นมเปรี้ยว
• ประกาศฯที่เกี่ยวของ
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 289) พ.ศ.2548 เรื่อง นมเปรีย้ ว
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 252) พ.ศ.2545
เรื่อง ฉลาก
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92 (พ.ศ.2528) และ (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548
เรื่อง ภาชนะบรรจุ
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 และ (ฉบับที่ 219) พ.ศ.2544 เรื่อง
ฉลากโภชนาการ
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 223) พ.ศ.2544 เรื่อง วัตถุแตงกลิ่นรส
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช
ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2548 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช
ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอน
โดยวิธีพาสเจอรไรส
9. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑการแสดงขอความ
บนฉลากอาหารเกี่ยวกับการไดรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิต
10. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 343/2548 เรื่อง หลักเกณฑการแสดง
รูปภาพสวนประกอบของผลิตภัณฑบนฉลากอาหาร
• สาระสําคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมเปรี้ยว
1. นมเปรี้ยว (Fermented milk) หมายความวา ผลิตภัณฑนมที่ไดจากน้ํานมจากสัตวที่นาํ มา
บริโภคได หรือสวนประกอบของน้ํานมที่ผานการทําลายจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคแลว หมักดวยจุลินทรียที่
ไมทําใหเกิดโรคหรืออันตราย ทําใหคาความเปนกรดเพิ่มขึ้น และอาจปรุงแตงกลิ่น รส สี หรือเติมวัตถุเจือปน
อาหาร สารอาหาร หรือสวนประกอบอื่นที่มิใชนมดวยก็ได ทั้งนี้ใหรวมถึงนมเปรี้ยวที่นํามาผานการฆาเชื้อ
การแชแข็ง หรือการทําใหแหงดวย
2. นมเปรี้ยวแบงตามชนิดของจุลินทรียที่ใชในการหมักได ดังนี้
2.1 โยเกิรต (Yoghurt) หมายถึง นมเปรี้ยวที่ไดจากการหมักดวยแบคทีเรีย สเตรปโทค็อกคัส
เทอรโมฟลัส (Streptococcus thermophilus) และแล็กโทบาซิลลัส เดลบรึคคิไอ ซับสปชีส บัลแกริคัส
(Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) หรือแล็กโทบาซิลลัส ซับสปชีส อื่น
2.2 นมเปรี้ยวแอซิโดฟลัส (Acidophilus Milk) หมายถึง นมเปรี้ยวที่ไดจากการหมักดวย
แบคทีเรียแล็กโทบาซิลลัส แอซิโดฟลัส (Lactobacillus acidophilus)

-22.3 นมเปรี้ยวเคเฟอร (Kefir) หมายถึง นมเปรี้ยวที่ไดจากการหมักดวยแบคทีเรียและยีสต
ไดแก แล็กโทบาซิลลัส เคฟไร (Lactobacillus kefiri) หรือแล็กโทค็อกคัส (Lactococcus) และแอซีโทแบกเตอร
(Acetobacter) และไคลเวอโรไมซีส มารเซียนัส (Kluyveromyces marxianus) และแซ็กคาโรไมซีส
ยูนิสปอรัส (Saccharomyces unisporus) หรือแซ็กคาโรไมซีส เซรีวิซิอี (Saccharomyces cerevisiae)
หรือแซ็กคาโรไมซีส แอซิกูอัส (Saccharomyces exiguus)
2.4 นมเปรี้ยวคูมิส (Kumys) หมายถึง นมเปรี้ยวที่ไดจากการหมักดวยแบคทีเรียและยีสต
ไดแก แล็กโทบาซิลลัส เดลบรึคคิไอ ซับสปชีส บัลแกริคัส (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus)
และไคลเวอโรไมซีส มารเซียนัส (Kluyveromyces marxianus)
2.5 นมเปรี้ยวที่ไดจากการหมักดวยจุลินทรียชนิดที่แตกตางหรือนอกเหนือจากที่กําหนดไว
ใน 2.1-2.4 เชน แล็กโทบาซิลลัส คาเซอิ ซับสปชีส ชิโรตา (Lactobacillus casei subsp. shirota) บิฟโด
แบคทีเรียม (Bifidobacterium)
นมเปรี้ยวตาม 2.1, 2.2, 2.3 และ 2.4 อาจใสจุลินทรียที่ใชในการหมักชนิดอื่นเพิ่มเติมจาก
ที่กําหนดได
• ชื่ออาหาร
1. ชื่ออาหาร
1.1 นมเปรี้ยวตามขอ 2.1 ใหใชชื่ออาหารวา “โยเกิรต” หรือ “นมเปรี้ยวโยเกิรต” สําหรับ
กรณีที่ประสงคจะใชชื่ออาหารวา “นมเปรี้ยว” ตองกํากับชื่ออาหารดวยขอความวา “ชนิดโยเกิรต”
1.2 นมเปรี้ยวตามขอ 2.2 ใหใชชื่ออาหารวา “นมเปรี้ยวแอซิโดฟลัส” สําหรับกรณี
ที่ประสงคจะใชชื่ออาหารวา “นมเปรี้ยว” ตองกํากับชื่ออาหารดวยขอความวา “ชนิดแอซิโดฟลัส”
1.3 นมเปรี้ยวตามขอ 2.3 ใหใชชื่ออาหารวา “นมเปรี้ยวเคเฟอร” สําหรับกรณีที่ประสงค
จะใชชื่ออาหารวา “นมเปรี้ยว” ตองกํากับชื่ออาหารดวยขอความวา “ชนิดเคเฟอร”
1.4 นมเปรี้ยวตามขอ 2.4 ใหใชชื่ออาหารวา “นมเปรี้ยวคูมิส” สําหรับกรณีที่ประสงคจะใช
ชื่ออาหารวา “นมเปรี้ยว” ตองกํากับชื่ออาหารดวยขอความวา “ชนิดคูมิส”
1.5 “นมเปรี้ยว” สําหรับนมเปรี้ยวตามขอ 2.5
2. การใชชื่ออาหารของนมเปรี้ยวอาจใชชื่อทางการคาได แตตองมีขอความตาม 1.1, 1.2, 1.3,
1.4 หรือ 1.5 แลวแตกรณี กํากับชื่ออาหารดวย โดยจะแสดงอยูในบรรทัดเดียวกับชื่อทางการคาก็ได และจะมี
ขนาดตัวอักษรตางกับชื่อทางการคาก็ได แตตองสามารถอานไดชัดเจน
หากประสงคจะแสดงชื่ออาหารภาษาตางประเทศ ตองแสดงใหสอดคลองชื่ออาหารภาษาไทย
เชน นมเปรี้ยวกลิ่นสม (Orange Flavoured Cultured Milk) หรือ Orange Flavour Fermented Milk
3. นมเปรี้ยวที่ผานการฆาเชื้อหลังการหมักตองแสดงขอความ “พาสเจอรไรส” หรือ “ยูเอชที”
เปนสวนหนึ่งของชื่ออาหารหรือกํากับชื่ออาหาร แลวแตกรณี

-34. สูตรใสอาหารนัน้ ๆ ในปริมาณตั้งแต 10% ขึ้นไป อนุญาตใหใชเปนสวนของชื่ออาหารได
เชน นมเปรี้ยวสับปะรด
5. สูตรมีการใสอาหารนั้นๆ อนุญาตใหใชคําวา “รส.....” หรือ “ผสม.....” เปนสวนชื่ออาหาร
เชน นมเปรี้ยวรสสับปะรด, นมเปรี้ยวผสมสับปะรด, โยเกิรตผสมธัญญาหาร ถั่ว และเมล็ดบัว
6. สูตรมีการใสวัตถุแตงกลิน่ รสธรรมชาติ เชน Orange Oil, Lemon Oil ซึ่งทําใหเกิดกลิ่นมิได
เกิดรสแตอยางใด ใหใชคําวา “กลิ่น.....” เปนสวนของชื่ออาหาร เชนนมเปรี้ยวกลิ่นสม
7. สูตรมีการใสวัตถุแตงกลิ่นรสชนิดสังเคราะห หรือวัตถุแตงกลิ่นรสชนิดเลียนธรรมชาติ ใหใช
คําวา “กลิ่น.....” เปนสวนของชื่ออาหาร เชน นมเปรี้ยวกลิ่นสตรอเบอรรี
8. หากจะใชคําวา “รส.....” เปนสวนของชื่ออาหาร สูตรของวัตถุแตงกลิ่นรสนั้น จะตองมีสูตร
สวนประกอบที่ทําใหเกิดรสอยูดวย
9. ชื่ออาหารอนุญาตใหใชคําวา “รสธรรมชาติ” “Plain” หรือ “Natural Flavour” โดยสูตรตอง
ไมมีการแตงกลิ่นรส
10. ชื่ออาหารอนุญาตใหใชคําวา “สวิสสไตล” ไดนั้น จะตองเปนนมเปรี้ยวซึ่งมีเนื้อผลไมผสม
รวมกระจายอยูในนมเปรี้ยว
11. ชื่ออาหารอนุญาตใหใชคําวา “แบบซันเด” (Sundae Style/Type) โดยจะตองเปนนมเปรี้ยว
ที่มีเนื้อผลไมอยูกนภาชนะ
1.2 ชื่ออาหาร อนุญาตใหใชคําวา “ชนิดคงตัว” (set) โดยมีลักษณะอาหารแบบคงตัว
• ตัวอยางชือ่ อาหารนมเปรี้ยวที่อนุญาต
- นมเปรี้ยว
Fermented Milk หรือ Cultured Milk
- ยาคูลท (นมเปรี้ยว)
Yakult
- นมเปรี้ยวรสองุน
- นมเปรี้ยวกลิ่นสตรอเบอรรี
- นมเปรี้ยวพาสเจอรไรส รสสม
Pasteurized Drinking Fermented Milk Orange Flavour
- นมเปรี้ยว ยูเอชที รสเลมอน
U.H.T. Drinking Fermented Milk Lemon Flavour
- นมเปรี้ยวโยเกิรตพรอมดื่ม, โยเกิรตพรอมดื่ม Drinking Yoghurt
- นมเปรี้ยวพรอมดื่มรสมะนาวชนิดโยเกิรต Drinking Flavoured Lime Flavoured
- โยเกิรตผสมสมสูตรนมพรองมันเนย
Yoghurt with Orange Low Fat Milk Formula หรือ
Yoghurt with Orange Partly Skimmed Milk Formula

-4• สูตรสวนประกอบ
1. แจงใหครบ 100%
2. ทําจากผลิตภัณฑนมที่ไดจากน้ํานมจากสัตวที่นํามาบริโภคได หรือสวนประกอบของน้ํานม
ที่ผานการทํางานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคแลว หมักดวยจุลินทรียที่ไมทําใหเกิดโรคหรืออันตราย อาจปรุงแตง
กลิ่น รส สี หรือเติมวัตถุเจือปนอาหาร สารอาหาร หรือสวนประกอบอื่นที่มิใชนมดวยก็ได
3. นมเปรี้ยวที่ปรุงแตง ตองมีนมเปนสวนผสมในปริมาณไมนอยกวารอยละ 50 ของน้ําหนัก
4. อนุญาตใหมีการเติมสารอาหารได ทั้งนี้ชนิดและปริมาณที่เติมตองเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไว
5. อนุญาตใหมีการแตงกลิ่นรสได ดังนี้
5.1 เติมอาหารอื่นๆ เชน น้ําผลไม ผลไม ธัญพืช เปนตน
5.2 เติมวัตถุแตงกลิ่นรส (Flavour) โดยตองแจงรายละเอียดของวัตถุแตงกลิ่นรสนั้น หรือ
แจงเลขสารบบอาหารของวัตถุแตงกลิ่นรสนั้น ทั้งนี้ตองมีสูตรที่เหมาะสมในการใชเปนวัตถุแตงกลิ่นรสและ
เปนชนิดที่ไมเปนอันตราย หรืออาจกอใหเกิดอันตราย ถาไมสามารถแจงรายละเอียดดังกลาวได ใหสง
หนังสือรับรองวัตถุแตงกลิ่นรส หรือหนังสือรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑที่มีการใชวัตถุแตงกลิ่นรส
หรือสง Certificate of Free Sale มาประกอบการพิจารณา
6. สูตรตองแจงรายละเอียดของ Culture bacteria ที่ใชในกรรมวิธีการผลิต โดยใหระบุชนิด
ของแบคทีเรียที่ใช เชน Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus
7. การใชสีผสมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล ใหปฏิบัตติ าม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
8. ไมอนุญาตใหใชวัตถุกันเสีย กรณีตรวจพบวัตถุกันเสียที่ตกคางมาจากวัตถุที่ใชปรุงแตงกลิ่น
รส สี หรือสวนประกอบอื่นที่มิใชนมที่ เปนสวนผสมอยูดวย ปริมาณที่ตรวจพบจะตองไมเกินปริมาณที่
อนุญาตใหใชในวัตถุดิบเหลานั้น
• กรรมวิธีการผลิต
1. ใหแจงใหสอดคลองกับสูตร หากมีการฆาเชื้อใหแจงอุณหภูมิ เวลา ความดันที่ใช
2. นมเปรี้ยวที่มีจุลินทรียที่ใชในกรรมวิธีการหมักเหลืออยู และที่ผานการฆาเชื้อหลังหมักตาม
กรรมวิธีการพาสเจอรไรส ตองเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิไมเกิน 8 องศาเซลเซียส และระยะเวลาการบริโภคตอง
ไมเกิน 30 วัน นับจากวันที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย แตทั้งนี้ไมรวมนมเปรี้ยวแชแข็งหรือนมเปรี้ยวชนิดแหง
3. นมเปรี้ยวที่จะนําไปผานการฆาเชื้อหลังการหมัก ตองทําใหเปนเนื้อเดียวกันและฆาเชื้อ
ดวยกรรมวิธีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) พาสเจอรไรส หมายความวา กรรมวิธฆี าเชื้อดวยความรอนโดยใชอุณหภูมิที่เหมาะสม
ซึ่งจะไมทําใหผลิตภัณฑสูญเสียลักษณะที่ตองการเมื่อผานกรรมวิธีฆาเชื้อดังกลาว โดยใชอุณหภูมิและเวลา
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

-5(1.1) อุณหภูมิไมต่ํากวา 63 องศาเซลเซียส และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา 30 นาที
แลวทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา หรือ
(1.2) อุณหภูมิไมต่ํากวา 72 องศาเซลเซียส และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา 15 วินาที
แลวทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา
(2) ยูเอชที หมายความวา กรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนที่อุณหภูมิตั้งแต 100 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป และคงอยูที่อุณหภูมินี้ตามระยะเวลาที่เพียงพอจะทําลายจุลินทรียที่สามารถเพิ่มจํานวนเมื่อเก็บรักษา
ผลิตภัณฑที่อุณหภูมิปกติ แลวบรรจุในภาชนะและในสภาวะที่ปราศจากเชื้อ
(3) กรรมวิธีอยางอืน่ ที่มีมาตรฐานเทียบเทากรรมวิธีตาม (1) หรือ (2) ตามที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอาหาร
• ภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุนมเปรี้ยว ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องภาชนะบรรจุ
การใช ภ าชนะพลาสติ ก มี สี บ รรจุ น มเปรี้ ย ว ให ส ง ผลวิ เ คราะห ต ามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548 มาประกอบการพิจารณาอนุญาต
- ภาชนะบรรจุพลาสติกที่ใชบรรจุนมเปรีย้ วชนิดเหลว ตองทําจากพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน
หรือ เอทิลีน 1- แอลคีน โคพอลิเมอรไรซดเรซิน, พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต
การใชภาชนะบรรจุก ลองกระดาษเคลือบพลาสติก พีอี บรรจุน มเปรี้ยว ยอมใหมีปริมาณ
ไดออกซินตกคางไดไมเกิน 1 ppt โดยใหสงหนังสือรับรองจากหนวยงานราชการระบุวากระดาษหรือ
กลองกระดาษดังกลาวมีปริมาณไดออกซินตกคางไมเกิน 1 ppt
• ฉลากอาหาร
การแสดงฉลากอาหาร ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องฉลากและกรณี
เปนนมเปรี้ยวเคเฟอรและนมเปรี้ยวคูมิส ตองแสดงขอความดังตอไปนีด้ วย
“มีเอทธิลแอลกอฮอลไมเกิน ...%” (ความที่เวนไวใหระบุปริมาณแอลกอฮอลเปนรอยละของ
น้ําหนัก) ดวยตัวอักษรที่อา นไดชัดเจน บริเวณเดียวกับชื่ออาหารหรือเครื่องหมายการคา
“เด็กและสตรีมีครรภ ไมควรรับประทาน” ดวยตัวอักษรที่อานไดชัดเจน
การแสดงฉลากโภชนาการ ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องฉลาก
โภชนาการ
• การแสดงคําเตือน
1. ใช Aspartame เปนวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล ตองแสดงขอความ “ผูมีสภาวะฟนิล
คีโตนูเรีย ผลิตภัณฑนี้มีฟนิลอะลานิน” หากจะแสดงเปนภาษาอังกฤษใหใชขอความในทํานองเดียวกัน เชน
“Unsuitable For Phenylketonurias” ขอความดังกลาวใหแสดงใหเห็นไดชัดเจน

-62. นมเปรี้ยวที่มีสวนผสมของวางหางจระเข ตองแสดงขอความดังตอไปนี้
“เด็กไมควรรับประทาน” “ไมใชอาหารทางการแพทย” และ “หยุดบริโภคเมื่อมีอาการผิดปกติ”
ดวยตัวอักษรสีแดง ขนาดตัวอักษรไมต่ํากวา 2 มิลลิเมตร เห็นไดชัดเจนในกรอบสี่เหลี่ยม สีของกรอบตัดกับ
สีของพื้นฉลาก
3. นมเปรี้ยวที่มีสวนผสมของใบแปะกวย และสารสกัดจากใบแปะกวย จะตองแสดงขอความ
ดังตอไปนี้
“เด็กและสตรีมีครรภไมควรรับประทาน” “อาจมีผลใหเลือดแข็งตัวชา”
• การพิจารณารายงานผลการตรวจวิเคราะห
1. ผลวิเคราะหตองออกโดยสวนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการอาหารกําหนด
2. ผลวิเคราะหคุณภาพหรือมาตรฐานอาหารตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวันที่ออกรายงาน
การตรวจวิเคราะหจนถึงวันที่ยื่นคําขอ กรณีที่มีหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรแสดงวา เคยยื่นมากอนวันที่
รายงานการตรวจวิเคราะหจะหมดอายุการใช แตเนื่องจากเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ยังไมครบถวนและ
ไมถูกตอง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดสงคืนผูขออนุญาตแกไขใหมใหถูกตองกอนจึงจะ
รับคําขอได ก็จะพิจารณาผอนผันใหใชผลวิเคราะหที่มีอายุเกิน 1 ป
3. รายละเอียดของชื่ออาหาร ผูผลิต และสถานที่ตั้ง ที่รายงานในผลวิเคราะหตองตรงกับ
รายละเอียดในการขออนุญาต
4. ผลวิเคราะหไดมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมเปรี้ยว และอยางนอย
ตองมีรายการวิเคราะหครบตามขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะหที่ระบุในคูมือรายงานการตรวจวิเคราะห
อาหารควบคุมเฉพาะ และอาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
หรือขอใชฉลากอาหาร
รายการที่ตองตรวจวิเคราะห มีดังนี้
• กลิ่นรส
• โปรตีน
• มันเนย
• จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
- Salmonella sp.
- Clostridium perfringens
- Staphylococcus aureus
• ยีสตและเชื้อรา
• แบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม
• จุลินทรียที่ใชในกรรมวิธีการหมักที่มีชีวิตคงเหลือ (หากประสงคจะแสดงบนฉลาก)
• ชนิดและปริมาณวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล (ถามีการใช)

-7และใหผูขออนุญาตรับรองวาจะผลิตหรือนําเขานมเปรี้ยวใหไดคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตามที่ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 289) พ.ศ.2548 กําหนด
5. การพิจารณาอนุญาตใหใชผลวิเคราะหรวม อาหารที่จะใชผลวิเคราะหรวมจะตองมี
สูตรสวนประกอบและกรรมวิธีการผลิตตรงกันกับอาหารที่ไดรับอนุญาตไวแลว และตองสงหนังสือขอใชและ
ยินยอมใหใชผลวิเคราะหรวมมาประกอบการพิจารณา ในกรณีนําเขาอาหารดังกลาวจะตองผลิตจากผูผลิต
เดียวกันดวย กรณีผลิตตองเปนสถานที่ผลิตเดียวกันหรือในเครือนิติบุคคลเดียวกัน
6. อาหารที่มีสีและวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาลใหพิจารณาชนิดและปริมาณที่มีในอาหาร
โดยชนิดที่ตรวจพบตองตรงกับสูตรและปริมาณที่ตรวจพบในผลวิเคราะหเกินจากสูตรไดไมเกิน 10%
7. อนุญาตผลวิเคราะหตรวจพบกรดหรือเกลือของเบนโซอิก โดยสูตรไมใสวัตถุกันเสียได
เนื่องจากอาจเกิดขึ้นในกรรมวิธีการผลิต ไดดังนี้
7.1 กรณีเปนนมเปรี้ยวชนิดธรรมดา อนุญาตใหตรวจพบไดในปริมาณ 8-10 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม
7.2 กรณีเปนนมเปรี้ยว ซึง่ สูตรใช Lactobacillus acidophilus หรือ Lactobacillus bulgaricus
อนุญาตใหตรวจพบไดในปริมาณไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
8. การพิจารณารายงานผลการตรวจวิเคราะห อนุญาตใหมีคาความคลาดเคลื่อนของผลวิเคราะห
ดังนี้
8.1 คาความคลาดเคลื่อนสําหรับการพิจารณาผลวิเคราะหเทียบกับมาตรฐานตามที่
ประกาศฯกําหนด จะยอมรับคาความคลาดเคลื่อนที่ +10% (โดยการคํานวณความคลาดเคลื่อน +10%
ของผลวิเคราะหเทียบกับมาตรฐาน) เฉพาะคุณภาพหรือมาตรฐานทางเคมีและฟสิกสเทานั้น สําหรับการ
วิเคราะหในสวนของสารอาหารจะยอมรับคาความคลาดเคลื่อนที่ +20%
8.2 คาความคลาดเคลื่อนสําหรับการพิจารณาผลวิเคราะหเทียบกับขอมูลสารอาหาร
บนฉลาก สารอาหารทั้งกลุม macronutrient และ micronutrient จะยอมรับคาความคลาดเคลื่อนที่ +20%
และสารอาหารกลุม micronutrient ตองเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้เพิ่มเติมดวย
(1) กรณีที่สารอาหารนั้นมีในผลิตภัณฑตามธรรมชาติ จะตองตรวจพบไมนอยกวา
80% ของปริมาณที่ระบุบนฉลาก
(2) กรณีที่สารอาหารนั้นเปนการเติมในผลิตภัณฑ (Nutrification) จะตองตรวจพบ
ไมนอยกวาปริมาณที่ระบุบนฉลาก
(3) ปริมาณทีต่ รวจพบของกรณี (1) และ (2) จะตองไมเกินคาปริมาณสูงสุดของ
สารอาหารที่ยอมใหมีไดตอหนึง่ หนวยบริโภค
(4) สารอาหารที่ประสงคจะแสดงคาเปน 0 ในฉลากได ปริมาณของสารอาหารนัน้
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑการปดตัวเลขของการแสดงคาปริมาณสารอาหารบนฉลากโภชนาการ

