
แนวทางการแสดงฉลากของนมพรอมดื่ม
เงื่อนไข ตัวอยางการแสดงฉลาก

วัตถุดิบ กรรมวิธี ชื่ออาหาร สวนประกอบ ขอความอื่นๆ

หมายเหตุ

ผานกรรมวิธีฆา

เชื้อพาสเจอรไรส

ที่อุณหภูมินอย

กวา 80oC

นมสดพาสเจอรไรส

-  พาสเจอรไรสที่

เกิน 80oC

นมพาสเจอรไรส

-  สเตอริไลส นมสเตอริไลส

1.  นม 100%

    (1)  น้ํานมโค

ชนิดเต็มมันเนย

-  ยูเอชที นมยูเอชที

 นมสดหรือนมโคสด
    หรือนมโค
    หรือนํ้านมโค
    หรือนํ้านมโคสด
    100%

-  “ผลิตจากนมสด”
หรือ “ผลิตจาก
นมโคสดแท” หรือ
“ผลิตจากน้ํานมโค”
หรือ “ผลิตจาก
น้ํานมโคสด” หรือ
“ไมผสมนมผง”

พาสเจอรไรส

(ทุกกรณี)

นมพรองมันเนย

พาสเจอรไรส

สเตอริไลส นมพรองมันเนย

สเตอริไลส

    (2)  น้ํานมโค

พรองมันเนย

ยูเอชที นมพรองมันเนย

ยูเอชที

   นมพรองมันเนย

   100%

-

นมขาดมัน

เนย ปฏิบัติ

เชนเดียวกับ

นมพรองมัน

เนย

พาสเจอรไรส

(ทุกกรณี)

นมคืนรูป

พาสเจอรไรส

สเตอริไลส นมคืนรูปสเตอริไลส

    (3)  น้ํานมโค

ผสมนมผง หรือ

นมผงคืนรูปดวย

น้ํา ยูเอชที นมคืนรูปยูเอชที

น้ํานมสด 40%
นมผง 5%

หรือ

นมผง 10%

-

หากเปน
นมพรอง

มันเนย หรือ
ขาดมันเนย
ตองระบุที่
ชื่ออาหาร
ใหชัดเจน

2. กรณปีรงุแตง
เชน น้ําตาล
ช็อกโกแลต
กาแฟ

พาสเจอรไรส

(ทุกกรณี)

นมปรุงแตงรสหวาน

พาสเจอรไรส

สเตอริไลส นมปรุงแตงรสหวาน

สเตอริไลส

    (1)  น้ํานมโค

ยูเอชที นมปรุงแตงรสหวาน

ยูเอชที

น้ํานมสด 95%
น้ําตาล 5%

-

หากเปน
นมพรอง

มันเนย หรือ
ขาดมันเนย
ตองระบุที่
ชื่ออาหาร
ใหชัดเจน

พาสเจอรไรส

(ทุกกรณี)

นมคืนรูปปรุงแตงรส

หวานพาสเจอรไรส

สเตอริไลส นมคืนรูปปรุงแตง

รสหวานสเตอริไลส

    (2)  น้ํานมโค
ผสมนมผงหรือ
นมผงคืนรูปดวย
น้ํา

ยูเอชที นมคืนรูปปรุงแตงรส

หวาน  ยูเอชที

น้ํานมสด 40%
นมผง 5%

น้ําตาล 5%

-
หากเปน
นมพรอง

มันเนย หรือ
ขาดมันเนย
ตองระบุที่
ชื่ออาหาร
ใหชัดเจน



แนวทางการพิจารณาฉลากสําหรับนมพรอมดื่มที่ผลิตจากน้ํานมสด 100%

1. Q. หากตองการเลือกซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่มที่ทําจากน้ํานมสดแท 100% จะเลือกอยางไร

A. นมพรอมดื่มที่ทําจากน้ํานมสดแท 100% จะมีเพียงนมสดพาสเจอรไรส หรือนมพาสเจอรไรส

นมสเตอริไลส และนมยูเอชที

การเลือกซื้อสามารถดูจากขอมูลบนฉลากได 3 สวน คือ

1.  ชื่ออาหาร คือ นมสดพาสเจอรไรส หรือนมพาสเจอรไรส นมสเตอริไลส และนมยูเอชที

2.  สวนประกอบหรือสวนประกอบที่สําคัญ เชน นมสด 100% หรือ

น้ํานมโค 100% หรือ

นมโคสด 100% หรือ

นมโค 100%

3.  ขอความอื่นๆบนฉลาก เชน “ผลิตจากนมสด” หรือ “ผลิตจากนมโคสดแท” “ผลิตจากนมโค”

หรือ “ผลิตจากน้ํานมโค” หรือ “ผลิตจากน้ํานมโคสด” หรือ “ไมผสมนมผง”

ตัวอยางฉลาก

นมสดพาสเจอรไรส
Pasteurized Fresh Milk
สวนประกอบที่สําคัญ

น้ํานมสด 100%
ไมผสมนมผง

ปริมาตรสุทธิ 200 มิลลิลิตร

หมดอายุ ……………
ผลิตโดย  บริษัท สามเหลี่ยม จํากัด

เลขที่ 1 ถ.จันทอุดม อ.บานคาย จ.ระยอง
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2. Q. หากสูตรสวนประกอบในฉลากระบุวาใชนมโค 100% จะทราบไดอยางไรวาเปนน้ํานมสดหรือนมผง

A. กรณีที่ฉลากระบุวาสวนประกอบเปน “นมโค 100%” จะหมายถึง น้ํานมสด กรณีใชนมผงในการ

ผลิตจะตองระบุวานมผง อยางไรก็ตามหากใชนมผงในการผลิต ไมวาจะเปนนมผงทั้งหมดหรือ

ผสมนมผงบางสวน ชื่ออาหารจะแตกตางจากที่ผลิตจากน้ํานมสด 100% โดยตองแสดงคําวา

“นมคืนรูป” เชน นมคืนรูปพาสเจอรไรส นมคืนรูป ยูเอชที เปนตน ไมสามารถใชชื่ออาหารเชนเดียว

กับที่ผลิตจากน้ํานมสด 100% ได

ตัวอยางฉลาก

นมคืนรูป ยูเอชที
Recombined UHT Milk
สวนประกอบที่สําคัญ

นมสด 40%
นมผง 10%

ปริมาตรสุทธิ 200 มิลลิลิตร

หมดอายุ ……………
ผลิตโดย  บริษัท สามเหลี่ยม จํากัด

เลขที่ 1 ถ.จันทอุดม อ.บานคาย จ.ระยอง



แนวทางการพิจารณาการแสดงฉลากของนมโคพรอมดื่ม

ตัวอยางการแสดงฉลาก

สัญลักษณที่มีการแสดงขอความชื่ออาหาร

นมสดแท

100%

ผลิตจากนมสดแท 100%

สวนประกอบ

1.  นมสดพาสเจอรไรส

2.  นมพาสเจอรไรส

3.  นมสเตอริไลส

4.  นมยูเอชที

นมสด

หรือนมโคสด

หรือนมโค

หรือนํ้านมโค

หรือนํ้านมโคสด 100%

5.  นมพรองมันเนยพาสเจอรไรส

6.  นมพรองมันเนยสเตอริไลส

7.  นมพรองมันเนย ยูเอชที

นมพรองมันเนย 100%

8.  นมขาดมันเนยพาสเจอรไรส

9.  นมขาดมันเนยสเตอริไลส

10.  นมขาดมันเนย ยูเอชที

นมขาดมันเนย 100%

  =    อนุญาตสัญลักษณที่แสดงขอความดังกลาว

  =    ไมอนุญาตสัญลักษณที่แสดงขอความดังกลาว

เหตุผล  :
รายการที่ 1 :  สามารถใชคาํวา “นมสดแท 100%” ได เนือ่งจากสอดคลองกบัประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

(ฉบบัที ่ 282) พ.ศ.2547 เรือ่ง นมโค (ฉบบัที ่ 2) ซึง่กาํหนดกรรมวธิกีารฆาเชือ้ดวยความรอนที่อุณหภูมิไมเกิน 80 องศา

เซลเซียส และยังคงลักษณะใกลเคียงกับน้ํานมโคมากที่สุด

รายการที่ 2-4  :  ไมสามารถใชคําวา “นมสดแท 100%” ได เนื่องจากมีกรรมวิธีการผลิตไมเปนไปตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที ่ 282) พ.ศ.2547 เรือ่ง นมโค (ฉบบัที ่ 2) แตเพื่อสงเสริมการบริโภคน้ํานมโคที่ผลิต               

ในประเทศ  อย. จึงพิจารณาใหสามารถใชขอความ “ผลิตจากนมสดแท 100%” ซึ่งจะทําใหผูบริโภคไดรับขอมูลที่ถูกตอง

รายการที่ 5-10  : ไมสามารถใชคําวา “นมสดแท 100%” ได เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตมีการแยกมันเนย

ออกบางสวนหรือเกือบทั้งหมด จึงมีผลทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพหรือมาตรฐาน คุณคาทางโภชนาการ และคุณลักษณะ             

ไมสอดคลองกับนมสด แตเพื่อสงเสริมการบริโภคน้ํานมโคที่ผลิตในประเทศ อย. จึงพิจารณาใหสามารถใชขอความ            

“ผลิตจากนมสดแท 100%” ซึ่งจะทําใหผูบริโภคไดรับขอมูลที่ถูกตอง


