(สาเนา)
ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง
คาชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ๗ ฉบับ
(นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้มีกำรปรับระบบงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนอำหำร
เพื่อสนองนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ ตำม
กฎหมำยให้ถูกต้อง พร้อมกับให้มีกำรกำกับดูแลควำมปลอดภัยอำหำรให้รัดกุมยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยได้ยกเลิกประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขจำนวน 7 ฉบับ และได้ออกประกำศฉบับใหม่ ได้แก่ ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 350)
พ.ศ. 2556 เรื่อง นมโค, ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 351) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมปรุงแต่ง, ประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 352) พ.ศ. 2556 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม, ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับ
ที่ 353) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมเปรี้ยว, ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 354) พ.ศ. 2556 เรื่อง ไอศกรีม,
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ. 2556 เรื่อง อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท , ประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 356) พ.ศ. 2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิ ท โดยมีสำระสำคัญ
สรุปได้ดังนี้
๑. กาหนดให้นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เป็นอาหารที่กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
๒. คุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังคงเป็นไปตามข้อกาหนดตามประกาศเดิมที่ได้
ยกเลิก ยกเว้นนมโคได้มกี ารปรับแก้ไข และเพิ่มเติมในบางประเด็น
๓. การปรับแก้ไขนมโค มีดังนี้
(๓.๑) ปรับและเพิ่มนิยาม ให้เป็น ดังนี้
-เพิ่มคานิยาม ของ “นมโค”และ “น้านมโคสด”
-ปรับคานิยามของ “น้านมโค (นมสด)” เป็น “น้านมโคดิบ” และ
“น้านมโคดิบที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อ” เป็น “น้านมโค”
(๒.๒) ปรับชื่ออาหาร น้านมโคสดหรือน้านมโค ให้เป็น ดังนี้
- “น้านมโคสดพาสเจอร์ไรส์” สาหรับน้านมโคสดพาสเจอร์ไรส์ จากเดิมที่ใช้ “นม
โคสดพาสเจอร์ไรส์”
- “น้านมโค....” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุกรรมวิธีฆ่าเชื้อสาหรับน้านมโคชนิดเต็มมันเนย
- “น้านมโค……พร่องมันเนย” หรือ “น้านมโคพร่องมันเนย……” (ความที่เว้นไว้ให้
ระบุกรรมวิธีฆ่าเชื้อ สาหรับน้านมโคชนิดพร่องมันเนย
- “น้านมโค……ขาดมันเนย” หรือ “น้านมโคขาดมันเนย……” (ความที่เว้นไว้ให้
ระบุกรรมวิธีฆ่าเชื้อ) สาหรับน้านมโคชนิดขาดมันเนย

-๒(๓.๓) ปรับการแสดงส่วนประกอบ ดังนี้
(๓.๓.๑) นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน ที่ใช้นมผงเป็นส่วนประกอบต้องระบุชนิด
ของนมผงให้ชัดเจน เช่น “นมผงชนิดเต็มมันเนย” หรือ“นมผงชนิดพร่องมันเนย” เป็นต้น
(๓.๓.๒) น้ านมโค ที่ มีการปรับปริมาณเนื้อนมด้ วยนมผงไม่เกินร้อยละ ๑ ของ
น้าหนัก ต้องระบุชนิดของนมผงที่ส่วนประกอบ หรืออาจใช้ข้อความ “ใช้นมผงในการปรับปริมาณเนื้อนม” แทน
การแสดงส่วนประกอบ
(๓.๔) ปรับข้อกำหนดกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำร โดยให้ใช้เฉพาะในนมผง นมผงแปลง
ไขมัน นมคืนรูป นมข้นแปลงไขมัน นมข้นหวานแปลงไขมั นตามที่กาหนดไว้ที่บัญชีแนบท้ายประกาศฯ โดย
อ้ำงอิงตำม Commodity Standard ของโคเด็กซ์ และไม่อนุญาตให้ใช้วัตถุกันเสียและวัตถุที่ให้ความหวาน
แทนน้าตาล
(๓.๕) ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ น าเข้ า นมโคที่ ไ ด้ รั บ ใบส าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ อาหาร หรื อ
ใบส าคัญ การใช้ฉลากอาหารอยู่ก่อนวัน ที่ ประกาศใช้บังคับ (วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗) ให้ ยื่นแก้ไข
รายละเอียดให้ถูกต้องภายใน วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้บังคับ ) และ
เมื่อยื่นขอแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้องแล้วให้ใช้ฉลากเดิมต่อไปได้แต่ไม่เกิน วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศใช้บังคับ)
๔. ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าอาหารตามประกาศฯทั้ง ๗ ฉบับ ต้องจัดให้มีสถานที่ผลิตหรือใบรับรอง
สถานที่นาเข้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice; GMP)
แล้วแต่กรณีดังนี้
(๔.๑) นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม นมเปรี้ยว ซึ่งเป็นชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์
และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ผลิตจากนมของสัตว์อื่นที่นามาบริโภคในลักษณะที่เป็นนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวพาส
เจอร์ไรส์ ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือ
เครือ่ งใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
โดยวิธีพาสเจอร์ไรส์
(๔.๒) นมโค นมปรุง แต่ ง ผลิ ตภัณ ฑ์ข องนม อาหารในภาชนะบรรจุที่ ปิด สนิ ท และ
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่งเป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่าหรือชนิดที่
ปรับกรด ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ๓๔๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่า และชนิดที่
ปรับกรด เว้นแต่ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าอาหารทีไ่ ด้รับอนุญาตก่อนวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศฯ ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(๔.๓) อาหารอื่นนอกเหนือจากที่ต้องปฏิบัติตาม (๔.๑) และ (๔.๒) ต้องปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหาร
๕. อำหำรตำมประกำศฯ ทั้ง ๗ ฉบับ หำกเข้ำข่ำยเป็นอำหำรมีวัตถุประสงค์พิเศษด้วย ต้องยื่น
ขออนุญำตใช้ฉลำกจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำก่อน เมื่อได้รับอนุญำตแล้วจึงจะนำไปใช้ได้
อำหำรมี วั ต ถุ ป ระสงค์ พิ เ ศษ หมำยถึ ง อำหำรตำมควำมหมำยในประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับที่ ๒๓๘) พ.ศ.๒๕๔๔ เรื่อง อำหำรมีวัตถุประสงค์พิเศษ ลงวันที่ ๑๑ กันยำยน พ.ศ.๒๕๔๔
และประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ ๓๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง อำหำรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (ฉบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๒๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เช่น อำหำรที่ใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพำะโรค หรือผู้ที่มีส ภำพผิดปกติทำง
ร่ำงกำย อำหำรที่ใช้สำหรับบุคคลผู้มีวัตถุประสงค์ในกำรบริโภคอำหำรเป็นพิเศษ อำหำรสำหรับผู้ที่ต้องกำร
ควบคุมน้ำหนักตัว อำหำรสำหรับผู้สูงอำยุ อำหำรสำหรับสตรีมีครรภ์ เป็นต้น

-3๖. วันบังคับใช้: ประกำศฯทั้ง ๗ ฉบับมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
และสำหรับผู้ผลิตหรือนำเข้ำอำหำรตำมประกำศทั้ง ๗ ฉบับ ที่ได้รับใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร หรือ
ใบสำคัญกำรใช้ฉลำกอำหำร ซึ่งออกให้ก่อนวันที่ ๒๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ใช้เลขสำรบบอำหำรเดิมต่อไปได้
โดยถือว่ำได้จดทะเบียนอำหำรตำมประกำศฉบับนี้แล้ว
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจึ ง ขอประกำศให้ ท รำบโดยทั่ ว กั น และขอให้
ผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขดังกล่ำวโดยเคร่งครัด และหำกมีข้อสงสัย
ประกำรใด ติดต่อสอบถำมได้ที่สำนักอำหำร สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข
โทรศัพท์ 02-590-717๙ และ 02-590-7173 ในเวลำรำชกำร
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
นายบุญชัย สมบูรณ์สุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รับรองสำเนำถูกต้อง
จิรำรัตน์ เทศะศิลป์
(นำงสำวจิรำรัตน์ เทศะศิลป์)
นักวิชำกำรอำหำรและยำชำนำญกำรพิเศษ

