อาหารทั่วไป
ลําดับ ประเภทอาหารเดิม

ประเภทอาหารใหม

ชนิดอาหาร

ดูขอมูลในตารางดานหลังสุด
กรรมวิธี รูปแบบ ขอมูลอื่นๆ
- แชแข็ง - สด
- แบงบรรจุ

1 เนื้อสัตวชนิดตาง ๆ (สด)

1. สัตวและผลิตภัณฑ 1. เนื้อสัตว

- แหง
- ผง

เนื้อสัตวแชแข็ง
เนื้อสัตวสด
เนื้อสัตวแหง
ผลิต สลักหลัง ประเภท+ชนิด+กรรมวิธี(แชแข็ง)
เนื้อสัตวอบแหง
นําเขา สลักหลัง ประเภท+กรรมวิธี(แชแข็ง)
เนื้อสัตว
เนื้อสัตวชนิดตาง ๆ
เนื้อสัตวสดและแหง
2. สัตวน้ํา
ปลาทูนึ่ง
อาหารทะเลแชแข็ง
อาหารทะเล
อาหารทะเลสดและแหง
3. ผลิตภัณฑอื่น ๆ จากสัตว
ผลิตภัณฑจากสัตว
ผลิตภัณฑจากสัตวแชแข็ง
ผลิตภัณฑจากอาหารทะเล
รังผึ้ง
กะป
ไสเทียม
แคปซูลเปลา
หูฉลาม
ไขผง
ไขเค็มดิบ
ผลิตภัณฑจากไข
ผลิตภัณฑจากไข (ผลิตภัณฑ
จากสัตว)
เครื่องใน
หนัง
เนื้อสัตว ไขและผลิตภัณฑ

1,3

อาหารทั่วไป
ลําดับ
ประเภทอาหารเดิม
2 พืชผักแชแข็ง
พืชผักแหง
พืชผักอบแหง
ขาวโพดดิบ(ฝก)
วานหางจระเขที่ใชเปนวัตถุดิบ
ผลไม
ผลไมแชแข็ง
พืชผัก ผลไมแชเเข็ง
พืชผักผลไม
พืชผักผลไมสดและแหง
CAPSICUM (CHILLI) ที่ใชเปน
วัตถุดิบ
HAWTHORN ที่ใชเปนวัตถุดิบ

ประเภทอาหารใหม
ชนิดอาหาร
2. พืชและผลิตภัณฑ 1. พืช ผัก ผลไม

ดูขอมูลในตารางดานหลังสุด
กรรมวิธี รูปแบบ ขอมูลอื่น ๆ
- แชแข็ง - สด
- ดอง

- แหง

- แบงบรรจุ - ผง

PSYLLIUM HUSK ที่ใชเปน
วัตถุดิบ
ซีเลี่ยม ซีต ฮัสค เพื่อใชเปนวัตถุดิบ
สาหรายคลอเรลลาที่ใชเปนวัตถุดิบ
KELPที่ใชเปนวัตถุดิบ
เห็ด
ALFALFA ที่ใชเปนวัตถุดิบ
เมล็ดขาวโพด
กาน RHUBARB ที่ใชเปนวัตถุดิบ
GARCENIA ที่ใชเปนวัตถุดิบ
ธัญพืช
ธัญพืชอบแหง
เมล็ดขาวโพด
ถั่วและนัตตาง ๆ
ALOE VERA GEL
SPRAY-DRIED POWDER ที่ใช
เปนวัตถุดิบ
สาหรายคลอเรลลาชนิดผงที่ใช
เปนวัตถุดิบ
สาหรายชนิดผงที่ใชเปนวัตถุดิบ
ผงกระบองเพชร (OPUNTIA
FIEUS INDICA)
ผงกระบองเพชรแหง (Dehydrate
Nopal Powder) ที่ใชเปนวัตถุดิบ
ผงเฉากวย (ผลิตภัณฑจากพืชผัก)
วานหางจระเขชนิดผง ที่ใชเปนวัตถุดิบ

พืชผักดอง
ผลิตภัณฑจากพืชผัก
ผลิตภัณฑจากพืชผัก (ดองใน
น้ําสมสายชู)
พริกน้ําสม

2. ธัญพืช

3. ถั่ว และนัต
4. ผลิตภัณฑจากพืช ผัก ผลไม

ผลิต สลักหลัง ประเภท+ชนิด+กรรมวิธี(แชแข็ง)
นําเขา สลักหลัง ประเภท+กรรมวิธี(แชแข็ง)

อาหารทั่วไป
ลําดับ
ประเภทอาหารเดิม
2 มะขามชนิดผง ที่ใชเปนวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑจากผลไม
ผลิตภัณฑจากพืชผัก ผลไม
มะเขือเทศผง
ผลิตภัณฑพืชผักผลไมแชแข็ง

ดูขอมูลในตารางดานหลังสุด
ประเภทอาหารใหม
ชนิดอาหาร
กรรมวิธี รูปแบบ ขอมูลอื่น ๆ
2. พืชและผลิตภัณฑ 4. ผลิตภัณฑจากพืช ผัก ผลไม - แชแข็ง - สด
- ดอง

- แหง

- แบงบรรจุ - ผง

ผักและผลไมแปรรูป
พืชผัก-ผลไมแหง (ผลิตภัณฑจาก
พืชผักผลไม)
กะทิ
DEFATTED RICE BRAN ที่ใช
เปนวัตถุดิบ
เกล็ดขาวโอต
ผลิตภัณฑจากธัญพืช
ผลิตภัณฑจากโกโก

5. ผลิตภัณฑจากธัญพืช

6. ผลิตภัณฑจากถั่วและนัต

ผลิตภัณฑจากถั่ว
ผลิตภัณฑจากถั่ว เชน โปรตีน
เกษตร (TEXTURED SOYA
PROTEIN)

ผลิต สลักหลัง ประเภท+ชนิด+กรรมวิธี(แชแข็ง)
นําเขา สลักหลัง ประเภท+กรรมวิธี(แชแข็ง)

ผลิตภัณฑจากถั่วและนัต
ผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง
พืช ผัก ผลไม ถั่วและผลิตภัณฑ

1,3,4,6

3. พืชและผลิตภัณฑ 1,4
พืชผักและผลิตภัณฑจากพืชผัก
2,5
ธัญญพืชและผลิตภัณฑจากธัญญพืช
ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑจากถั่ว
3,6
เหลือง

อาหารทั่วไป
ลําดับ
ประเภทอาหารเดิม
3

COLLAGEN HYDROLYSATE
POWDER ที่ใชเปนวัตถุดิบ
COLLAGEN HYDROLYSATE ที่
ใชเปนวัตถุดิบ

ดูขอมูลในตารางดานหลังสุด
ประเภทอาหารใหม
ชนิดอาหาร
3. สารสกัด /
1. สารสกัดจากสัตว
สารสังเคราะห

กรรมวิธี

รูปแบบ

- แบงบรรจุ - สด
- เหลวหรือน้ํา

COLLAGEN ที่ใชเปนวัตถุดิบ

- แหงหรือผง

HYDROLYZED FISH
COLLAGEN ที่ใชเปนวัตถุดิบ

- เขมขน

คอลลาเจน ที่ใชเปนวัตถุดิบ

- ครึ่งแข็งครึ่ง
เหลว

คอลลาเจนจากปลา เพื่อใชเปน
วัตถุดิบ

- กอน

คอลลาเจนจากปลาที่ใชเปนวัตถุดิบ
คอลลาเจนชนิดผง
คอลลาเจนชนิดผง ที่ใชเปนวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑจากน้ํามันปลา ที่ใชเปน
วัตถุดิบ
ผลิตภัณฑจากน้ํามันปลาทูนาที่ใช
เปนวัตถุดิบ
กระดูกออนปลาฉลาม
CHITOSAN ที่ใชเปนวัตถุดิบ
ไคโตซาน
ไคโตซานชนิดที่เปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากเปลือกของสัตวทะเล
(CHITOSAN) ที่ใชเปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากเปลือกสัตวทะเล ที่ใช
เปนวัตถุดิบ
โพรโพลิส ที่ใชเปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากหอยนางรม
หอยนางรมสกัด ที่ใชเปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากเนื้อหอยนางรม ที่ใช
เปนวัตถุดิบ

ผลิต สลักหลัง ประเภท+ชนิด
นําเขา สลักหลัง ประเภท+ชนิด

ขอมูลอื่น ๆ

อาหารทั่วไป
ลําดับ
ประเภทอาหารเดิม
ประเภทอาหารใหม
ชนิดอาหาร
สารสกัดจากเมล็ดองุนผสม สาร 3. สารสกัด /
2. สารสกัดจากพืช
3
สกัดจากมะเขือเทศ (สง spec)
สารสังเคราะห
สารสกัดจากซีเลี่ยม ฮัสค ที่ใชเปน
วัตถุดิบ (สง spec)
สารสกัดจากผลองุนที่ใชเปน
วัตถุดิบ (สง spec)
สารสกัดจากน้ํามันเมล็ดทานตะวัน
ชนิดผงที่ใชเปนวัตถุดิบ(สง spec)

ดูขอมูลในตารางดานหลังสุด
กรรมวิธี

- แบงบรรจุ - สด

SOYBEAN EXTRACT ที่ใชเปน
วัตถุดิบ (สงspec)
สารสกัดจากเมล็ดถั่วเหลืองที่ใช
เปนวัตถุดิบ (สงspec)
RED WINE EXTRACT ที่ใชเปน
วัตถุดิบ (สงspec)
CHLOROPHYLL ที่ใชเปนวัตถุดิบ
(สงspec)

- เหลวหรือน้ํา
- แหงหรือผง
- เขมขน
- ครึ่งแข็งครึ่ง
เหลว
- กอน

สารสกัดจากเปลือกองุน (สงspec)
สารสกัดจากมะเขือเทศ (สงspec)
สารสกัดจากมะเขือเทศ ที่ใชเปน
วัตถุดิบ (สงspec)
CITRUS BIOFLAVOROIDS ที่ใช
เปนวัตถุดิบ
CHILI EXTRACT (CAPSICUM) ที่
ใชเปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากพริก ( CAPSAICIN )
ที่ใชเปนวัตถุดิบ
BILBERRY EXTRACT ที่ใชเปน
วัตถุดิบ(ผล)
HAWTHORN BERRY EXTRACT
ที่ใชเปนวัตถุดิบ(ผล)
MULBERRY EXTRACT ที่ใชเปน
วัตถุดิบ(ผล)
สารสกัดจากชิแซนดราเบอรรี่ที่ใช
เปนวัตถุดิบ(ผล)

รูปแบบ

ผลิต สลักหลัง ประเภท+ชนิด
นําเขา สลักหลัง ประเภท+ชนิด

ขอมูลอื่น ๆ

อาหารทั่วไป
ลําดับ
ประเภทอาหารเดิม
ประเภทอาหารใหม
ชนิดอาหาร
สารสกัดจากทับทิม
3. สารสกัด /
2. สารสกัดจากพืช
3 (POMEGRANATE EXTRACT) ที่
สารสังเคราะห
ใชเปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากบูลเบอรรี่ ที่ใชเปน
วัตถุดิบ
สารสกัดจากบิลเบอรรี ที่ใชเปน
วัตถุดิบ

ดูขอมูลในตารางดานหลังสุด
กรรมวิธี

รูปแบบ

- แบงบรรจุ - สด
- เหลวหรือน้ํา
- แหงหรือผง

สารสกัดจากบิลเบอรรี่

- เขมขน

สารสกัดจากผลสม ที่ใชเปนวัตถุดิบ

- ครึ่งแข็งครึ่ง
เหลว

สารสกัดจากผลแอปเปลที่ใชเปน
วัตถุดิบ
สารสกัดจากเมล็ดฟกทอง เพื่อใช
เปนวัตถุดิบ

- กอน

สารสกัดจากเมล็ดฟนูกรีก
สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่ ที่ใชเปน
วัตถุดิบ
สารสกัดจากอะเซโรลา (ACEROLA
EXTRACT) ที่ใชเปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากแอปเปลที่ใชเปน
วัตถุดิบ
สารสกัดจาก CACTUS (OPUNTIA
FICUS-INDICA) ที่ใชเปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากกระบองเพชร
(OPUNTIA FICUS - INDICA)ที่ใช
เปนวัตถุดิบ
GAMMA-ORYZANOL (สารสกัด
จากขาว) ที่ใชเปนวัตถุดิบ
GREEN OAT (AVENA SATIVA
L.) EXTRACT ที่ใชเปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากขาว
(GAMMA-ORYZANOL) ที่ใชเปน
วัตถุดิบ

ผลิต สลักหลัง ประเภท+ชนิด
นําเขา สลักหลัง ประเภท+ชนิด

ขอมูลอื่น ๆ

อาหารทั่วไป
ลําดับ
ประเภทอาหารเดิม
3

ดูขอมูลในตารางดานหลังสุด
ประเภทอาหารใหม

สารสกัดจากขาว (Y-ORYZAKOL) 3. สารสกัด /
ที่ใชเปนวัตถุดิบ
สารสังเคราะห
GARCINIA CAMBOGIA
EXTRACT ที่ใชเปนวัตถุดิบ

ชนิดอาหาร
2. สารสกัดจากพืช

กรรมวิธี

รูปแบบ

- แบงบรรจุ - สด
- เหลวหรือน้ํา

สารสกัดจากผลสมแขก

- แหงหรือผง

สารสกัดจากผลสมแขก ที่ใชเปน
วัตถุดิบ
สารสกัดจากผลสมแขกชนิดผงที่ใช
เปนวัตถุดิบ

- ครึ่งแข็งครึ่ง
เหลว

สารสกัดจากสมแขกที่ใชเปนวัตถุดิบ

- กอน

GYNOSTEMMA
PENTAPHYLLUM EXTRACT ที่
ใชเปนวัตถุดิบ
WHITE KIDNEY BEAN
EXTRACT ที่ใชเปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากถั่วขาว ที่ใชเปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากเมล็ดถั่วขาว (WHITE
KIDNEY BEAN EXTRACT) ที่ใช
เปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากเมล็ดถั่วขาว ที่ใชเปน
วัตถุดิบ
สารสกัดจากชาเขียวที่ใชเปนวัตถุดิบ
สารสกัดจาก
HORSETAIL(EQUISETUM
ARVENSA)ที่ใชเปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากจิงโกะ ไบโลบา ที่ใช
เปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากใบแปะกวย ที่ใชเปน
วัตถุดิบ
สารสกัดจากใบผักชีฝรั่ง ที่ใชเปน
วัตถุดิบ

- เขมขน

ผลิต สลักหลัง ประเภท+ชนิด
นําเขา สลักหลัง ประเภท+ชนิด

ขอมูลอื่น ๆ

อาหารทั่วไป
ลําดับ
ประเภทอาหารเดิม

ดูขอมูลในตารางดานหลังสุด
ประเภทอาหารใหม

ชนิดอาหาร

กรรมวิธี

รูปแบบ

สารสกัดจากโรสเมรี่ ที่ใชเปนวัตถุดิบ
3

สารสกัดจากอัลฟาฟา ที่ใชเปน
3. สารสกัด /
วัตถุดิบ
สารสังเคราะห
สารสกัดจากอีฟนิ่งพริมโรส ที่ใช
เปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากแอสทรากาลัส ที่ใช
เปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากกระเทียมที่ใชเปน
วัตถุดิบ
สารสกัดจากดอกคําฝอยชนิดแหงที่
ใชเปนวัตถุดิบ

2. สารสกัดจากพืช

- แบงบรรจุ - สด
- เหลวหรือน้ํา
- แหงหรือผง
- เขมขน
- ครึ่งแข็งครึ่ง
เหลว

สารสกัดจากตังกุย ที่ใชเปนวัตถุดิบ

- กอน

สารสกัดจากขิง (GINGER
EXTRACT) ที่ใชเปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากใบบัวบก ที่ใชเปน
วัตถุดิบ
สารสกัดจากแครอต ที่ใชเปน
วัตถุดิบ (ที่ไมใชแคโรทีนอย)
สารสกัดจากเคลปที่ใชเปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากสาหรายเคลป ที่ใช
เปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากสาหรายสไปรูไลนาที่
ใชเปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากงาดํา ที่ใชเปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากเปลือกแฟลก
สารสกัดจากเปลือกสนชนิดผงที่ใช
เปนวัตถุดิบ
สารสกัดจากเปลือกสนที่ใชเปน
วัตถุดิบ
สารสกัดจากไพนบารค
RUTIN POWDER ที่ใชเปนวัตถุดิบ

ผลิต สลักหลัง ประเภท+ชนิด
นําเขา สลักหลัง ประเภท+ชนิด

ขอมูลอื่น ๆ

อาหารทั่วไป
ลําดับ
ประเภทอาหารเดิม

ดูขอมูลในตารางดานหลังสุด
ประเภทอาหารใหม

เบตา - กลูแคน ที่ใชเปนวัตถุดิบ
เบตากลูแคนที่สกัดจากยีสต ที่ใช
เปนวัตถุดิบ
3 CO-ENZYME Q10 ที่ใชเปนวัตถุดิบ

ชนิดอาหาร
2. สารสกัดจากพืช
3. สารสกัดอื่นๆ

กรรมวิธี

รูปแบบ

3. สารสกัดอื่นๆ
3. สารสกัด /
สารสังเคราะห

4.สารสังเคราะห

- แบงบรรจุ - สด

โคเอ็นไซม คิว10

- เหลวหรือน้ํา

โคเอ็นไซม คิวเท็น ที่ใชเปนวัตถุดิบ

- แหงหรือผง

CAFFEINE
คาเฟอีน
คาเฟอีนที่ใชเปนวัตถุดิบ
แคฟเฟอีน

5. กาเฟอีน (CAFFEINE)
ผลิต สลักหลัง ประเภท+ชนิด
นําเขา สลักหลัง ประเภท+ชนิด

- เขมขน
- ครึ่งแข็งครึ่ง
เหลว
- กอน

ขอมูลอื่น ๆ

ดูขอมูลในตารางดานหลังสุด
อาหารทั่วไป
ลําดับ
ประเภทอาหารเดิม
ประเภทอาหารใหม ชนิดอาหาร กรรมวิธี
รูปแบบ
4 TRI-ZINC CITRATE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
4. สารอาหาร
สารอาหาร - แบงบรรจุ - เหลวหรือน้ํา
TRI-MAGNESIUM CITRATE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
- แหงหรือผง
INULIN ที่ใชเปนวัตถุดิบ
- เขมขน
อินนูลิน
- ครึ่งแข็งครึ่งเหลว
อินูลิน ที่ใชเปนวัตถุดิบ
- กอน
ACETYL L-CARNITINE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
ACETYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE ที่ใชเปน
วัตถุดิบ
L-CARNITINE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
L-CARNITINE-L-TARTRATE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
อนุพันธของแอล-คารนิทีน เพื่อใชเปนวัตถุดิบ
อะซีติล แอล-คารนิทีน ที่ใชเปนวัตถุดิบ
แอล-คารนิทีน
แอล-คารนิทีน ที่ใชเปนวัตถุดิบ
ALPHA-LIPOIC ACID ที่ใชเปนวัตถุดิบ
CALCIUM FUMARATC ที่ใชเปนวัตถุดิบ
CALCIUM PYRUVATE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
MILK CALCIUM COMPLEX
แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต ที่ใชเปนวัตถุดิบ
แคลเซียมจากนมที่ใชเปนวัตถุดิบ
แคลเซี่ยมจากปลาทูนา
แคลเซียมจากปะการังชนิดผง ที่ใชเปนวัตถุดิบ
CHROMIUM PICOLINATE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
ผลิต สลักหลัง ประเภท
โครเมี่ยม ฟโคลิเนต ที่ใชเปนวัตถุดิบ
นําเขา สลักหลัง ประเภท
CONJUGATED LINOLEIC ACID ที่ใชเปนวัตถุดิบ
CREATINE CITRATE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
CREATINE MONOHYDRATE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
CREATINE PYRUVATE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
ครีเอติน ที่ใชเปนวัตถุดิบ
ครีเอติน โมโนไฮเดรท ที่ใชเปนวัตถุดิบ

ขอมูลอื่น ๆ

ดูขอมูลในตารางดานหลังสุด
อาหารทั่วไป
ลําดับ
ประเภทอาหารเดิม
ประเภทอาหารใหม ชนิดอาหาร กรรมวิธี
รูปแบบ
4 I-LYSINE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
4. สารอาหาร
สารอาหาร - แบงบรรจุ - เหลวหรือน้ํา
L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
L-LYSINE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
- แหงหรือผง
LYSINE
INOSITOL
- เขมขน
INOSITOL ที่ใชเปนวัตถุดิบ
อินโนซิทอลที่ใชเปนวัตถุดิบ
L-ARGININE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
- ครึ่งแข็งครึ่งเหลว
L-ASPARTIC ACID ที่ใชเปนวัตถุดิบ
MINERAL PREMIX
MINERAL PREMIX ที่ใชเปนวัตถุดิบ
เกลือแร
- กอน
เกลือแรจากนม
เกลือแรรวม
L-CYSTEIN ที่ใชเปนวัตถุดิบ
L-GLUTAMINE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
กลูตามิน ที่ใชเปนวัตถุดิบ
แอล-กลูตามีน ที่ใชเปนวัตถุดิบ
L-GLUTATHIONE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
L-HISTIDINE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
L-ISOLEUCINE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
แอล-ไอโซลูซีน ที่ใชเปนวัตถุดิบ
ผลิต สลักหลัง ประเภท
L-LEUCINE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
นํ
าเขา สลักหลัง ประเภท
L-METHIONINE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
L-PROLINE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
L-TYROSINE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
L-VALINE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
แอล-แวลีน ที่ใชเปนวัตถุดิบ

ขอมูลอื่น ๆ

ดูขอมูลในตารางดานหลังสุด
อาหารทั่วไป
ลําดับ
ประเภทอาหารเดิม
ประเภทอาหารใหม ชนิดอาหาร กรรมวิธี
รูปแบบ
4 VITAMIN PREMIX
4. สารอาหาร
สารอาหาร - แบงบรรจุ - เหลวหรือน้ํา
วิตามินพรีมิกซ ที่ใชเปนวัตถุดิบ
- เเหงหรือผง
วิตามินรวม
- เขมขน
MAGNESIUM CITRATE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
- ครึ่งแข็งครึ่งเหลว
SODIUM IRON (III) ETHYLENEDIAMINETETRA
- กอน
ACETATE
TAURINE
ทอรีน
ทอรีน (TAURINE)
ทอรีนที่ใชเปนวัตถุดิบ
ทาวรีนที่ใชเปนวัตถุดิบ
ZINC CITRATE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
ZINC GLUCONATE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
กรดไขมันอิสระ ที่ใชเปนวัตถุดิบ
กรดอะมิโน (L-ARGININE, L-GLUTAMINE,
L-ISOLEUCINE และ L-LEUCINE)
กรดอะมิโน (L-LEUCINE ,L-ISOLEUCINE และ
ผลิต สลักหลัง ประเภท
L-VALINE) ที่ใชเปนวัตถุดิบ
กรดอะมิโน (L-METHIONINE, L-CYSTEINE และ
นําเขา สลักหลัง ประเภท
L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE)
กรดอะมิโน (L-VALINE และ GLYCINE) ที่ใชเปนวัตถุดิบ
กรดอะมิโน (L-VALINE, L-LEUCINE, L-ISOLEUCINE,
L-PROLINE,-L-METHIONINE , L-PHENYLALANINE ,
L-SERINE, L-THREONINE, L-CYSTEINE,
L-GLUTAMINE, L-TYROSINE, L-ASPARTIC ACID,
L-LYSINE, L-ARGININE และ L-HISTIDINE) ที่ใชเปน
วัตถุดิบ

ขอมูลอื่น ๆ

ดูขอมูลในตารางดานหลังสุด
อาหารทั่วไป
ลําดับ
ประเภทอาหารเดิม
ประเภทอาหารใหม ชนิดอาหาร กรรมวิธี
รูปแบบ
4 โปรตีนชนิดเหลว
4. สารอาหาร
สารอาหาร - แบงบรรจุ - เหลวหรือน้ํา
โปรตีนชนิดเหลวและแบงบรรจุ
- แหงหรือผง
ผลิตภัณฑโปรตีนสกัด ที่ใชเปนวัตถุดิบ
- เขมขน
โปรตีนจากพืช
- ครึ่งแข็งครึ่งเหลว
โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง
- กอน
ผลิตภัณฑเสนใยอาหาร
ใยอาหาร
เสนใยจากพืช
โพแทสเซียม ไอโอเดท ทีมีวัตถุประสงคการใช เพือปรับ
สภาวะโภชนาการเกี่ยวกับการขาดสารไอโอดีน ที่ใชเปน
วัตถุดิบ
สารประกอบฟอสฟาไทดิลเซอรีน
เกลือแรอะมิโนแอซิดคีเลต แอล-คารนิทีน อะเซติล-แอลคารนิทีน
อะมิโนแอซิดดีเลตที่ใชเปนวัตถุดิบ
ผลิต สลักหลัง ประเภท
สารอาหารชนิดตาง ๆ
นําเขา สลักหลัง ประเภท
OILGOSACCHARIDE
OLIGOFRUCTOSE ที่ใชเปนวัตถุดิบ
ดี-กลูคูโรโนแลคโทน ที่ใชเปนวัตถุดิบ
โอลิโกฟรุคโตส
สารสกัดจากปลาทะเล (DHA) ที่ใชเปนวัตถุดิบ

ขอมูลอื่น ๆ

ดูขอมูลในตารางดานหลังสุด
อาหารทั่วไป
ลําดับ
ประเภทอาหารเดิม
ประเภทอาหารใหม
ชนิดอาหาร
กรรมวิธี รูปแบบ ขอมูลอื่นๆ
5. แปงและผลิตภัณฑ 1. แปงชนิดตาง ๆ
- แชแข็ง
5 แปงจมูกถั่วเหลือง
แปงชนิดตาง ๆ
- แบงบรรจุ
แปงสําหรับปรุงอาหาร
2. ผลิตภัณฑจากแปง
วีท กลูเตน
วุนเสน
เสนหมี่
หมี่กึง
อาหารแชแข็ง (พายแชแข็ง โดแชแข็ง)
INDIAN BREAD ที่ใชเปนวัตถุดิบ
กวยเตี๋ยว
ผลิต สลักหลัง ประเภท+ชนิด+กรรมวิธี(แชแข็ง)
นําเขา สลักหลัง ประเภท
ขนมจีน
ผลิตภัณฑจากแปง
1,2
แปงชนิดตาง ๆ และผลิตภัณฑจากแปง
1,2
แปงและผลิตภัณฑจากแปง

ดูขอมูลในตารางดานหลังสุด
อาหารทั่วไป
ลําดับ
ประเภทอาหารเดิม
ประเภทอาหารใหม
ชนิดอาหาร กรรมวิธี รูปแบบ ขอมูลอื่น ๆ
6 FILL - CREAM FOR SOUP BASE 6. ผลิตภัณฑสําหรับทําอาหารชนิดตาง ๆ ผลิตภัณฑ แชแข็ง
ที่ยังไมพรอมบริโภค
สําหรับทํา
อาหารชนิด
ผงทํามูสส
ตาง ๆ ที่ยัง
ผงสําหรับทําคัสตารด
ไมพรอม
ผลิตภัณฑสําหรับทําขนมตาง ๆ
บริโภค
ผลิตภัณฑสําหรับทําขนมอบ
ผลิตภัณฑสําหรับทําไอศกรีม
ผลิต สลักหลัง ประเภท+กรรมวิธี(แชแข็ง)
ผลิตภัณฑสําหรับผสมในการผลิต
นําเขา สลักหลัง ประเภท
ไอศกรีม
ผลิตภัณฑสอดไสขนม ที่ยังไมพรอม
บริโภค
ผลิตภัณฑสอดไสขนมตาง ๆ

ผลิตภัณฑแตง ฉาบ เคลือบหนาขนม
ผลิตภัณฑแตงหนาขนมตาง ๆ
ผลิตภัณฑแตงหนาเคก
ผลิตภัณฑสําหรับแตงหนาเคก
ผลิตภัณฑสําหรับราดหนาไอศครีม

- อาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูป
พรอมบริโภคทันที

ผลิต สลักหลัง ประเภท + ชนิด
นําเขา สลักหลัง ประเภท + ชนิด

อาหาร
สําเร็จรูป
พรอม
บริโภคทันที

แชแข็ง

อาหารทั่วไป
ลําดับ
ประเภทอาหารเดิม
7 น้ํามันหอมเจียว
น้ํามันกระเทียมเจียว
ครีมเทียมผสมน้ําตาล
เกลือที่ไมเติมไอโอดีน
น้ําสมพริกดอง
ผลิตภัณฑแตงรส
ผงสําหรับทําเครื่องปรุงรส
พริกบดกระเทียมเจียว
เครื่องปรุงรส
8 น้ําตาล
น้ําตาลแลกโตส
แบะแซ
กลูโคสผง
D-Xylose ที่ใชเปนวัตถุดิบ
9 เครื่องเทศ
เครื่องเทศอบแหง
ผงมัสตารด
มัสตารด
พริกไทย
พริกปน

ประเภทอาหารใหม
7. เครื่องปรุงรส

ชนิดอาหาร
เครื่องปรุงรส

ดูขอมูลในตารางดานหลังสุด
กรรมวิธี รูปแบบ ขอมูลอื่น ๆ
- แบงบรรจุ

ผลิต สลักหลัง ประเภท
นําเขา สลักหลัง ประเภท

8. น้ําตาล

น้ําตาล

- แบงบรรจุ

ผลิต สลักหลัง ประเภท
นําเขา สลักหลัง ประเภท

9. เครื่องเทศ

ผลิต สลักหลัง ประเภท
นําเขา สลักหลัง ประเภท

เครื่องเทศ

- แบงบรรจุ

ขอมูลอื่น ๆ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ขอมูลอื่น ๆ
มีวัตถุท่ใี ชเพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร
ดัดแปลงพันธุกรรม (GMO)
มีวัตถุประสงคพิเศษ
มีสวนผสมของวานหางจระเข
มีสติวิโอไซด
มีใบแปะกวย
มีสารสกัดจากใบแปะกวย
น้ําแข็งประมง
กระปอง
บรรจุภัณฑออนตัว
ขวดแกว
ขวดพลาสติก
กลองกระดาษ
ถังพลาสติก
ถวยพลาสติก
ถาดพลาสติก

