
(สําเนา) 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง คําช้ีแจงเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่266) พ.ศ. 2545 เรื่อง นม
ปรุงแตง 

--------------------------------------------------- 

        เน่ืองจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมปรุงแตง ไดประกาศใชมา
เปนเวลานาน ประกอบกบัเนื้อหาในขอกําหนดบางสวนมีความเกี่ยวของกับประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมโค เมื่อมีการปรับแกไขประกาศกระทรวง
สาธารณสขุเรื่อง นมโค แลว ก็ควรตองปรับแกไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เรื่อง นมปรุงแตง ควบคูไปดวย และควรกําหนดใหสอดคลองกับขอเท็จจริง เปนตนวา 
คุณภาพหรือมาตรฐาน รวมทั้งการแสดงชื่ออาหาร ซึ่งไดมีประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากําหนดเกี่ยวกับการแสดงชื่อของนมปรุงแตงไวดวย จึง
สมควรปรับปรุงแกไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง นมปรุงแตง โดยยกราง
ใหมทั้งฉบับและยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ง นมปรุงแตง ทั้ง 2 ฉบับ 
ไดแก 

        1. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที่ 35 (พ.ศ.2522) เรื่อง กําหนดนมปรุงแตง 
(Flavoured Milk) เปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและ
วิธีการผลิต ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522  

        2. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที่ 109 (พ.ศ.2530) เรื่อง กําหนดนมปรุง
แตง (Flavoured Milk) เปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและ
วิธีการผลิต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2530 

       โดยประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่266) พ.ศ. 2545 เรื่อง นมปรุงแตง มี
สาระสําคัญดังน้ี 

        1. นิยามนมปรุงแตง 

        นมปรุงแตง หมายความวา “ผลิตภัณฑที่ไดจากการนํานํ้านมโคหรือนมโคชนิดนม
ผงมาผานกรรมวิธีการผลิตตาง ๆ แลวปรุงแตงดวยกลิ่นหรือรส และอาจเติมวัตถุอื่นที่ไม
เปนอันตรายตอสุขภาพอกีดวยก็ได” ซึ่งครอบคลุมถึงผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนผงหรือ
อัดเม็ดดวย 

        2. กรรมวิธีฆาเชื้อสําหรับนมปรุงแตงชนิดเหลว 

        นมปรุงแตงชนิดเหลวตองผานกรรมวิธีฆาเช้ือดวยความรอน ซึ่งกําหนดไว 3 วิธี 
คือ พาสเจอรไรส สเตอรไิลส และยูเอชที แตหากผูผลิตใชกรรมวิธีอื่นที่มีมาตรฐาน
เทียบเทา 3 วิธีขางตน ก็ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอาหาร 

        3. คุณภาพหรือมาตรฐาน 



        มีการปรับคุณภาพหรือมาตรฐานเพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการและพัฒนาคุณภาพ
ของ ผลิตภัณฑดังน้ี 

        1. เพิ่มขอกําหนดปริมาณโปรตีน 

        2. เพิ่มขอกําหนดดานจุลินทรีย ณ แหลงผลิต สําหรับนมปรุงแตงพาสเจอรไรส 

        - ปริมาณแบคทีเรียไมเกิน 10,000 ตอ 1 มิลลิลิตร 

        - ปริมาณแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรมไมเกิน 100 ตอ 1 มิลลิลิตร  

        ซึ่ง ณ แหลงผลิต หมายถึง ผลิตภัณฑที่เก็บอยูในหองเย็นของสถานที่ผลิตน้ัน ๆ 
เพื่อรอการจําหนาย 

นมปรุงแตงชนิดเหลว ชนิดแหง * คุณภาพ 

เต็ม พรอง ขาด เต็ม พรอง ขาด 

ดานเคม ี             

ความชื้น (รอยละของน้ําหนัก) - - - 5 

เน้ือนม (รอยละของน้ําหนัก)             

- เน้ือนมไมรวมมันเนย 7.7 7.7 8 - - - 

- เน้ือนม  - - - 60 

โปรตีนนม (รอยละของน้ําหนัก)             

- โปรตีนนม 2.6 - - - 

- โปรตีนนมในเนื้อนมไมรวมไขมัน        34 

มันเนย/ไขมัน (รอยละของน้ําหนัก) > 
3.0 

> 
0.1, 

< 
3.0 

< 
0.1 

> 
16.5 

> 
1.5,  

< 
16.5 

< 1.5 

วัตถุกันเสีย ไมมี 

วัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล ไมมี 

ดานจุลินทรยี             

เช้ือจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ไมมี 



แบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม < 100 ณ แหลงผลิต 

ใน 1 มล. (กรณีพาส
เจอรไรส) 

- - - 

  - - - - 

แบคทีเรียชนิด E.coli ไมพบใน 0.1 มล. ไมพบใน 0.1 ก. 

แบคทีเรีย < 10,000 ณ แหลง
ผลิต 

ใน 1 มล. (กรณีพาส
เจอรไรส) 

- - - 

  < 50,000 เมื่อออกจาก
แหลงผลิต ใน 1 มล. 

(กรณีพาสเจอรไรส) 

< 100,000 ใน 1 ก. 

  ไมพบใน 0.1 มล. 

(กรณีสเตอรไิลสและยู
เอชที) 

  

หมายเหต ุ: * สําหรับนมปรุงแตงชนิดแหงที่บริโภคโดยการละลายตามวิธทีี่ระบุบน
ฉลากนั้น คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อนมไมรวมไขมัน โปรตีนนม และมันเนย/ไขมัน 
ใหเปนไปตามนมปรุงแตงชนิดเหลว แลวแตกรณี เมื่ออยูในสภาพพรอมบริโภคตามวิธี
ละลายที่ระบุไวบนฉลาก 

        4. เกณฑปฏิบัติสาํหรับการผลิตนมปรุงแตงพาสเจอรไรส สเตอริไลส และยูเอชที 

        นอกเหนือจากตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ GMP ดานสุขลักษณะทั่วไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 แลวยังมีขอกําหนดเพิ่มเติมดังน้ี 

        (1) ชนิดพาสเจอรไรส 

        - จะตองเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิไมเกิน 8oC ตลอดระยะเวลาหลังบรรจุจนถึง
ผูบริโภค 

        - อายุการบริโภคตองไมเกิน 10 วัน นับจากวันที่บรรจุในภาชนะบรรจุพรอม
จําหนาย 

        อยางไรก็ตามหากผูผลิตตองการแสดงระยะเวลาการบริโภคเกิน 10 วัน ตองสง
หลักฐานแสดงมาตรการในการควบคุมคุณภาพหรอืมาตรฐานผลิตภัณฑตลอดระยะเวลา 
ตั้งแตหลังการบรรจุถึงจําหนายถึงผูบริโภค ซึ่งตองเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการอาหารใหความเห็นชอบมาใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิจารณากอน 



        (2) ชนิดสเตอริไลสและยูเอชที  

        - จะตองเก็บรักษาผลิตภัณฑหลังบรรจุไวที่อุณหภูมิปกติไมนอยกวา 5 วัน เพื่อทํา
การตรวจสอบคุณภาพวาไดตามมาตรฐานและไมเปล่ียนแปลงจากลักษณะเดิมที่ทําขึ้น 

        5. การใชวัตถุเจือปนอาหาร สผีสมอาหาร และการเติมสารอาหาร 

        อนุญาตใหใชวัตถุเจือปนอาหารและสีผสมอาหารในนมปรุงแตงได โดยปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 84 (พ.ศ.2527) 
และฉบับที่ 119 (พ.ศ.2532))และสีผสมอาหาร (ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2522) และฉบับที่ 66 
(พ.ศ.2525)) แตยังคงไมอนุญาตใหใชวัตถุกันเสียและวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล
เชนเดิม 

        อนุญาตใหเติมสารอาหารเพื่อเพิ่มชนิดและปริมาณสารอาหารในนมปรุงแตงได 
โดยปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเติมสารอาหารในผลิตภัณฑ
อาหาร (ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการจัดทํารางประกาศกระทรวงสาธารณสขุ โดยนํา
หลักเกณฑการเติมสารอาหารในผลิตภัณฑอาหารที่ไดถือปฏิบัติมาตั้งแตป 2538 เปน
ตนราง ดังน้ันในทางปฏิบัติจึงสามารถดําเนินการตามหลักเกณฑดังกลาว ไปกอนได) 

        6. การใชช่ืออาหารของนมปรุงแตง 

        เพื่อใหการแสดงชื่ออาหารของนมปรุงแตงเปนแนวทางเดียวกัน และใหขอมูลที่
จําเปนแก ผูบริโภค จึงไดกําหนดการแสดงชื่ออาหารไว ดังรายละเอียดในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ขอ 14 

        7. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบับอื่นที่เกี่ยวของ 

        ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขน้ี ไดระบุประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
สําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ผูประกอบการยังตองปฏิบัติตามดวย ไดแก 

        (1) ภาชนะบรรจุ : ฉบับที่ 92 (พ.ศ.2528) และฉบับที่ 111 (พ.ศ.2531) 

        (2) GMP : (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 

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

        นอกจากนี้ยังมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องอื่น ๆ ที่ไมมีกําหนดไวใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขน้ี แตตองปฏิบัติตามอีกดวย คือ 

        (4) การหามจาํหนายอาหารที่พนกําหนดวันหมดอายุหรือควรบริโภคกอนตามที่
แสดงบนฉลาก : (ฉบับที่ 174) พ.ศ.2539 

        (5) สารปนเปอนในอาหาร : ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) 

        (6) สารพิษตกคาง : (ฉบับที ่163) พ.ศ.2538  

        (7) อาหารที่มียาสตัวตกคาง : (ฉบับที่ 231) พ.ศ.2544 



        (8) อาหารที่มีกัมมันตรังสี : ฉบับที่ 102 (พ.ศ.2529) 

        8. วันที่บังคับใช / บทเฉพาะกาล 

        - ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง นมปรุงแตง ไดประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 120 ตอนพิเศษ 4 ง. ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2546 
มีผลบังคับใชตั้งแต วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ ตั้งแตวันที่ 
11 มกราคม 2546  

        - บทเฉพาะกาล สําหรับผูที่ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารที่ออกให
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัเดิม และผูที่ไดรับใบสําคัญการใชฉลากอาหารที่
ออกใหตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก อยูกอนวันที่ประกาศนี้ใช
บังคับ ให 

        - ขอแกไขรายละเอียดภายใน 180 วันนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ (ภายใน  

        9 กรกฎาคม 2546) และเมื่อยื่นขอแลวใหใชฉลากเดิมที่เหลืออยูตอไปไดตาม
เง่ือนไขดังน้ี  

        - ฉลากที่ไมไดมีการแสดงเลขสารบบอาหารใชไดจนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 

        - ฉลากที่มีการแสดงเลขสารบบอาหารแลวใชไดไมเกินวันที่ 10 มกราคม 2547 

        - ปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2546  

        แตสําหรับผูผลิตหรือผูนําเขารายใหม ตองถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุน้ีทันที  

        9. การปฏิบัติตามกฎหมาย 

        (1) การผลิต 

        - สถานที่ผลิตเขาขายเปนโรงงาน : ยื่นขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1) 
ผลิตภัณฑ : ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (อ.17) 

        - สถานที่ผลิตไมเขาขายโรงงาน : ยื่นคําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่
ไมเขาขายโรงงาน (สบ.1) ผลิตภัณฑ : ยื่นคําขออนุญาตใชฉลากอาหาร (สบ.
3) 

        (2) การนําเขาฯ 

        - สถานที่นําเขา : ยื่นขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร (อ.6) 
ผลิตภัณฑ : ยื่นขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (อ.17) 

        (3) ผูผลิตหรือผูนําเขาฯที่ไดรับอนุญาตแลว จะตองยื่นแบบขอแกไขรายละเอียด
ใหถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2546 ดังน้ี 



        - ผูที่ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (อ.18) ใหยื่นคําขอแกไข
ทะเบียนตํารับอาหาร (อ.19) 

        - ผูที่ไดรับใบสําคัญการใชฉลากอาหาร (สบ.3) ใหยื่นแบบการแกไขรายละเอียด
ของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (สบ.4) 

        โดยมีรายละเอียดในการยื่น ดังน้ี 

        1. รับรองวาจะผลิต/นําเขาฯผลิตภัณฑใหไดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 266) พ.ศ.2545 เรื่อง นมปรุงแตง 

        2. แกไขชื่ออาหาร กรณีช่ืออาหารที่ไดรับอนุญาตไมตรงตามที่กําหนดไวใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

        3. แกไขเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตในสวนของการฆาเชื้อนมปรุงแตงชนิดเหลว 
หากกรรมวิธกีารฆาเชื้อที่ไดรับอนุญาตไมเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขน้ี 

        4. แกไขฉลาก กรณีการแกไขชื่ออาหารตามขอ 2 และ/หรือฉลากอาหารที่ไดรับ
อนุญาตมีคําวา “นมสด” “นมโคสด” หรือ “ทําจากนมสด” รวมทั้งภาษาอื่นที่มี
ความหมายในทํานองเดียวกันกับภาษาไทยอยูดวย เน่ืองจากไมมีการใชคําวา “นมสด” 
แลว  

        หลักฐานประกอบการยื่นขอแกไขมีดังน้ี 

        1. คําขอแกไขทะเบียนตํารับอาหาร (อ.19) หรือคําขอแกไขรายละเอียดฯ (สบ.4) 
แลวแตกรณี จํานวน 1 ฉบับ 

        2. ใบสําคัญการขึน้ทะเบียนตํารับอาหาร (อ.18) หรือใบสําคัญการใชฉลากอาหาร 
(สบ.3) และฉลากที่ไดรับอนุญาต แลวแตกรณี (หากมีการแกไขชื่ออาหารและฉลาก) 

        3. ฉลากที่แกไขแลว จํานวน 4 ชุด 

        สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกนั และขอให
ผูประกอบการที่เกี่ยวของปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวโดยเครงครัด 
และหากมีขอสงสัยประการใดโปรดติดตอสอบถามไดที่กองควบคุมอาหาร สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ โทร. 0-2590-7322 และ 0-2590-
7033 ในเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2546 

 

ลงช่ือ สถาพร วงษเจริญ 

(นายสถาพร วงษเจริญ) 
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ

ยา 
รักษาราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา 

 


