืปนอาหาร 

6.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 223) พ.ศ.2544 เร่ือง วัตถุแตงกลิ่นรส 

7.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2544 เร่ือง วธิีการผลิต เครื่องมอืเครื่องใช

ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 

8.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 เร่ือง วธิีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช 

ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดย

วิธีพาสเจอรไรส 

9.  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑการแสดงขอความ 

บนฉลากอาหารเกี่ยวกับการไดรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิต 

10.  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 343/2528 เร่ือง หลักเกณฑการแสดง 

รูปภาพสวนประกอบของผลิตภัณฑบนฉลากอาหาร 

•  สาระสําคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสขุวาดวย เรื่อง นมโค 

1.  น้ํานมโค (นมสด) หมายความวา น้ํานมที่รีดจากแมโค 

2.  นมโค หมายความวา ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําน้ํานมโคมาผานกรรมวิธีการผลิตตาง ๆ  

ใหมีลักษณะตามกระบวนการผลิตนั้น ๆ มี 5 ชนิด ไดแก 

2.1  น้ํานมโคที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ 

2.2  นมผง 

2.3  นมขน 

2.4  นมคืนรูป 

2.5  นมแปลงไขมัน 
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3.  น้ํานมโคที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ มี 3 ชนิด ไดแก 
3.1  น้ํานมโคชนิดเต็มมันเนยที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ หมายถึง น้ํานมโคที่มิไดแยกออกหรือ 

เติมเขาไปซึ่งวัตถุอ่ืนใด เวนแตการปรับปริมาณมันเนยโดยการแยกหรือเติมมันเนย และตองผานกรรมวิธี 
ฆาเชื้อตามที่กําหนดไวในขอ 3 ของกรรมวิธีการผลิต 

3.2  นํ้านมโคชนิดพรองมันเนยที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ หมายถึง นํ้านมโคที่ไดแยกมันเนย 
ออกบางสวน และตองผานกรรมวิธีฆาเชื้อตามที่กําหนดไวในขอ 3 ของกรรมวิธีการผลิต 

3.3  น้ํานมโคชนิดขาดมันเนยที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ หมายถึง น้ํานมโคที่ไดแยกมันเนยออก 
เกือบทั้งหมด และตองผานกรรมวิธีฆาเชื้อตามที่กําหนดไวในขอ 3 ของกรรมวิธีการผลิต 

4.  นมผง หมายความวา นํ้านมโคที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อท่ีระเหยน้ําออกดวยกรรมวิธีตาง ๆ  
จนเปนผง และอาจมีการเติมวัตถุอ่ืนใดที่เปนองคประกอบของนมอีกดวยก็ได มี 3 ชนิด ไดแก 

4.1  นมผงชนิดเต็มมันเนย 
4.2  นมผงชนิดพรองมันเนย 
4.3  นมผงชนิดขาดมันเนย 

5.  นมขน หมายความวา น้ํานมโคที่ระเหยเอาน้ําบางสวนออกและอาจเติมน้ําตาลหรือวัตถุอ่ืนใด 
ที่เปนองคประกอบของนมอีกดวยก็ได มี 6 ชนิด ไดแก 

5.1  นมขนไมหวานชนิดเต็มมันเนย 
5.2  นมขนหวานชนิดเต็มมันเนย 
5.3  นมขนไมหวานชนิดพรองมันเนย 
5.4  นมขนหวานชนิดพรองมันเนย 
5.5  นมขนไมหวานชนิดขาดมันเนย 
5.6  นมขนหวานชนิดขาดมันเนย 

6.  นมคืนรูป หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําเอาองคประกอบของน้ํานมโคมาผสมกัน 
ใหมีลักษณะเชนเดียวกับนมโคตามขอ 2.1 หรือ 2.3 และอาจเติมน้ํานมโคหรือวัตถุอ่ืนใดที่เปนองคประกอบ
ของนมอีกดวยก็ได มี 9 ชนิด ไดแก 

6.1  นมคืนรูปชนิดเต็มมันเนย 
6.2  นมคืนรูปชนิดพรองมันเนย 
6.3  นมคืนรูปชนิดขาดมันเนย 
6.4  นมขนคืนรูปไมหวานชนิดเต็มมันเนย 
6.5  นมขนคืนรูปหวานชนิดเต็มมันเนย 
6.6  นมขนคืนรูปไมหวานชนิดพรองมันเนย 
6.7  นมขนคืนรูปหวานชนิดพรองมันเนย 
6.8  นมขนคืนรูปไมหวานชนิดขาดมันเนย 
6.9  นมขนคืนรูปหวานชนิดขาดมันเนย 
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7.  นมแปลงไขมัน หมายความวา นมโคตามขอ 2.1, 2.2, 2.3 หรือ 2.4 ที่ใชไขมันอื่นบางสวน 

หรือทั้งหมดแทนมันเนยที่มีอยู มี 8 ชนิด ไดแก 

7.1  นมแปลงไขมันชนิดเต็มไขมัน 

7.2  นมแปลงไขมันชนิดพรองไขมัน 

7.3  นมผงแปลงไขมันชนิดเต็มไขมัน 

7.4  นมผงแปลงไขมันชนิดพรองไขมัน 

7.5  นมขนแปลงไขมันไมหวานชนิดเต็มไขมัน 

7.6  นมขนแปลงไขมันไมหวานชนิดพรองไขมัน 

7.7  นมขนแปลงไขมันหวานชนิดเต็มไขมัน 

7.8  นมขนแปลงไขมันหวานชนิดพรองไขมัน 

8.  นมโคตามขอ 4, ขอ 5, ขอ 6 หรือ 7 อาจมีการเติมสารอาหารอื่น เพื่อเพิ่มชนิดและปริมาณ 

สารอาหารนอกเหนือจากที่กําหนดในประกาศได โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว

ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การเติมสารอาหารในผลิตภัณฑอาหาร 

•  ชื่ออาหาร 
ตองไมทําใหเขาใจผิดในสาระสําคัญ ไมเปนเท็จ ไมเปนการหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อ                    

ทําใหเขาใจผิดหรือขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือสอไปในทางทําลายคุณคาของภาษาไทย และ                    

มีขอความตอเนื่องกันในแนวนอน ขนาดตัวอักษรใกลเคียงกัน อานไดชัดเจน และใหใชชื่อ ดังตอไปนี้ 

(1)  การใชชื่ออาหารของนมโค ไดแก 

(1.1)  น้ํานมโคที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 3 ของกรรมวิธีการผลิต ใหใชชื่อดังนี้ 

(1.1.1)  “นม…….” (ความที่เวนไวใหระบุกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 3 ของกรรมวิธี 

การผลิต) สําหรับชนิดเต็มมันเนย ทั้งนี้น้ํานมโคชนิดเต็มมันเนยที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 3.1 ของ                 

กรรมวิธีการผลิตที่อุณหภูมิไมเกิน 80 องศาเซลเซียส และยังคงคุณลักษณะใกลเคียงกับน้ํานมโคมากที่สุด 

ใหแสดงชื่ออาหาร “นมสดพาสเจอรไรส” ได 

(1.1.2)  “นม…….พรองมันเนย” หรือ “นมพรองมันเนย…….” (ความที่เวนไว 

ใหระบุกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 3 ของกรรมวิธีการผลิต) สําหรับชนิดพรองมันเนย 

(1.1.3)  “นม…….ขาดมันเนย” หรือ “นมขาดมันเนย…….” (ความที่เวนไวใหระบุ 

กรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 3 ของกรรมวิธีการผลิต) สําหรับชนิดขาดมันเนย 

(1.2)  นมผงตามขอ 4 ใหใชชื่อดังนี้ 

(1.2.1)  “นมผง” สําหรับนมผงชนิดเต็มมันเนย 

(1.2.2)  “นมผงพรองมันเนย” สําหรับนมผงชนิดพรองมันเนย 

(1.2.3)  “นมผงขาดมันเนย” สําหรับนมผงชนิดขาดมันเนย 
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(1.3)  นมขนตามขอ 5 ใหใชชื่อดังนี้ 
(1.3.1)  “นมขนไมหวาน” สําหรับนมขนไมหวานชนิดเต็มมันเนย 
(1.3.2)  “นมขนหวาน” สําหรับนมขนหวานชนิดเต็มมันเนย 
(1.3.3)  “นมขนไมหวานพรองมันเนย” สําหรับนมขนไมหวานชนิดพรองมันเนย 
(1.3.4)  “นมขนหวานพรองมันเนย” สําหรับนมขนหวานชนิดพรองมันเนย 
(1.3.5)  “นมขนไมหวานขาดมันเนย” สําหรับนมขนไมหวานชนิดขาดมันเนย 
(1.3.6)  “นมขนหวานขาดมันเนย” สําหรับนมขนหวานชนิดขาดมันเนย 

(1.4)  นมคืนรูปตามขอ 6 ใหใชชื่อดังนี้ 
(1.4.1)  “นมคืนรูป…….” (ความที่เวนไวใหระบุกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 3 ของ 

กรรมวิธีการผลิต) สําหรับนมคืนรูปชนิดเต็มมันเนย 
(1.4.2)  “นมคืนรูปพรองมันเนย…….” หรือ “นมคืนรูป…….พรองมันเนย”  

(ความที่เวนไวใหระบุกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 3 ของกรรมวิธีการผลิต) สําหรับนมคืนรูปชนิดพรองมันเนย 
(1.4.3)  “นมคืนรูปขาดมันเนย…….” หรือ “นมคืนรูป…….ขาดมันเนย”  

(ความที่เวนไวใหระบุกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 3 ของกรรมวิธีการผลิต) สําหรับนมคืนรูปชนิดขาดมันเนย 
(1.4.4)  “นมขนคืนรูปไมหวาน” สําหรับนมขนคืนรูปไมหวานชนิดเต็มมันเนย 
(1.4.5)  “นมขนคืนรูปหวาน” สําหรับนมขนคืนรูปหวานชนิดเต็มมันเนย 
(1.4.6)  “นมขนคืนรูปไมหวานพรองมันเนย” สําหรับนมขนคืนรูปไมหวานชนิด 

พรองมันเนย 
(1.4.7)  “นมขนคืนรูปหวานพรองมันเนย” สําหรับนมขนคืนรูปหวานชนิดพรองมันเนย 
(1.4.8)  “นมขนคืนรูปไมหวานขาดมนัเนย” สําหรับนมขนคนืรูปไมหวานชนิดขาดมันเนย 
(1.4.9)  “นมขนคืนรูปหวานขาดมันเนย” สําหรับนมขนคืนรูปหวานชนิดขาดมันเนย 

(1.5)  นมแปลงไขมันตามขอ 7 ใหใชชื่อดังนี้ 
(1.5.1)  “นมแปลงไขมัน…….” (ความที่เวนไวใหระบุกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 3 ของ 

กรรมวิธีการผลิต) สําหรับนมแปลงไขมันชนิดเต็มไขมนั 
(1.5.2)  “นมแปลงไขมันชนิดพรองไขมัน…….” หรือ “นมแปลงไขมัน………….…. 

ชนิดพรองไขมัน” (ความที่เวนไวใหระบุกรรมวิธีฆาเชื้อตามขอ 3 ของกรรมวิธีการผลิต) สําหรับนมแปลงไขมัน
ชนิดพรองไขมัน 

(1.5.3)  “นมผงแปลงไขมัน” สําหรับนมผงแปลงไขมันชนิดเต็มไขมัน 
(1.5.4)  “นมผงแปลงไขมันชนิดพรองไขมัน” สําหรับนมผงแปลงไขมันชนิดพรองไขมัน 
(1.5.5)  “นมขนแปลงไขมันไมหวาน” สําหรับนมขนแปลงไขมันไมหวานชนิดเต็มไขมัน 
(1.5.6)  “นมขนแปลงไขมันไมหวานชนิดพรองไขมัน” สําหรับนมขนแปลงไขมัน 

ไมหวานชนิดพรองไขมัน 
(1.5.7)  “นมขนแปลงไขมันหวาน” สําหรับนมขนแปลงไขมันหวานชนิดเต็มไขมัน 
(1.5.8)  “นมขนแปลงไขมันหวานชนิดพรองไขมัน” สําหรับนมขนแปลงไขมันหวาน 

ชนิดพรองไขมัน 
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การใชชื่ออาหารของนมโคอาจใชชื่อทางการคาได แตตองมีขอความตาม (1) แลวแตชนิด
ของนมโคกํากับชื่ออาหารดวย โดยจะแสดงอยูในบรรทัดเดียวกับชื่อทางการคาก็ได และจะมีขนาดตัวอักษร
ตางกับชื่อทางการคาก็ได แตตองสามารถอานไดชัดเจน 

ตัวอยางชื่ออาหารที่เคยอนุญาต 
-  นมสดพาสเจอรไรส   Pasteurized Fresh Milk 
-  นมสดพาสเจอรไรสรสจืด  Whole Milk Pasteurized 
-  นมขาดมันเนยพาสเจอรไรส  Pasteurized Skimmed Milk 
-  นมสดเกษตร (นมสดพาสเจอรไรส) Kaset Fresh Milk 
-  นมยูเอชที    UHT Milk 
-  นมยูเอชทีขาดมันเนย   UHT Non Fat Milk 
-  นมคืนรูปยูเอชที   UHT Recombined Milk 
-  นมขนคืนรูปไมหวาน   Recombined Unsweetened Condensed Milk 
-  นมขนแปลงไขมันไมหวานสูตรน้ํามันปาลม  Unsweetened Condensed Filled Milk 

Palm Oil Formula 
-  นมขนแปลงไขมันหวานสูตรน้ํามันปาลมผสมนํ้ามันเนย  Sweetened Condensed 

Skimmed Milk Palm Oil and Milk Fat Formula 
-  นมผงแปลงไขมัน   Instant Full Filled Milk Powder 
-  นมผงแปลงไขมันชนิดละลายทันที Instant Filled Milk Powder 
-  นมผง     Milk Powder 
-  Spray Process Whole Milk Powder 
-  Instant Partly Skimmed Milk Powder 
-  Prolac H30 (Partly Skimmed Milk) 
-  Evaporated Milk 

•  สูตรสวนประกอบ 
1.  แจงใหครบ 100% 
2.  หามใชวัตถุกันเสีย 
3.  หามใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล 
4.  สูตรตองสอดคลองกับชนิดของนมโค เชน นมสด, นมผงขาดมันเนย 
5.  น้ํานมดิบชนิดเต็มมันเนย ไมอนุญาตใหเติมวัตถุอ่ืนใด เวนแตการปรับปริมาณมันเนย 

โดยการแยกหรือเติมมันเนย 
6.  อนุญาตใหมีการเติมสารอาหารในนมผง, นมขน, นมคืนรูป หรือนมแปลงไขมัน ได  

โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง     
การเติมสารอาหารในผลิตภัณฑอาหาร 
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7.  ถาจําเปนตองใชวัตถุเจือปนอาหาร ใหใชไดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในบัญชีแนบทาย 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265) พ.ศ.2548 เร่ือง นมโค 

8.  นมผงชนิดละลายทันทีที่สูตรไมมีการเติมเลซิติน ใหสงตัวอยางทดสอบการละลายกอนที่จะ 

อนุญาตใหใชชื่ออาหารดังกลาวได 

•  กรรมวธิีการผลิต 

1.  กรรมวิธีการผลิต ตองสอดคลองกับชนิดของนมโคนั้น ๆ เชน 

1.1  นมพรองมันเนย ไดจากการแยกมันเนยบางสวนออกจากน้ํานมโค 

1.2  นมขนหวาน ไดจากน้ํานมโคที่ระเหยน้ําออกบางสวนและเติมน้ําตาล หรือวัตถุอ่ืนใด 

ที่เปนองคประกอบของนม 

2.  หากมีการผานความรอนใหแจงอุณหภูมิ และเวลาที่ใชดวย 

3.  นํ้านมโคผานความรอน, นมคืนรูป, นมแปลงไขมัน ตองผานความรอนตามกรรมวิธี 

ดังตอไปนี้ 

3.1  “พาสเจอรไรส” หมายความวา กรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนเพื่อลดปริมาณจุลินทรีย 

ใหอยูในระดับที่ปลอดภัยตอผูบริโภค และยับยั้งการทํางานของเอนไซมฟอสฟาเทส โดยใชอุณหภูมิและ

เวลาอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

3.1.1  อุณหภูมิไมต่ํากวา 63 องศาเซลเซียส และคงอยูท่ีอุณหภูมิน้ีไมนอยกวา  

30 นาที แลวทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือตํ่ากวา หรือ 

3.1.2  อุณหภูมิไมต่ํากวา 72 องศาเซลเซียส และคงอยูท่ีอุณหภูมิน้ีไมนอยกวา  

15 วินาที แลวทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือตํ่ากวา หรือ 

3.1.3  อุณหภูมิและเวลาที่ใหผลในการฆาเชื้อไดเทียบเทากับ (3.1.1) และ (3.1.2)  

แลวทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือตํ่ากวา 

3.2  สเตอริไลส หมายความวา กรรมวิธีฆาเชื้อนํ้านมโคที่บรรจุในภาชนะที่ปดสนิท  

ดวยความรอนที่อุณหภูมิไมตํ่ากวา 100 องศาเซลเซียส โดยใชเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้จะตองผานกรรมวิธี              

ทําใหเปนเนื้อเดียวกันดวย 

3.3  ยูเอชที หมายความวา กรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนที่อุณหภูมิไมตํ่ากวา 133 องศา 

เซลเซียส ไมนอยกวา 1 วินาที แลวบรรจุในภาชนะและในสภาวะที่ปราศจากเชื้อ ทั้งนี้จะตองผานกรรมวิธี

ทําใหเปนเนื้อเดียวกันดวย 

3.4  กรรมวิธีอยางอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทากรรมวิธีตาม 3.1, 3.2 หรือ 3.3 โดยไดรับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหาร 
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4.  น้ํานมโค, นมคืนรูป, นมแปลงไขมัน ที่ผานกรรมวิธีพาสเจอรไรส ตองเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 
ไมเกิน 8 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาหลังบรรจุจนถึงผูบริโภค และระยะเวลาการบริโภคตองไมเกิน 10 วัน 
นับจากวันที่บรรจุในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย 

กรณีที่จะแสดงระยะเวลาการบริโภคเกินกวาที่กําหนดขางตน ตองมีมาตรการในการควบคุม
คุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ ตลอดระยะเวลาตั้งแตหลังการบรรจุถึงการจําหนายถึงผูบริโภค เปนไป
ตามหลักเกณฑที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหาร 

5.  น้ํานมโค, นมคืนรูป, นมแปลงไขมัน ที่ผานกรรมวิธีสเตอริไลส หรือ ยูเอชที ตองเก็บรักษาไว 
ที่อุณหภูมิปกติในระยะเวลาไมนอยกวา 5 วัน นับแตวันที่บรรจุในภาชนะกอนออกจําหนาย เพื่อตรวจสอบ
วายังคงมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กําหนด และไมเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมที่ทําขึ้น 
•  ภาชนะบรรจ ุ

ภาชนะบรรจุพลาสติกที่ใชบรรจุนมโคชนิดเหลว ตองเปนชนิด พอลิเอทิลีนหรือเอทิลีน 1- 
แอลคีนโคพอลิเมอรไรซดเรซิน, พอลิพรอพิลีน, พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต ทั้งนี้เนื้อพลาสติกตอง
มีคุณภาพทางเคมีและการแพรกระจายเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548 
หากเปนพลาสติกที่มีสีจะตองสงผลวิเคราะหตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548 

การใชภาชนะบรรจุกลองกระดาษเคลือบพลาสติก พีอี บรรจุนมโค ยอมใหมีปริมาณไดออกซิน 
ตกคางไดไมเกิน 1 ppt และในการนําเขากระดาษหรือกลองกระดาษดังกลาว จะตองสงหนังสือรับรองจาก
หนวยงานราชการระบุวากระดาษหรือกลองกระดาษดังกลาวมีปริมาณไดออกซินตกคางไมเกิน 1 ppt 
•  ฉลาก 

การแสดงฉลากอาหาร ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องฉลาก 
อนุญาตใหแสดงเครื่องหมาย Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ฉลากได ในกรณีที่เปน

น้ํานมโคพรอมด่ืมที่ผลิตจากนมโค 100% และไดรับอนุญาตใหข้ึนทะเบียนตํารับอาหารจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ทั้งนี้โรงงานผลิตอาหารตองผานการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการผลิต 
เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 หรือ (ฉบับที่ 298) 
พ.ศ.2549 และมีหลักฐานการไดรับอนุญาตเครื่องหมาย Q ที่ถูกตองเปนปจจุบันมาประกอบการพิจารณา 

การแสดงฉลากโภชนาการ ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ืองฉลาก
โภชนาการ 
•  การแสดงคําเตือน 

1)  ขอความวา “อยาใชเล้ียงทารก” ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง ขนาดความสูงไมนอยกวา  
5 มิลลิเมตร ในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นขาว สีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลาก สําหรับนมผงชนิดพรองมันเนย,               
นมผงชนิดขาดมันเนย, นมขนไมหวานชนิดพรองมันเนย, นมขนไมหวานชนิดขาดมันเนย, นมขนคืนรูป              
ไมหวานชนิดพรองมันเนย, นมขนคืนรูปไมหวานชนิดขาดมันเนย, นมแปลงไขมันชนิดเต็มมันเนย, นมแปลง
ไขมันชนิดพรองไขมัน, นมผงแปลงไขมันชนิดเต็มไขมัน, นมผงแปลงไขมันชนิดพรองไขมัน, นมขนแปลง               
ไขมันไมหวานชนิดเต็มไขมัน และนมขนแปลงไขมันไมหวานชนิดพรองไขมัน 
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2)  ขอความ “อยาใชเลี้ยงทารกอายุต่ํากวา 1 ป” ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง ขนาดความสูง 
ไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร ในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นขาว สีของกรอบตัดกับสีของพื้นฉลาก สําหรับนมขนหวาน
ชนิดเต็มมันเนย, นมขนหวานชนิดพรองมันเนย, นมขนหวานชนิดขาดมันเนย, นมขนคืนรูปหวานชนิดเต็ม
มันเนย, นมขนคืนรูปหวานชนิดพรองมันเนย, นมขนคืนรูปหวานชนิดขาดมันเนย, นมขนแปลงไขมันหวาน
ชนิดเต็มไขมัน และนมขนแปลงไขมันหวานชนิดพรองไขมัน 
•  การพิจารณารายงานผลการตรวจวิเคราะห 

1.  ผลวิเคราะหตองออกโดยสวนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการอาหารกําหนด 
2.  ผลวิเคราะหคุณภาพหรือมาตรฐานอาหารตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับต้ังแตวันที่ออกรายงาน 

การตรวจวิเคราะหจนถึงวันที่ยื่นคําขอ กรณีที่มีหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรแสดงวา เคยยื่นมากอนวนัที่
รายงานการตรวจวิเคราะหจะหมดอายุการใช แตเนื่องจากเอกสารและหลักฐานตางๆ ยังไมครบถวนและ  
ไมถูกตอง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดสงคืนผูขออนุญาตแกไขใหมใหถูกตองกอนจึงจะ
รับคําขอได ก็จะพิจารณาผอนผันใหใชผลวิเคราะหที่มีอายุเกิน 1 ป 

3.  รายละเอียดของชื่ออาหาร ผูผลิต และสถานที่ต้ัง ที่รายงานในผลวเิคราะหตองตรงกับ 
รายละเอียดในการขออนญุาต 

4.  ผลวิเคราะหไดมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง นมโค และอยางนอย 
ตองมีรายการวิเคราะหครบตามขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะหที่ระบุในคูมือรายงานการตรวจวิเคราะห
อาหารควบคุมเฉพาะ และอาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนตํารับ
อาหารหรือขอใชฉลากอาหาร รายการที่ตองตรวจวิเคราะห มีดังนี้ 

• โปรตีนนม หรือโปรตีนนมในเนื้อนมไมรวมมันเนย (แลวแตชนิดของนมโคตามที่กําหนด) 
• เนื้อนม หรือเนื้อนมไมรวมมันเนย (แลวแตชนิดของนมโคตามที่กําหนด) 
• มันเนย 
• จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

-  Salmonella sp 
-  Clostridium perfringens 
-  Staphylococcus aureus 
-  Bacillus cereus 

• อี.โคไล (Eschericia Coli) (แลวแตชนิดของนมโคตามที่กําหนด) 
• ยีสตและรา (แลวแตชนิดของนมโคตามที่กําหนด) 
• แบคทีเรียทั้งหมด  
• สารปฏิชีวนะ (เฉพาะน้ํานมโคที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ) 
• สารตกคางจากยาฆาแมลง (เฉพาะน้ํานมโคที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ) 

และใหผูขออนุญาตรับรองวาจะผลิตหรือนําเขานมโคใหไดคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตามที่ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 



-9- 

 

5.  การพิจารณาอนุญาตใหใชผลวิเคราะหรวม อาหารที่จะใชผลวิเคราะหรวมจะตองมีสูตร 

สวนประกอบและกรรมวิธีการผลิตตรงกันกับอาหารที่ไดรับอนุญาตไวแลว และตองสงหนังสือขอใชและ

ยินยอมใหใชผลวิเคราะหรวมมาประกอบการพิจารณา ในกรณีนําเขาอาหารดังกลาวจะตองผลิตจากผูผลิต

เดียวกันดวย กรณีผลิตตองเปนสถานที่ผลิตเดียวกันหรือในเครือนิติบุคคลเดียวกัน 

6.  อาหารที่มีสี ใหพิจารณาชนิดและปริมาณสีในอาหาร โดยชนิดสีในผลวิเคราะหตองตรงกับ 

สูตรและปริมาณในผลวิเคราะหเกินจากสูตรไดไมเกิน 10%  

7.  การพิจารณารายงานผลการตรวจวิเคราะห อนุญาตใหมีคาความคลาดเคลื่อนของผลวิเคราะห  

ดังนี้ 

7.1  คาความคลาดเคลื่อนสําหรับการพิจารณาผลวิเคราะหเทียบกับมาตรฐานตามที่ 

ประกาศฯกําหนด จะยอมรับคาความคลาดเคลื่อนที่ +10% (โดยการคํานวณความคลาดเคลื่อน +10% 

ของผลวิเคราะหเทียบกับมาตรฐาน) เฉพาะคุณภาพหรือมาตรฐานทางเคมีและทางฟสิกสเทานั้น สําหรับ

การวิเคราะหในสวนของสารอาหารจะยอมรับคาความคลาดเคลื่อนที่ +20% 

7.2  คาความคลาดเคลื่อนสําหรับการพิจารณาผลวิเคราะหเทียบกับขอมูลสารอาหาร 

บนฉลาก สารอาหารทั้งกลุม macronutrient และ micronutrient จะยอมรับคาความคลาดเคลื่อนที่ +20% 

และสารอาหารกลุม micronutrient ตองเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้เพิ่มเติมดวย 

(1)  กรณีที่สารอาหารนั้นมีในผลิตภัณฑตามธรรมชาติ จะตองตรวจพบไมนอยกวา  

80% ของปริมาณที่ระบุบนฉลาก 

(2)  กรณีที่สารอาหารนั้นเปนการเติมในผลิตภัณฑ (Nutrification) จะตองตรวจพบ 

ไมนอยกวาปริมาณที่ระบุบนฉลาก 

(3)  ปริมาณทีต่รวจพบของกรณี (1) และ (2) จะตองไมเกินคาปริมาณสูงสุดของ 

สารอาหารที่ยอมใหมีไดตอหนึ่งหนวยบริโภค 

(4)  สารอาหารที่ประสงคจะแสดงคาเปน 0 ในฉลากได ปริมาณสารอาหารนัน้จะตอง 

เปนไปตามหลักเกณฑการปดตัวเลขของการแสดงคาปริมาณสารอาหารบนฉลากโภชนาการ 


