
การพจิารณาชื่ออาหารของผลิตภัณฑนม
1.  ชื่อที่แสดงประเภทหรือชนิดของอาหาร เชน ผลิตภัณฑของนมชนิดพรองมันเนย ยูเอชที  

รสหวาน
2.  ชื่อเฉพาะของอาหาร ชื่อสามัญ หรือชื่อที่ใชเรียกอาหารตามปกติ เชน ผลิตภัณฑของนม

ชนิดมิลคเชครสโกโก
3.  ชื่อทางการคา ซึ่งการใชชื่อนี้จะตองมีขอความแสดงประเภทหรือชนิดอาหารกํ ากับชื่อ

อาหารดวย เชน บูบู (ผลิตภัณฑของนมพรองมันเนย ยูเอชที รสหวาน)
4.  การพจิารณาชื่ออาหารผลิตภัณฑของนมมีดังนี้

4.1  กรณสูีตรมกีารใสอาหารนั้น ๆ เชน มีการใสผงโกโก 1% อนุญาตใหใชคํ าวา “รส…..” 
เปนสวนของชื่ออาหาร เชน ผลิตภัณฑของนมพรองมันเนย ยูเอชที รสโกโก

4.2  กรณีสูตรมีการใสวัตถุดิบซึ่งทํ าใหเกิดรสหวาน ไดแก นํ้ าตาล คอรนไซรัป เปนตน
อนญุาตใหใชคํ าวา “รสหวาน” เปนสวนของชื่ออาหาร เชน ผลิตภัณฑของนมพรองมันเนย ยูเอชที รสหวาน

4.3  กรณสูีตรมกีารใสวตัถแุตงกลิน่รสอาหารไมวาจะเปนชนดิธรรมชาต ิชนดิเลยีนธรรมชาติ
หรือชนดิสงัเคราะห ซึ่งทํ าใหเกิดเฉพาะกลิ่น แตมิไดใหรสแตอยางใด เชน มีการใส Vanilla Flavour 0.1% 
ใหใชคํ าวา “กลิ่น…..” เปนสวนของชื่ออาหาร เชน มิลคเชคชนิดพาสเจอรไรสกลิ่นวานิลลา

4.4  ผลิตภณัฑของนมชนดิเหลว ใหระบกุรรมวธิกีารใหความรอนเปนสวนของชือ่อาหารดวย
เชน ผลิตภัณฑนมพรองมันเนย ยูเอชที

5.  อนญุาตใหใชคํ าวา Low Fat เปนสวนของชื่ออาหารได ในกรณีที่ผลวิเคราะหตรวจพบ
ปริมาณไขมันไมเกิน 2% ในลักษณะพรอมบริโภค

6.  กรณนี ําเขาเพือ่เปนวัตถุดิบใหกับโรงงานผลิตอาหารประเภทตาง ๆ โดยไมจํ าหนายโดยตรง
ตอผูบริโภค อนุญาตใหมีเฉพาะชื่ออาหารภาษาอังกฤษ โดยไมตองแสดงชื่ออาหารภาษาไทยก็ได เชน
Calcium Caseinate (Milk Product)
ตัวอยางชื่ออาหารผลิตภัณฑที่อนุญาต

-  ผลิตภณัฑของนมชนิดพรองมันเนยละลายทันที Instant Low Fat Powder Milk Product
-  นมผงผสมนมถั่วเหลืองละลายทันที (ผลิตภัณฑของนม) Instant Powdered Milk with

Soya Milk (Milk Product)
-  ผลิตภณัฑของนมส ําหรบัท ําคาปชูโินทอปปงชนดิผง Powdered Milk Product for Cappuccino

Topping
-  มลิคเชคชนิดพาสเจอรไรสกลิ่นสม (ผลิตภัณฑของนม) Pasteurized Orange Flavoured 

Milk Shake



-  มลิคเชครสโกโก (ผลิตภัณฑของนมพาสเจอรไรส) Cocoa Flavoured Milk Shake (Milk 
Product, Pasteurized)

-  ผลิตภณัฑของนมชนิดพรองมันเนยพาสเจอรไรส Pasteurized Low Fat Milk Product
-  นมสดผสมนมถั่วเหลือง ยูเอชที (ผลิตภัณฑของนม) UHT Fresh Milk with Soya Milk (Milk 

Product)
-  ผลิตภณัฑของนมชนดิพรองมนัเนย ยเูอชท ีรสหวาน UHT Low Fat Sweetened Flavoured

Milk Product
-  Calcium Caseinate (Milk Product)
-  Lactic Casein (Milk Product)
-  Acid Casein (Milk Product)
-  Spray Dried Edible Acid Casein (Milk Product)
-  Milk Protein EMHV (Roller Dried Sodium Caseinate) (Milk Product)
-  Whole Milk Powder with Vitamins and Minerals (Milk Product)

สตูรสวนประกอบ
1.  แจงใหครบ 100%

-  หามใสวตัถุใหความหวานแทนนํ้ าตาล
-  อนญุาตใหมกีารเติมวิตามินและเกลือแรได ทั้งนี้ชนิดและปริมาณที่เติมตองเหมาะสม

4. อนญุาตใหมีการใสสีผสมอาหารได โดยชนิดและปริมาณใหเปนไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2522) และฉบับที่ 66 (พ.ศ.2525)

4.1  สีธรรมชาติใหใชไดตามปริมาณที่เหมาะสมและจํ าเปนตอกรรมวิธีการผลิต
4.2  สีสังเคราะหใหใชไดดังตอไปนี้

4.2.1  สีปองโซ 4 อาร, สีบริลเลียนทบลู เอ็ฟซีเอ็ฟ ไมเกิน 50 มิลลิกรัมตออาหารใน
ลักษณะที่จะใชบริโภค 1 กิโลกรัม

4.2.2  สีเอโซรบิูน สีเออริโทรซิน สีฟาสตกรีน เอ็ฟซีเอ็ฟ ไมเกิน 100 มิลลิกรัมตออาหารใน
ลักษณะที่จะใชบริโภค 1 กิโลกรัม

4.2.3  สีตารตราซนี สีซันเซ็ตเย็ลโลว เอ็ฟซีเอ็ฟ สีอินดิโกคารมีน สีอินดิโกติน ไมเกิน 200 
มลิลิกรัมตออาหารในลักษณะที่จะใชบริโภค 1 กิโลกรัม

4.2.4 การใชสีสังเคราะหต้ังแต 2 ชนิดขึ้นไป ตองมีปริมาณรวมของสีทุกชนิดไมเกิน
ปริมาณของสชีนดิที่กํ าหนดใหใชนอยที่สุด เชน ใชสีปองโซ 4 อาร รวมกับสีตารตราซีน จะอนุญาตใหใชได
ไมเกนิ 50 มิลลิกรัมตออาหารในลักษณะที่จะใชบริโภค 1 กิโลกรัม



4.3  กรณมีกีารใชสีที่มีชนิดและปริมาณไมตรงตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง สี
ผสมอาหาร ก ําหนดตองไดรับความเห็นชอบจากสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และพิจารณาเปน
ราย ๆ ไป เชน อาจพิจารณาจากขอมูลคา ADI ของสนีัน้ การยอมรับใหมีการใชสีนั้นจากประเทศผูผลิต, ขอ
มลูจาก Codex เปนตน

5.  กรณสูีตรมกีารใชวัตถุเจือปนอาหาร ชนิด และปริมาณที่ใชจะตองเปนไปตามที่กํ าหนดใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร

6. กรณีสูตรมีการใชวัตถุแตงกลิ่นรสอาหาร ตองแจงรายละเอียดหรือแจงเลขทะเบียนที่
อนุญาตใหใช ทั้งนี้สูตรของวัตถุแตงกลิ่นรสตองเหมาะสมและเปนชนิดที่ไมเปนอันตรายหรืออาจกอใหเกิด
อันตรายตอผูบริโภค แตหากไมสามารถแจงรายละเอียดของวัตถุแตงกลิ่นรสได ใหสงหนังสือรับรองวัตถุแตง
กลิน่รส หรือหนังสือรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑที่มีการใชวัตถุแตงกลิ่นรสมาประกอบการพิจารณา
กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑของนม

1.  แจงใหตรงตามขอเท็จจริง โดยแจงตั้งแตเร่ิมตนผลิตไปจนถึงการบรรจุ
2.  ผลิตภณัฑของนมชนิดเหลว ตองผานกรรมวิธีพาสเจอรไรส สเตอริไลส หรือยูเอชที แลวแต

กรณตีามความเหมาะสม
3. ผลิตภณัฑของนมที่ผานกรรมวิธีพาสเจอรไรส ตองเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิไมเกิน 10 องศา

เซลเซยีส และระยะเวลาที่จํ าหนายตองไมเกิน 3 วัน นับแตวันที่บรรจุในภาชนะบรรจุ
4. ผลิตภณัฑของนมที่ผานกรรมวิธีสเตอริไลสหรือยูเอชที ตองรักษาคุณภาพมาตรฐานใหคง

อยูไดตามคุณภาพมาตรฐาน และไมเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมที่ทํ าขึ้น เมื่อเก็บไวในอุณหภูมิปกติได
ไมนอยกวา 7 วัน นับแตวันที่บรรจุในภาชนะบรรจุ
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