นมปรุงแตง
• ประกาศฯที่เกี่ยวของ
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 266) พ.ศ.2545 เรื่อง นมปรุงแตง
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 เครื่องมือ
เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2548 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่ อ งใช ในการผลิ ต และการเก็ บ รั ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ น มพร อ มบริ โ ภคชนิ ด เหลวที่ ผ า นกรรมวิ ธี ฆ า เชื้ อ
ดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส
9. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑการแสดงขอความ
บนฉลากอาหารเกี่ยวกับการไดรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิต
10. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 343/2528 เรื่อง หลักเกณฑการแสดง
รูปภาพสวนประกอบของผลิตภัณฑบนฉลากอาหาร
• สาระสําคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องนมปรุงแตง
1. นมปรุงแตง (Flavoured Milk) หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําน้ํานมโคหรือนมโค
ชนิดนมผงมาผานกรรมวิธีการผลิตตางๆ แลวปรุงแตงดวยกลิ่นหรือรส และอาจเติมวัตถุอื่นที่ไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพอีกดวยก็ได
2. นมปรุงแตง มี 2 ชนิด ดังนี้
2.1 นมปรุงแตงชนิดเหลว
2.2 นมปรุงแตงชนิดแหง
• ชื่ออาหาร
1. ชื่ออาหารตองไมทําใหเขาใจผิดในสาระสําคัญ ไมเปนเท็จ ไมเปนการหลอกลวงใหเกิด
ความหลงเชื่อ ทําใหเขาใจผิดหรือขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือสอไปในทางทําลายคุณคาของ
ภาษาไทย และมีขอความตอเนื่องกันในแนวนอน ขนาดตัวอักษรใกลเคียงกัน อานไดชัดเจน และใหใชชื่อ
ดังตอไปนี้
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หรือ “นมปรุงแตง.....พรองมันเนย” หรือ “นมปรุงแตง.....พรองไขมัน” หรือ “นมปรุงแตงขาดมันเนย…..”
หรือ “นมปรุงแตงขาดไขมัน.....” หรือ “นมปรุงแตง…..ขาดมันเนย” หรือ “นมปรุงแตง…..ขาดไขมัน”
(ความที่เวนไวใหระบุกลิ่นหรือรสที่ปรุงแตง และสําหรับนมปรุงแตงชนิดเหลว ใหระบุกรรมวิธี ฆาเชื้อแลวแต
กรณี) สําหรับนมปรุงแตงชนิดเหลวที่ทําจากน้ํานมโคและนมปรุงแตงชนิดแหง ทั้งนี้นมปรุงแตงชนิดแหง
อาจระบุลักษณะของผลิตภัณฑเปนสวนของชื่ออาหารดวยก็ได เชน นมผงปรุงแตง นมปรุงแตงอัดเม็ด เปนตน
(2) “นมคืนรูปปรุงแตง.....” หรือ “นมคืนรูปปรุงแตงพรองมันเนย.....” หรือ “นมคืนรูปปรุงแตง
พรองไขมัน…..” หรือ “นมคืนรูปปรุงแตง.....พรองมันเนย” หรือ “นมคืนรูปปรุงแตง....พรองไขมัน” หรือ “นม
คืนรูปปรุงแตงขาดมันเนย.....” หรือ “นมคืนรูปปรุงแตงขาดไขมัน…..” หรือ “นมคืนรูปปรุงแตง.....ขาดมันเนย”
หรือ “นมคืนรูปปรุงแตง…..ขาดไขมัน” (ความที่เวนไวใหระบุกลิ่นหรือรสที่ปรุงแตงและกรรมวิธีฆาเชื้อ
แลวแตกรณี) สําหรับนมปรุงแตงชนิดเหลวที่ทําจากนมผงหรือมีนมผงเปนสวนผสม
(3) ชื่อทางการคา การใชชื่อนี้ตองมีขอความตาม (1) หรือ (2) กํากับชือ่ อาหารดวย โดยจะ
อยูในบรรทัดเดียวกับชื่อทางการคาก็ได และจะมีขนาดตัวอักษรตางกับชื่อทางการคาก็ไดแตตองสามารถ
อานไดชัดเจน
หากประสงคจะแสดงชื่ออาหารภาษาตางประเทศ ตองแสดงใหสอดคลองกับชื่ออาหาร
ภาษาไทย เชน นมปรุงแตง ยูเอชที รสหวาน (UHT Sweetened Flavoured Milk) นมปรุงแตงพาสเจอรไรส
กลิ่นสม (Pasteurized Artificial Orange Flavoured Milk)
2. การพิจารณาชื่ออาหารของนมปรุงแตงมีดังนี้
2.1 สูตรมีการใสอาหารนัน้ ๆ อนุญาตใหใชคําวา “รส.....” หรือ “ผสม.....” เปนสวนของ
ชื่ออาหาร เชน นมปรุงแตงพาสเจอรไรส รสโกโก, นมปรุงแตงพาสเจอรไรสผสมโกโก
2.2 สูตรมีการใสอาหารซึ่งทําใหเกิดรสหวาน เชน น้ําตาล อนุญาตใหใชคําวา “รสหวาน”
เปนสวนของชื่ออาหาร เชน นมปรุงแตงพาสเจอรไรสรสหวาน
2.3 สูตรมีการใสวัตถุแตงกลิ่นรสธรรมชาติ เชน Orange Oil, Lemon Oil ซึ่งทําใหเกิดกลิ่น
มิไดทําใหเกิดรสแตอยางใด หรือใสวัตถุแตงกลิ่นรสชนิดสังเคราะห วัตถุแตงกลิ่นรสชนิดเลียนธรรมชาติ
ใหใชคําวา “กลิ่น…..” เปนสวนของชื่ออาหาร เชน นมปรุงแตงพาสเจอรไรส กลิ่นเลมอน
• ตัวอยางชือ่ อาหาร
- นมปรุงแตงพาสเจอรไรสรสหวาน
Pasteurized Sweetened Flavoured Milk
- นมปรุงแตงพาสเจอรไรส กลิ่นกาแฟ
Pasteurized Imitation Coffee Flavoured Milk
- นมปรุงแตงรสหวานสเตอริไลส
Sterilized Sweetened Flavoured Milk
- นมปรุงแตง ยูเอชที รสโกโก
UHT Cocoa Flavoured Milk
- นมปรุงแตง ยูเอชที กลิน่ ฟรุตตี้
UHT Nature Identical Fruitti Flavoured Milk
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นมคืนรูปปรุงแตง ยูเอชที รสน้ําผึ้ง
Recombined UHT Honey Flavoured Milk
นมผงปรุงแตงพาสเจอรไรส กลิ่นวานิลลา
Flavoured Milk Powder Artificial Vanilla Flavour
นมปรุงแตงรสน้ําผึ้งชนิดละลายทันที
Instant Honey Flavoured Powder Milk
นมปรุงแตงกลิ่นผลไมรวมชนิดเม็ด
Artificial Mixed Fruit Flavoured Milk Tablet
นมปรุงแตงชนิดเม็ดรสมอลต
Malt Flavoured Milk Tablet
นมผงแปลงไขมันปรุงแตงรสหวาน
Sweet Flavoured Filled Milk Powder
นมปรุงแตงรสผลไมเมืองรอน
Tropical Fruit Flavoured Milk Powder
นูทรี-คอล กลิ่นสตรอเบอรรี (นมปรุงแตง)
Artificial Strawberry Flavoured Nutri-Cal (Flavoured Milk)
Mix Me Strawberry Flavoured Milk Powder
สูตรสวนประกอบ
1. ตองครบ 100%
2. ตองทําจากน้ํานมโค หรือนมผงที่มกี ารปรุงแตงดวยกลิ่นหรือรส และอาจเติมวัตถุอื่นที่
ไมเปนอันตรายตอสุขภาพได
3. ตองไมใชวัตถุกันเสีย
4. ตองไมใชวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล
5. อนุญาตใหมีการเติมสารอาหารได โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การเติมสารอาหารในผลิตภัณฑอาหาร
6. การใชสีผสมอาหาร และวัตถุเจือปนอาหาร ใหใชตามชนิดและปริมาณที่กาํ หนดไวใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
7. อนุญาตใหมีการแตงกลิ่นรสไดดังนี้
7.1 เติมอาหารอื่น ๆ เชน น้ําสม น้ําสตรอเบอรรี ผงโกโก น้ําตาล เปนตน
7.2 เติมวัตถุแตงกลิ่นรส (Flavour) โดยตองแจงชื่อและชนิดของวัตถุแตงกลิ่นรส หรือแจง
เลขสารบบอาหาร ทั้งนี้ตองมีสูตรที่เหมาะสมในการใชเปนวัตถุแตงกลิ่นรสและเปนชนิดที่ไมเปนอันตราย
หรืออาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคได
• กรรมวิธีการผลิต
1. นมปรุงแตงชนิดเหลว ตองผานกรรมวิธีดังตอไปนี้
1.1 พาสเจอรไรส หมายความวา กรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนที่อุณหภูมิไมเกิน 100
องศาเซลเซียส โดยใชอุณหภูมิและเวลาอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1.1.1 อุณหภูมิไมตํา่ กวา 63 องศาเซลเซียส และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา
30 นาที แลวทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา หรือ
1.1.2 อุณหภูมิไมต่ํากวา 72 องศาเซลเซียส และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา
15 วินาที แลวทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา
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ภาชนะที่ปดสนิท ดวยความรอนที่อุณหภูมิไมต่ํากวา 100 องศาเซลเซียส โดยใชเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้
จะตองผานกรรมวิธีทําใหเปนเนื้อเดียวกันดวย
1.3 ยูเอชที หมายความวา กรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนที่อุณหภูมิไมต่ํากวา 133 องศา
เซลเซียส ไมนอยกวา 1 วินาที แลวบรรจุในภาชนะและในสภาวะที่ปราศจากเชื้อ ทั้งนี้จะตองผานกรรมวิธี
ทําใหเปนเนื้อเดียวกันดวย
1.4 กรรมวิธีอยางอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทากรรมวิธีตาม 1.1, 1.2 หรือ 1.3 โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหาร
2. นมปรุงแตงชนิดเหลวที่ผา นกรรมวิธีพาสเจอรไรส ตองเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิไมเกิน
8 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาหลังบรรจุจนถึงผูบริโภค และระยะเวลาการบริโภคตองไมเกิน 10 วัน
นับจากวันที่บรรจุในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย
กรณีที่จะแสดงระยะเวลาการบริโภคเกินกวาที่กําหนด ตองมี มาตรการในการควบคุม
คุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ ตลอดระยะเวลาตั้งแตหลังการบรรจุถึงการจําหนายถึงผูบริโภค เปนไปตาม
หลักเกณฑที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหาร
3. นมปรุงแตงชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีสเตอริไลสหรือยูเอชที ตองเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิปกติ
ในระยะเวลาไมนอยกวา 5 วัน นับแตวันที่บรรจุในภาชนะกอนออกจําหนาย เพื่อตรวจสอบวายังคงมีคุณภาพ
หรือมาตรฐานตามที่กําหนดและไมเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมที่ทําขึ้น
4. กรรมวิธีการผลิตตองเปนไปตามขอเท็จจริง สอดคลองกับที่กําหนดในประกาศกระทรวง
สาธารณสุขและตรงตามสูตร เริ่มตั้งแตการผลิตจนถึงการบรรจุ
• ลักษณะอาหาร มีลักษณะเหลวเปนเนื้อเดียวกัน
• ภาชนะบรรจุ ภาชนะบรรจุใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องภาชนะบรรจุ
การใชภาชนะพลาสติกมีสบี รรจุนมปรุงแตงชนิดเหลว ใหสงผลวิเคราะหตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548 มาประกอบการพิจารณาอนุญาต
- ภาชนะบรรจุพลาสติกที่ใชบรรจุนมปรุงแตงชนิดเหลว ตองทําจากพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน
หรือ เอทิลีน 1-แอลคีน โคพอลิเมอร ไรซดเรซิน, พอลิพรอพิลีน, พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต
การใชภาชนะบรรจุกลองกระดาษเคลือบพลาสติก พีอี บรรจุนมปรุงแตง ยอมใหมีปริมาณ
ไดออกซินตกคางไดไมเกิน 1 ppt โดยใหสงหนังสือรับรองจากหนวยงานราชการระบุวากระดาษหรือ
กลองกระดาษดังกลาวมีปริมาณไดออกซินตกคางไมเกิน 1 ppt
• ฉลาก
การแสดงฉลากอาหาร ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องฉลาก
การแสดงฉลากโภชนาการ ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องฉลาก
โภชนาการ

-5• การพิจารณารายงานผลการตรวจวิเคราะห
1. ผลวิเคราะหตองออกโดยสวนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการอาหารกําหนด
2. ผลวิเคราะหคุณภาพหรือมาตรฐานอาหารตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวันที่ออกรายงาน
การตรวจวิเคราะหจนถึงวันที่ยื่นคําขอ กรณีที่มีหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรแสดงวาเคยยื่นมากอนวันที่
รายงานการตรวจวิเคราะหจะหมดอายุการใช แตเนื่องจากเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ยังไมครบถวนและ
ไมถูกตอง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดสงคืนผูขออนุญาตแกไขใหมใหถูกตองกอน จึงจะ
รับคําขอได ก็จะพิจารณาผอนผันใหใชผลวิเคราะหที่มีอายุเกิน 1 ปได
3. รายละเอียดของชื่ออาหาร ผูผลิต และสถานที่ตั้งที่รายงานในผลวิเคราะห ตองตรงกับ
รายละเอียดในการขออนุญาต
4. ผลวิเคราะหไดมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนมปรุงแตง และอยางนอยตองมี
รายการวิเคราะหครบตามขอกําหนดที่ตองตรวจวิเคราะหที่ระบุในคูมือรายงานการตรวจวิเคราะหอาหาร
ควบคุมเฉพาะและอาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือ
ขอใชฉลากอาหาร
รายการที่ตองตรวจวิเคราะห มีดังนี้
• ลักษณะอาหาร
• ความชื้น (เฉพาะชนิดแหง)
• โปรตีนนม (เฉพาะชนิดเหลวและชนิดแหง เมื่ออยูในสภาพพรอมบริโภคตามวิธีละลาย
ที่ระบุไวบนฉลาก)
• เนื้อนมไมรวมมันเนยหรือไขมัน (เฉพาะชนิดเหลวและชนิดแหง เมื่ออยูในสภาพพรอมบริโภค
ตามวิธีละลายที่ระบุไวบนฉลาก)
• โปรตีนในเนื้อนมไมรวมมันเนยหรือไขมัน (เฉพาะชนิดอัดเม็ด)
• เนื้อนม (เฉพาะชนิดอัดเม็ด)
• มันเนยหรือไขมัน
• จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
- Salmonella sp.
- Clostridium perfringens
- Staphylococcus aureus
- Bacillus cereus
• อี.โคไล (Escherichia coli)
• แบคทีเรียทั้งหมด
และใหผูขออนุญาตรับรองวาจะผลิตหรือนําเขานมปรุงแตงใหไดคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไป
ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนด

-65. การพิจารณาอนุญาตใหใชผลวิเคราะหรวม อาหารที่จะใชผลวิเคราะหรวมจะตองมีสูตร
สวนประกอบและกรรมวิธีการผลิตตรงกันกับอาหารที่ไดรับอนุญาตไวแลว และตองสงหนังสือขอใชและ
ยินยอมใหใชผลวิเคราะหรวมมาประกอบการพิจารณา กรณีผลิตตองเปนสถานที่ผลิตเดียวกันหรือในเครือ
นิติบุคคลเดียวกัน ในกรณีนําเขาอาหารดังกลาวจะตองผลิตจากผูผลิตเดียวกันดวย
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) ปริมาณทีต่ รวจพบของกรณี (1) และ (2) จะตองไมเกินคาปริมาณสูงสุดของ
สารอาหารที่ยอมใหมีไดตอหนึ่งหนวยบริโภค
(4) สารอาหารที่ประสงคจะแสดงคาเปน 0 ในฉลากได ปริมาณสารอาหารนัน้ จะตอง
เปนไปตามหลักเกณฑการปดตัวเลขของการแสดงคาปริมาณสารอาหารบนฉลากโภชนาการ

