
การพจิารณาชื่ออาหารของนมปรุงแตง
1.  ชือ่ทีแ่สดงประเภทหรือชนิดของอาหาร เชน นมปรุงแตงชนิดพาสเจอรไรสรสหวาน, นมปรุง

แตงพาสเจอรไรส กลิ่นสตรอเบอรรี, นมปรุงแตงชนิดเม็ดรสโกโก
2.  ชือ่ทางการคา ซึง่การใชชือ่นีจ้ะตองมขีอความแสดงประเภทหรอืชนดิอาหารก ํากบัชือ่อาหาร

ดวย เชน บูบู (นมปรุงแตงพาสเจอรไรส รสหวาน)
3.  ชือ่อาหารของนมปรงุแตงทีผ่านกรรมวธิใีหความรอน ใหระบกุรรมวธิเีปนสวนของชือ่อาหาร

ดวย เชน นมปรุงแตงชนิดยูเอชที
หากประสงคจะแสดงชื่ออาหารภาษาตางประเทศ ตองแสดงใหสอดคลองกับชื่ออาหาร

ภาษาไทย เชน นมปรุงแตง ยูเอชที รสหวาน (UHT Sweetened Flavoured Milk) นมปรุงแตงพาสเจอรไรส
กลิ่นสม (Pasteurized Artificial Orange Flavoured Milk)

4.  สูตรมกีารใสอาหารนั้น ๆ อนุญาตใหใชคํ าวา “รส…..” เปนสวนของชื่ออาหาร เชน นมปรุง
แตงพาสเจอรไรส รสโกโก

5.  สูตรมกีารใสอาหารซึ่งทํ าใหเกิดรสหวาน เชน นํ้ าตาล อนุญาตใหใชคํ าวา “รสหวาน” เปน
สวนของชื่ออาหาร เชน นมปรุงแตงพาสเจอรไรส รสหวาน

6.  สูตรมีการใสวัตถุแตงกลิ่นรสธรรมชาติ เชน Orange Oil, Lemon Oil ซึง่ท ําใหเกิดกลิ่นมิได
ท ําใหเกดิรสแตอยางใด หรือใสวัตถุแตงกลิ่นรสชนิดสังเคราะห วัตถุแตงกลิ่นรสชนิดเลียนธรรมชาติ ใหใชคํ า
วา “กลิน่…..” เปนสวนของชื่ออาหาร เชน นมปรุงแตงพาสเจอรไรส กลิ่นเลมอน

7.  นมปรงุแตงที่ผลิตจากนมคืนรูป ใหใชชื่ออาหารวา “นมคืนรูปปรุงแตง (Recombined 
Flavoured Milk)”

8.  นมปรงุแตงทีผ่ลิตจากนมสดและมีการเติมนมผงซึ่งมีปริมาณไมเกิน 1% อนุญาตใหใชชื่อ
อาหาร “นมปรุงแตง” ได

9.  นมปรงุแตงที่ผลิตจากนมแปลงไขมัน ใหใชชื่อวา “นมแปลงไขมันปรุงแตง”
10.  นมปรงุแตงที่ทํ าจากนมสดผสมนมคืนรูป ใหใชชื่ออาหารดังนี้

1.  สูตรมีนมสดเปนสวนประกอบตั้งแต 50% ข้ึนไป ใหใชชื่ออาหารวา “นมสดผสมนม
คืนรูปปรุงแตงชนิดไขมัน…..%”

2.  สูตรมีนมสดเปนสวนประกอบไมถึง 50% ใหใชชื่ออาหาร “นมคืนรูปปรุงแตงชนิด      
ไขมัน…..%”



ตัวอยางชื่ออาหารนมปรุงแตงที่อนุญาต
-นมปรุงแตงพาสเจอรไรส รสหวาน Pasteurized Sweetened flavoured Milk
-นมปรุงแตงพาสเจอรไรส รสนํ้ าผึ้ง Honey Flavoured Milk Pasteurized
-นมปรุงแตงพาสเจอรไรส กลิ่นกาแฟ Pasteurized Imitation Coffee Flavoured Milk
-นมปรงุแตงพาสเจอรไรสและโฮโมจิไนส รสหวาน Sweetened F lavoured Pasteur ized & 

Homogenized Milk
-นมคืนรูปปรุงแตงพาสเจอรไรส รสช็อกโกแลต
-นมปรุงแตงรสหวานสเตอริไลส Sterilized Sweetened Flavoured Milk
-นมปรุงแตง ยูเอชที รสโกโก UHT Cocoa Flavoured Milk
-นมปรุงแตง ยูเอชที กลิ่นบลูเบอรรี UHT Nature Identical Blueberry Flavoured Milk
-นมปรุงแตง ยูเอชที กลิ่นฟรุตตี้ UHT Nature Identical Fruitti Flavoured Milk
-นมปรงุแตง ยูเอชที ชนิดหวานทํ าจากนมสด UHT Sweetened Flavoured Milk Producted 

from Fresh Milk
-นมคนืรูปปรุงแตง ยูเอชที รสนํ้ าผึ้ง Recombined UHT Honey Flavoured Milk
-นมคนืรูปปรุงแตง ยูเอชที กลิ่นราสเบอรรีชนิดไขมัน 
3%

Recombined UHT Artificial Raspberry, 
Flavoured Milk 3% Fat

-นมผงปรุงแตงพาสเจอรไรส กลิ่นวานิลลา Flavoured Milk Powder Artificial Vanilla Flavour
-นมปรงุแตงรสนํ้ าผึ้งชนิดละลายทันที Instant Honey Flavoured Powder Milk
-นมปรุงแตงกลิ่นผลไมรวมชนิดเม็ด Artificial Mixed Fruit Flavoured Milk Tablet
-นมปรุงแตงชนิดรสมอลต Malt Flavoured Milk Tablet
-นมผงแปลงไขมันปรุงแตงรสหวาน Sweet Flavoured Filled Milk Powder
-นมปรุงแตงรสผลไมเมืองรอน Tropical Fruit Flavoured Milk Powder
-นทูรี-คอล กลิ่นสตรอเบอรรี (นมปรุงแตง) Artificial Strawberry Flavoured Nutri-Cal 

(Flavoured Milk)
-Mix Me Strawberry Flavoured Milk Powder



สตูรสวนประกอบนมปรุงแตง
1.  ตองครบ 100%
2.  ตองท ําจากนมหรือนมผงที่มีการปรุงแตงดวยนํ้ าตาล สีผสมอาหาร หรือกลิ่น รส
3.  ตองไมใชวัตถุกันเสีย
4.  ตองไมใชวัตถุใหความหวานแทนนํ้ าตาล
5.  อนญุาตใหมกีารเติมวิตามินและเกลือแรได ทั้งนี้ชนิดและปริมาณที่เติมตองเหมาะสม
6.  สูตรใสมนัเนย, นํ ้ามนัจากพชื เพือ่เตมิในสวนนมคนืรูป ไมถอืเปนสิง่ปรุงแตง โดยใหคํ านวณ

ปริมาณไขมันไมใหเกินในนมคืนรูป (ไขมันไมนอยกวา 3.2%)
7.  การใชสีผสมอาหาร ใหใชตามชนดิและปรมิาณทีก่ ําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ

วาดวยเรื่อง สีผสมอาหาร ดังนี้
7.1  สีธรรมชาติ ไดแก สีที่ไดจากการสกัดพืชและสัตวที่ใชบริโภคไดโดยไมเกินอันตราย

และสชีนดิเดยีวกนัที่ไดจากการสังเคราะห เชน สีโคชินิล สีแคนทาแซนธีน สีคาโรทีน สีคลอโรฟลล หรือสี  
อนินทรีย จํ าพวกผงถานที่ไดจากการเผาพืช ปริมาณที่อนุญาตใหใชตามความเหมาะสมและจํ าเปนตอ
กรรมวิธีการผลิต

7.2  สีสังเคราะห ใหใชไดดังตอไปนี้
7.2.1  สีปองโซ 4 อาร สีบริลเลียนทบลู เอ็ฟซีเอ็ฟ ปริมาณที่อนุญาตใหใช คือ ไมเกิน 

50 มลิลิกรัมตอนมปรุงแตงในลักษณะที่จะใชบริโภค 1 กิโลกรัม
7.2.2   สีเอโซรบิูน สีเออริโทรซนิ สีฟาสตกรีน เอฟ็ซเีอฟ็ ปริมาณทีอ่นญุาตใหใช คือ ไมเกนิ 

100 มลิลิกรัมตอนมปรุงแตงในลักษณะที่จะใชบริโภค 1 กิโลกรัม
7.2.3  สีตารตราซีน สีซันเซ็ตเย็ลโลว เอ็ฟซีเอ็ฟ สีอินดิโกคารมีน หรืออินดิโกติน

ปริมาณทีอ่นุญาตใหใช คือ ไมเกิน 200 มิลลิกรัมตอนมปรุงแตงในลักษณะที่จะใชบริโภค 1 กิโลกรัม
7.2.4  สีติตาเนยีมไดออกไซด ปริมาณที่อนุญาตใหใชตามความเหมาะสมและจํ าเปน

ตอกรรมวธิีการผลิต การใชสีสังเคราะหต้ังแต 2 ชนิดขึ้นไป ตองมีปริมาณรวมของสีทุกชนิดไมเกินปริมาณ
ของสทีีก่ ําหนดใหใชนอยที่สุด เชน การใชสีปองโซ 4 อาร รวมกับสีตารตราซีน อนุญาตใหใชไดไมเกิน 50 
มลิลิกรัมตอนมปรุงแตงที่จะใชบริโภค 1 กิโลกรัม การใชสีที่มีชนิดและปริมาณนอกเหนือไปจากประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขกํ าหนด ตองไดรับความเห็นชอบจากสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย
พจิารณาเปนราย ๆ ไป จากขอมูลคา ADI ของสนีัน้ ขอมูลการยอมรับใหมีการใชสีนั้นจากประเทศผูผลิต, 
ขอมูลจาก Codex

8.  มกีารใชวตัถเุจือปนอาหาร ชนิด และปริมาณที่ใช จะตองเปนไปตามที่กํ าหนดในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร

9.  อนญุาตใหมีการแตงกลิ่น รส ไดดังนี้



9.1  เตมิอาหารอืน่ ๆ เชน นํ้ าสม นํ้ าสตรอเบอรรี ผงโกโก นํ้ าตาล เปนตน
9.2  เตมิวัตถุแตงกลิ่นรส (Flavour) โดยตองแจงรายละเอียดของวัตถุแตงกลิ่นรสหรือแจง

เลขที่อนุญาตใชฉลากอาหารของวัตถุแตงกลิ่นรสนั้น ตองมีสูตรที่เหมาะสมในการใชเปนวัตถุแตงกลิ่นรส 
และเปนชนิดที่ไมเปนอันตราย หรืออาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค ถาไมสามารถแจงรายละเอียดดัง
กลาวได ใหสงหนังสือรับรองวัตถุแตงกลิ่นรส หรือหนังสือรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑที่มีการใช
วตัถุแตงกลิ่นรส หรือสง Certificate of Free Sale มาประกอบการพิจารณา
กรรมวิธีการผลิตนมปรุงแตง

1.  นมปรงุแตงชนิดเหลว ตองผานกรรมวิธีดังตอไปนี้
1.1  พาสเจอรไรส หมายความวา กรรมวธิฆีาเชือ้ดวยความรอนไมต่ํ ากวา 63 องศาเซลเซยีส 

และคงอยูทีอุ่ณหภมูินี้ไมนอยกวา 30 นาที หรือทํ าใหรอนไมต่ํ ากวา 72 องศาเซลเซียส และคงอยูที่อุณหภูมิ
นีไ้มนอยกวา 16 วนิาที แลวจึงทํ าใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสหรือต่ํ ากวา ทั้งนี้จะผานกรรมวิธี
ท ํานมปรงุแตงชนิดเหลวใหเปนเนื้อเดียวกันหรือไมก็ได

1.2  สเตอรไิลส หมายความวา กรรมวธิฆีาเชือ้ดวยความรอนไมต่ํ ากวา 100 องศาเซลเซยีส 
โดยใชเวลาทีเ่หมาะสม ทั้งนี้จะตองผานกรรมวิธีทํ านมปรุงแตงชนิดเหลวใหเปนเนื้อเดียวกัน

1.3  ยูเอช หมายความวา กรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนไมต่ํ ากวา 133 องศาเซลเซียส     
ไมนอยกวา 1 วนิาที แลวบรรจุในภาชนะบรรจุและในสภาวะที่ปราศจากเชื้อ ทั้งนี้จะตองผานกรรมวิธีทํ านม
ปรุงแตงชนิดเหลวใหเปนเนื้อเดียวกัน

1.4  รายละเอียดของกรรมวิธีที่มิไดเปนไปตามขอ 1.1 ขอ 1.2 หรือขอ 1.3 จะตองไดรับ
ความเหน็ชอบจากสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.  นมปรงุแตงทีผ่านกรรมวธิพีาสเจอรไรส ตองเกบ็รักษาไวทีอุ่ณหภมูไิมเกนิ 10 องศาเซลเซยีส
และระยะเวลาที่จํ าหนายตองไมเกิน 3 วัน นับแตวันที่บรรจุในภาชนะบรรจุ

3.  นมปรุงแตงที่ผานกรรมวิธีสเตอริไลสหรือยูเอชที ตองรักษาคุณภาพมาตรฐานใหคงอยูได
ตามคณุภาพมาตรฐาน และไมเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมที่ทํ าขึ้นเมื่อเก็บไวในอุณหภูมิปกติไดไมนอย
กวา 7 วัน นับแตวันที่บรรจุในภาชนะบรรจุ

4.  กรรมวิธีการผลิต ตองเปนไปตามขอเท็จจริง สอดคลองกับที่กํ าหนดในประกาศกระทรวง 
สาธารณสุขและตรงตามสูตร เร่ิมต้ังแตการผลิตจนถึงการบรรจุ
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