
(ราง) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิตและการเก็บรักษา 
อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา และชนิดท่ีปรับกรด 

 
.................................................................................... 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปด
สนิท เพื่อใหเหมาะสมและมีความมั่นใจในการประกันคุณภาพหรือมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของ
ผูบริโภคเพิ่มมากขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรค 1 และมาตรา 6(7) แหงพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.2522 อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 43 และ มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไวดังตอไปนี้  

ขอ ๑  ในประกาศนี้ 
“อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา” หมายความวา อาหาร

ท่ีผานกรรมวิธีท่ีใชทําลายหรือยับย้ังการขยายพันธุของจุลินทรียดวยความรอน ภายหลังหรือกอนบรรจุ
หรือปดผนึก และใหความหมายรวมถึงอาหารอื่นท่ีมีกระบวนการผลิตในทํานองเดียวกันนี้ท่ีมีคาความ
เปนกรด-ดาง มากกวา ๔.๖ และมีคาวอเตอรแอคติวิตี้ (Water activity) มากกวา ๐.๘๕ ซึ่งเก็บรักษา
ไวในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทท่ีเปนโลหะหรือวัตถุอื่นท่ีคงรูปหรือไมคงรูป ท่ีสามารถปองกันมิใหอากาศ
ภายนอกเขาไปในภาชนะบรรจุได และสามารถเก็บรักษาไวไดในอุณหภูมิปกติ 

“อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีปรับกรด” หมายความวา อาหารท่ีผาน
กรรมวิธีท่ีใชทําลายหรือยับย้ังการขยายพันธุของจุลินทรียดวยความรอน ภายหลังหรือกอนบรรจุหรือ
ปดผนึก และใหความหมายรวมถึงอาหารท่ีมีกระบวนการผลิตในทํานองเดียวกันนี้ท่ีมีความเปนกรดต่ํา 
และมีกระบวนการปรับคาความเปนกรด-ดางไมเกิน ๔.๖ และมีคาวอเตอรแอคติวิตี้ (Water Activity) 
มากกวา ๐.๘๕ ซึ่งเก็บรักษาไวในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทท่ีเปนโลหะหรือวัตถุอื่นท่ีคงรูปหรือไมคงรูป ท่ี
สามารถปองกันมิใหอากาศภายนอกเขาไปในภาชนะบรรจุได และสามารถเก็บรักษาไวไดในอุณหภูมิ
ปกติ 

ขอ ๒  ใหอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา และชนิดท่ีปรับกรด
เปนอาหารท่ีกําหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารเปนการเฉพาะ 

ขอ ๓  ผูผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา และชนิดท่ีปรับ
กรด ตองปฏิบัติตามวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ไมต่ํากวา
เกณฑท่ีกําหนดไวในบัญชีหมายเลข 1 ทายประกาศนี้ 

 
ขอ ๔…   



-๒- 
 

ขอ ๔  ผูนําเขาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา และชนิดท่ีปรับ
กรดเพื่อจําหนาย จะตองนําเขาผลิตภัณฑดังกลาวจากสถานท่ีผลิตท่ีผานการตรวจประเมินวาเปน
สถานท่ีผลิตท่ีมีมาตรฐานการผลิตเปนไปตามวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช และการเก็บรักษาอาหาร
ไมต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดไวในบัญชีหมายเลข ๑ ทายประกาศนี้ จากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือองคกร หรือหนวยงานท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด หรือจัดให
มีใบรับรองสถานท่ีผลิตสําหรับนําเขาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา และ
ชนิดท่ีปรับกรดไมต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดไวในบัญชีหมายเลข ๑ ทายประกาศนี้  

ในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจําเปนในการทวนสอบระบบความปลอดภัยของอาหาร 
เพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจกําหนดใหสถานท่ี
ผลิตตามวรรคหนึ่ง ตองผานการตรวจประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือองคกร
หรือหนวยงานท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด 

ขอ ๕  ผูผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา และชนิดท่ีปรับ
กรดตองจัดใหมีรายการเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณท่ีใชในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปด
สนิทประเภทท่ีมีความเปนกรดต่ํา และชนิดท่ีปรับกรดไมต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดไวในบัญชีหมายเลข ๑ 
และ ๒ ทายประกาศนี้ 

ขอ ๖  ผูผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา และชนิดท่ีปรับ
กรดตองจัดใหมผีูควบคุมการผลิต และผูกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอนในการผลิตอาหารใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา และชนิดท่ีปรับกรดท่ีผานการฝกอบรมตามหลักสูตร
ไมนอยกวาเกณฑท่ีกําหนดไวในบัญชีหมายเลข 3 ทายประกาศนี้ 

ขอ ๗ การตรวจสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา และ
ชนิดท่ีปรับกรด ใหใชบันทึกตามบัญชีหมายเลข ๔ ทายประกาศนี ้

ขอ ๘  หลักเกณฑการพิจารณาผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปด
สนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา และชนิดท่ีปรับกรดใหปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในบัญชี
หมายเลข ๕ ทายประกาศนี ้

ขอ ๙ ใหผูรับใบอนุญาตผลติอาหาร หรือไดรับเลขสถานท่ีผลิตอาหาร หรือไดรับใบอนุญาต
นําเขาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา และชนิดท่ีปรับกรด แลวแตกรณี กอน
วันท่ีประกาศนี้ใชบังคับตองทําการปรับปรุง แกไข หรือจัดใหมีใบรับรองใหเปนไปตามขอ ๓ ขอ ๕ และ
ขอ ๖ หรือขอ ๔ แลวแตกรณี ภายในหนึ่งป นับแตวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ 

ขอ ๑๐ ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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บัญชีหมายเลข ๑  
ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  

ชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา และชนิดท่ีปรับกรด 

วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา และชนิดท่ีปรับกรด 
ลําดับท่ี หัวขอ เนื้อหา 

1 สถานที่ตั้ง และอาคารผลิต ๑.๑  สถานท่ีตั้งตัวอาคาร และสถานท่ีใกลเคียง  ตองอยูในท่ีท่ีเหมาะสม ไมกอใหเกิดการปนเปอนกับผลิตภัณฑ หากไม
สามารถหลีกเลี่ยงได ตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนดังกลาว โดยตองมีลักษณะดังตอไปนี ้

๑.๑.๑  สถานท่ีตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด ไมมีการสะสมของสิ่งท่ีไมใชแลว หรือสิ่งปฏิกูลอันอาจเปน
แหลงเพาะพันธุสัตวและแมลง รวมท้ังเชื้อโรคตาง ๆ ข้ึนได 

๑.๑.๒  อยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ท่ีมีฝุนควันมากผิดปกติ 
๑.๑.๓  ไมอยูใกลเคียงกับสถานท่ีนารังเกียจ และไมมีสถานท่ีเลี้ยงสัตว 
๑.๑.๔  บริเวณพ้ืนท่ีตั้งตัวอาคาร ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก มีทอหรือทางระบายน้ํา เพ่ือใหไหลลงสูระบบบําบัดน้ําท้ิง

กอนลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ 
ในกรณีท่ีสถานท่ีตั้งตัวอาคารซึ่งใชผลิตอาหารอยูติดกับบริเวณท่ีสภาพไมเหมาะสม หรือไมเปนไปตามขอ 1.1.1 – 

1.1.4  ตองมีวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันแมลงและสัตวพาหะนําโรค ตลอดจนฝุนละอองและสาเหตุของการ
ปนเปอนอ่ืน ๆ ดวย 
๑.๒  อาคารผลิต มีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะท่ีม่ันคง งายตอการบํารุงรักษา และการทําความ
สะอาด รวมท้ังสะดวกในการปฏิบัติงานโดย 

๑.๒.๑  พ้ืน ผนัง และเพดาน กอสรางดวยวัสดุท่ีคงทน เรียบ ไมดูดซับน้ํา ลาดเอียง ไมมีน้ําขัง ทําความสะอาด 
บํารุงรักษา และซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีดีตลอดเวลา 

๑.๒.๒  มีขนาด พ้ืนท่ีเพียงพอ สะดวกในการปฏิบัติงาน มีการจัดการพ้ืนท่ีใหเปนไปตามสายการผลิต 
๑.๒.๓  ใชสําหรับผลิตอาหารเทานั้น และมีการแยกพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานสําหรับสายงานการผลิตผลิตภัณฑอาหาร

ประเภทตาง ๆ ใหเปนสัดสวน 
๑.๒.๔  แยกท่ีพักอาศัย และหองน้ําหองสวม ออกจากบริเวณผลิตและเปนสัดสวน  
๑.๒.๕  สามารถปองกันสัตวแมลง ไมใหเขาในบริเวณผลิต 
๑.๒.๖  ไมมีสิ่งของท่ีไมใชแลว หรือไมเก่ียวของกับการผลิตอยูในบริเวณผลิต 
๑.๒.๗  มีทอหรือทางระบายน้ําท้ิงท่ีออกแบบเพ่ือรองรับปริมาณน้ําท้ิงจากภายนอกและท่ีเกิดจากการผลิตในอาคารผลิต 
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ลําดับท่ี หัวขอ เนื้อหา 
๑.๒.๘  มีระบบการระบายอากาศหรือมีการถายเทอากาศท่ีดี เหมาะสม และเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน 
๑.๒.๙  มีระบบแสงสวางท่ีเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน  
1.2.10  ภายในอาคารผลิตอยางนอยตองประกอบดวยหองหรือบริเวณตาง ๆ ซึ่งสามารถปองกันการปนเปอน 

ดังตอไปนี ้
1.2.10.1  หองหรือบริเวณรับวัตถุดิบ มีชั้นหรือยกพ้ืนรองรับ 
1.2.10.2  หองหรือบริเวณเก็บสวนผสมท่ีใชในการผลิต รวมท้ังบรรจุภัณฑ มีชั้น หรือยกพ้ืนรองรับ 
1.2.10.3  หองหรือบริเวณเตรียมวัตถุดิบและปรุงผสม  
1.2.10.4  หองหรือบริเวณทําความสะอาดบรรจุภัณฑกอนการบรรจุ (แลวแตกรณี) 
1.2.10.5  หองหรือบริเวณบรรจุ มีโตะหรือแทนปฏิบัติงานอยูสูงจากพ้ืน  

1.2.10.6  หองหรือบริเวณไลอากาศกอนปดผนึก (แลวแตกรณี) มีโตะหรือแทนปฏิบัติงานอยูสูงจากพ้ืน 

2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณใน
การผลิต 

๒.๑  มีการออกแบบ อยางนอยตองมีลักษณะดังนี้ 
๒.๑.๑  ผิวหนาของเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีสัมผัสโดยตรงกับอาหารทําดวยวัสดุผิวเรียบ ไมเปนสนิม ไมกอใหเกิดการ

ปนเปอนสูอาหาร ทนการกัดกรอน ไมดูดซึม สามารถทําความสะอาดและฆาเชื้อไดงาย  
๒.๑.๒  รอยตอเรียบ ไมเปนแหลงสะสมของสิ่งสกปรก 
๒.๑.๓  กรณีใชระบบทอในการขนสงผลิตภัณฑอาหาร ภายในทอไมมีจุดอับและซอกมุมซึ่งจะทําใหสิ่งสกปรกสะสม

และยากตอการทําความสะอาดและฆาเชื้อ  ปม ขอตอ วาลว ปะเก็นตาง ๆ ท่ีสัมผัสอาหารตองออกแบบงายแกการทําความ
สะอาดและฆาเชื้อ  

๒.๑.๔  ถังบรรจุผลิตภัณฑตองออกแบบใหพ้ืนถังมีความลาดเอียง สามารถระบายของเหลวออกไดท้ังหมด และ
ปองกันการปนเปอน 

๒.๑.๕  โตะหรือแทนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตในสวนท่ีสัมผัสกับอาหารตองทําดวยวัสดุท่ีไมกอใหเกิดการ
ปนเปอนสูอาหาร ไมเปนสนิม ทําความสะอาดงาย มีความสูงเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๒.๒  มีการติดตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม เปนไปตามสายงานการผลิตอาหารแตละประเภท เปนสัดสวน ไมกอใหเกิดการ
ปนเปอน งายตอการปฏิบัติงาน  การตรวจสอบ  การทําความสะอาด  และการซอมบํารุง 
๒.๓  มีจํานวนเพียงพอ และเปนชนิดท่ีเหมาะสมกับการผลิต ใชงานได มีความเท่ียงตรง แมนยํา  ซึ่งอยางนอยตอง
ประกอบดวย 

๒.๓.๑  เครื่องมือหรืออุปกรณการปรับสภาพน้ํา 
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๒.๓.๒  เครื่องมือหรืออุปกรณลางทําความสะอาด หรือฆาเชื้อบรรจุภัณฑ (แลวแตกรณี) 
๒.๓.๓  เครื่องมือหรืออุปกรณลางแบบระบบปด  กรณีใชระบบทอในการผลิต 
๒.๓.๔  เครื่องมือหรืออุปกรณชั่ง ตวง วัด 
๒.๓.๕  เครื่องมือหรืออุปกรณการปรุงผสม (แลวแตกรณี) 
๒.๓.๖  เครื่องมือหรืออุปกรณไลอากาศท่ีชองวางเหนืออาหารในภาชนะบรรจุ และ/หรืออุปกรณท่ีใชเติมกาซอ่ืนท่ี

เหมาะสม เพ่ือแทนท่ีอากาศ  (แลวแตกรณี) 
๒.๓.๗  เครื่องมือหรืออุปกรณปดผนึกแบบก่ึงอัตโนมัติเปนอยางนอย ยกเวน ภาชนะบรรจุแกว และปบ 
๒.๓.๘  เครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับวัดความสมบูรณของรอยปดผนึกของภาชนะบรรจ ุ
๒.๓.๙  เครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับวัดความเปนสุญญากาศของภาชนะบรรจุ หรือเครื่องมือวัดปริมาณอากาศ

หลงเหลือ (แลวแตกรณี)  
๒.๓.๑๐  เครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับวัดอุณหภูมิท่ีใชในการควบคุมกระบวนการผลิต  
๒.๓.๑๑  ชุดทดสอบสําหรับวัดปริมาณคลอรีนหลงเหลือในน้ําหลอเย็น (แลวแตกรณี) 
๒.๓.๑๒  นาฬิกาสําหรับจับเวลาในการฆาเชื้อ 
๒.๓.๑๓  เครื่องมือหรืออุปกรณอ่ืนท่ีใชควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร ตามความจําเปน (แลวแตกรณี) 
๒.๓.๑๔  เครื่องมือ หรืออุปกรณสําหรับการทําใหผลิตภัณฑเย็นตัวลงภายหลังการฆาเชื้อ 
2.3.15  เครื่องกําเนิดไอน้ํา (แลวแตกรณี) 
2.3.16  เครื่องฆาเชื้อมีอุปกรณท่ีจําเปนถูกตอง ครบถวน  และสามารถใชงานไดดีโดยจัดแบงตามประเภทอาหาร  

รายละเอียดตามบัญชีหมายเลข 2 ทายประกาศนี ้
กรณีเครื่องฆาเชื้อท่ีมีรายละเอียดไมเปนไปตามบัญชหีมายเลข 2 ทายประกาศนี้ ใหผูผลิตสงขอมูลรายละเอียด ให

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาใหความเห็นชอบเปนกรณีไป 
3 การควบคุมกระบวนการผลิต การดําเนินงานทุกข้ันตอนจะตองมีการควบคุมตามหลักสุขลักษณะท่ีดีในการผลิต ตั้งแตการตรวจรับวัตถุดิบ สวนผสมในการ

ผลิต และบรรจุภัณฑ การเตรียมวัตถุดิบ การปรุงผสม การบรรจุ การไลอากาศ การปดผนึก การฆาเชื้อ การเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ การขนยายระหวางกระบวนการผลิต และการขนสงผลิตภัณฑ รวมท้ังการดําเนินการดานการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ดังนี้  
๓.๑  การรับวัตถุดิบ สวนผสมในการผลิต และบรรจุภัณฑ 

๓.๑.๑  วัตถุดิบและสวนผสมในการผลิต 
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  ๓.๑.๑.๑  ตองมีการจัดทําขอกําหนดดานคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายเปนอยางนอย และมีการควบคุม และ

คัดเลือกใหเปนไปตามขอกําหนดและมาตรฐานท่ีจัดทําไว วัตถุดิบบางชนิดตองลางหรือทําความสะอาดตามความจําเปน และ
ตองเก็บรักษาวัตถุดิบ สวนผสม ภายใตสภาวะท่ีปองกันการปนเปอน และการเสื่อมสภาพ มีการหมุนเวียนปริมาณการใช
วัตถุดิบ และสวนผสมอาหารอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.๑.๑.๒  ตองขนยายวัตถุดิบสวนผสม ภายใตสภาวะท่ีปองกันการปนเปอน และการเสื่อมสภาพ  
๓.๑.๑.๓  ตองมีการเก็บตัวอยางตรวจวิเคราะห โดยหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐานอยางนอยปละ 1 ครั้ง และ

ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแหลงซ้ือ และบันทึกผล หรือมีใบรับรองการตรวจวิเคราะหคุณภาพจากแหลงผลิต  เพ่ือเปนขอมูล
ในการตัดสินใจสําหรับการนําไปใชผลิต  

๓.๑.๒  บรรจุภัณฑ 
๓.๑.๒.๑  ตองจัดทําขอกําหนดดานคุณภาพและมาตรฐานของบรรจุภัณฑชนิดนั้น และมีคุณภาพหรือ

มาตรฐานตามขอกําหนดของบรรจุภัณฑสําหรับอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวย เรื่อง ภาชนะบรรจ ุ
๓.๑.๒.๒  มีการตรวจสอบคุณภาพและความสมบูรณของรอยผนึก ตําหนิ ของบรรจุภัณฑกอนนําไปใช  ตาม

หลักวิชาการและสอดคลองกับวิธีวัดสากล และบันทึกผล 
๓.๑.๒.๓  จัดเก็บในสภาวะท่ีเหมาะสม ไมกอใหเกิดการปนเปอน  
๓.๑.๒.๔  มีการทําความสะอาดหรือฆาเชื้อ (แลวแตกรณี) และนําไปใชบรรจุทันที รวมท้ังมีระบบจัดแยก 

ภาชนะบรรจุท่ีกําลังรอลางและท่ีลางแลว มิใหนําภาชนะบรรจุไปบรรจุหรือใชเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน 
๓.๑.๒.๕  การเคลื่อนยายบรรจุภัณฑตองอยูในสภาพท่ีเหมาะสม ไมกอใหเกิดความเสียหายตอบรรจุภัณฑ 

และไมทําใหเกิดการปนเปอน 
๓.๒  การควบคุมกอนกระบวนการฆาเชื้อ 

ในการผลิตทุกข้ันตอน ตองดําเนินการอยางรวดเร็ว และดําเนินการภายใตสภาวะท่ีปองกันการปนเปอน เพ่ือลดความ
เสื่อมเสียและลดการเจริญของจุลินทรีย ดังนี้ 

๓.๒.๑  การลวกวัตถุดิบกอนการบรรจุ (แลวแตกรณี)  
ตองปฏิบัติตามวิธีการท่ีกําหนดไวโดย ลวกวัตถุดิบตามเวลาและอุณหภูมิท่ีกําหนด ทําใหเย็นลงอยางรวดเร็ว 

และหลีกเลี่ยงความลาชาในการนําวัตถุดิบนั้นไปยังกระบวนการผลิตข้ันตอไป  
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  ๓.๒.๒  การปรุงผสม (แลวแตกรณี) 

๓.๒.๒.๑  มีการตรวจสอบการปรุงผสมใหเปนไปตามสูตรสวนผสมท่ีกําหนดไว โดยเก็บรักษาภายใตสภาวะท่ี
สามารถปองกันการปนเปอน การเจริญของจุลินทรีย และบันทึกผล 

๓.๒.๒.๒  อาหารปรับกรด ตองมีเอกสารข้ันตอนวิธีการปรับกรด พรอมท้ังระบุปจจัยวิกฤต (Critical Factor) ท่ี
เก่ียวกับการปรับกรด การสุมตัวอยาง การตรวจสอบ และบันทึกรายงานการตรวจสอบคาความเปนกรด - ดางตามความถ่ีท่ี
เหมาะสม เพ่ือใหผลิตภัณฑมีคาความเปนกรด - ดางสมดุล อยูที่ 4.6 หรือต่ํากวา ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว  

๓.๒.๓  การบรรจุ 
๓.๒.๓.๑  ในระหวางการบรรจุ ตองหลีกเลี่ยงไมใหอาหารท่ีผลิตคางอยูบริเวณตะเข็บท่ีจะปดผนึกภาชนะบรรจ ุ

เพ่ือใหสามารถปดผนึกไดอยางสมบูรณ 
๓.๒.๓.๒  มีการควบคุมปริมาตร น้ําหนักบรรจุ ชองวางเหนืออาหารในบรรจุภัณฑ ใหเปนไปตามท่ีระบุไวใน 

กรรมวิธีการผลิตท่ีกําหนด (Scheduled Process) และบันทึกผล 
๓.๒.๔  การไล/ควบคุมปริมาณอากาศในผลิตภัณฑกอนการปดผนึก 

๓.๒.๔.๑  วิธีการไลอากาศออกจากภาชนะบรรจุตองสอดคลองกับที่ระบุไวในกรรมวิธีการผลิตท่ีกําหนด  
๓.๒.๔.๒  มีการควบคุมปริมาณอากาศท่ีหลงเหลือในภาชนะบรรจุแบบออนตัวหรือก่ึงออนตัวใหอยูในเกณฑท่ี

กําหนดไวในกรรมวิธีการผลิตท่ีกําหนด เพ่ือปองกันความเสียหายของรอยปดผนึกระหวางกระบวนการฆาเชื้อ และบันทึกผล 
๓.๒.๕  การปดผนึก 

๓.๒.๕.๑  มีการตรวจสอบการทํางานของเครื่องปดผนึกอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหม่ันใจไดวาการปดผนึกเปนไป
อยางสมบูรณและถูกตอง และบันทึกการปฏิบัติงาน 

๓.๒.๕.๒  มีการตรวจสอบความสมบูรณของรอยผนึก ตําหนิของภาชนะบรรจุหลังการบรรจุ ตามหลักวิชาการ โดย 
๓.๒.๕.๒.๑  ตรวจสอบขอบกพรองภายนอกของการปดผนึก และรอยปดผนึกดานขาง ดวย

สายตา (Visual Inspection) อยางสมํ่าเสมออยางนอย ทุกๆ 30 นาที ระหวางการผลิต  และบันทึกการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
เม่ือมีการปรับแกไข หรือมีการติดขัดของเครื่องปดผนึก ซึ่งจะตองมีการบันทึกความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนและการแกไขท้ังหมด 

๓.๒.๕.๒.๒  ตรวจสอบความสมบูรณของรอยปดผนึก หรือตําหนิของบรรจุภัณฑโดยวิธีเลาะ
ตะเข็บ (Tear Down) หรือรอยผนึกตามวิธีท่ีเหมาะสม (แลวแตกรณี)  เปนระยะๆ อยางนอย ทุกๆ 4 ชั่วโมง และเม่ือมีการ
ปรับแกไข หรือมีการติดขัดของเครื่องปดผนึกรวมท้ังบันทึกการปฏิบัติงาน บันทึกความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนและการแกไข ท้ังนี้
กรณีเกิดความผิดปกติใหแยกผลิตภัณฑท่ีพบวาเกิดปญหาออกเพ่ือตรวจสอบซ้ํา หรือดําเนินการอยางเหมาะสมตอไป 

๓.๒.๕.๓  การลางทําความสะอาดบรรจุภัณฑหลังการปดผนึก เพ่ือกําจัดไขมัน หรือสิ่งสกปรกท่ีติดอยูดาน
นอกของบรรจุภัณฑ (แลวแตกรณี) 
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๓.๓  การควบคุมกระบวนการฆาเชื้อ 

ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการศึกษากระบวนการฆาเชื้อดวยความรอนตามกรรมวิธีการผลิตท่ีกําหนด เพ่ือใหผลิตภัณฑอาหารอยู
ในสภาวะปลอดเชื้อแบบเชิงการคา ท้ังนี้ในการกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอนของอาหารในภาชนะบรรจุปดสนิทตองดําเนินการ
โดยผูกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน (Process Authority) ซึ่งอาจเปนบุคคลหรือหนวยงานท่ีมีความรู ความ
ชํานาญ มีเครื่องมือเพียงพอ เพ่ือใหสามารถกําหนดกระบวนการฆาเชื้ออาหารท่ีปลอดภัย 

๓.๓.๑  อาหารชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา ตองมีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
๓.๓.๑.๑  จัดทําเอกสารการศึกษาการทดสอบการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆาเชื้อ (Temperature 

Distribution)  ท่ีถูกตองทางวิชาการ และเปนปจจุบัน ซึ่งตองศึกษา ณ สถานท่ีผลิตกอนการใชงาน หรือเม่ือมีการปรับเปลี่ยน
อุปกรณและโครงสรางท่ีอาจมีผลกระทบตอการทํางานของเครื่องฆาเชื้อ 

๓.๓.๑.๒  จัดทําเอกสารการศึกษาการแทรกผานความรอนในผลิตภัณฑอาหาร (Heat Penetration) ท่ี
ถูกตองทางวิชาการและเปนปจจุบัน ซึ่งตองศึกษา ณ สภาวะเดียวกับผลิตภัณฑท่ีทําการผลิตจริง ไดแก เม่ือผลิตผลิตภัณฑ
ใหม หรือเม่ือมีการเปลี่ยนขอกําหนดของผลิตภัณฑ หรือ เม่ือมีการเปลี่ยนภาชนะบรรจเุฉพาะสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิด แต
ละขนาดบรรจุ  

๓.๓.๑.๓  การกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน ตองศึกษาภายใตปจจัยเก่ียวกับ สปอรของจุลินทรีย
ท่ีเปนเปาหมายในการกําหนดการฆาเชื้อ ไดแก คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม (Clostridium botulinum) หรือกรณีท่ีใชตัวชี้วัด
อ่ืน ตองมีหลักฐานทางวิชาการวามีคาการตานทานความรอนท่ีเทียบเทา หรือสูงกวาสปอรของ คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม 
(Clostridium botulinum)  ชนิดและขนาดของภาชนะบรรจุ คาความเปนกรด - ดางของอาหาร  สวนประกอบของอาหาร
หรือสูตรอาหาร  ชนิดและปริมาณของวัตถุเจือปนท่ีใช  คาวอเตอรแอคติวิตี้ (Water Activity )ของอาหาร  อุณหภูมิท่ีใชเก็บ
รักษาผลิตภัณฑอาหาร และปจจัยสําคัญอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอการสงผานความรอนของอาหาร  

ท้ังนี้ตองจัดทําเปน เอกสารแสดงกรรมวิธีการผลิตท่ีกําหนด และสําหรับระบบการผลิตแบบปลอด
เชื้อ (Aseptic System)  ซึ่งทําการฆาเชื้ออาหารดวยความรอนกอนการบรรจุในภาชนะบรรจุท่ีผานการฆาเชื้อแลว ตองมี
การศึกษาและมีหลักฐานวาไดผานกระบวนการฆาเชื้อแบบเชิงการคา และแสดงไวในกรรมวิธีการผลิตท่ีกําหนด 

๓.๓.๒  อาหารชนิดปรับกรด ตองมีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
๓.๓.๒.๑  จัดทําเอกสารการศึกษาอุณหภูมิและเวลาท่ีใชในการฆาเชื้อผลิตภัณฑแตละชนิด และแตละขนาด

บรรจุอยางเหมาะสม  มีการระบุคาความเปนกรดดางสมดุลของผลิตภัณฑ ในกรณีท่ีผลิตภัณฑมีชิ้นเนื้ออยูในของเหลว ตอง
ระบุชวงเวลามากสุดและอุณหภูมิในการเก็บเพ่ือการปรับสภาพชิ้นเนื้อนั้นใหเปนกรด  
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๓.๓.๒.๒  การกําหนดกระบวนการฆาเชื้อ ตองมีการศึกษาภายใตการควบคุมคาความเปนกรดดาง พรอมท้ัง

ระบุปจจัยวิกฤตท่ีใชกําหนดกระบวนการฆาเชื้อเพ่ือใหม่ันใจวาอาหารนั้นจะไมมีการเจริญของจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค โดย
แสดงไวในกรรมวิธีการผลิตท่ีกําหนด 

๓.๓.๓  มีการเตรียมและตรวจสอบความพรอมอุปกรณเครื่องมือกอนการฆาเชื้อ และควบคุมอุปกรณในกระบวนการฆา
เชื้อผลิตภัณฑ และบันทึกผล 

๓.๓.๔  การควบคุมการปฏิบัติงานสําหรับกระบวนการฆาเชื้อ 
๓.๓.๔.๑  ตองแสดงวิธีการปฏิบัติงานและวิธีไลอากาศของเครื่องฆาเชื้อ (แลวแตกรณี) สําหรับแตละ

ผลิตภัณฑและแตละขนาดบรรจุไวในบริเวณท่ีดําเนินการฆาเชื้อผลิตภัณฑ ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน และสามารถ
ปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง 

๓.๓.๔.๒  หลังการปดผนึกตองนําผลิตภัณฑเขาฆาเชื้อดวยความรอนใหรวดเร็วท่ีสุด มีการกําหนดชวงเวลาท่ี
เหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงการเพ่ิมจํานวนของจุลินทรีย หรือการเปลี่ยนแปลงของการถายเทความรอนในผลิตภัณฑ หากมี
ปญหาในระหวางกระบวนการผลิต ใหดําเนินการตามมาตรการท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ใน
ระหวางกระบวนการฆาเชื้อหากพบวามีสภาวะท่ีเกิดการเบี่ยงเบนไปจากขอกําหนด (Process Deviation) ในกรณีท่ีมี
กระบวนการฆาเชื้อสํารอง (Alternative Process)  ใหใชกรรมวิธีดังกลาวสําหรับการดําเนินการฆาเชื้อ 

๓.๓.๔.๓  ตองมีวิธีการควบคุมการเขา - ออกของผลิตภัณฑจากหองหรือบริเวณฆาเชื้อ เพ่ือปองกันการ
ปะปนกันระหวางผลิตภัณฑท่ีผานการฆาเชื้อแลวกับผลิตภัณฑท่ียังไมผานการฆาเชื้อ และตองสํารวจทุกตะกรา หรือ รถเข็น 
เพ่ือใหแนใจวาผลิตภัณฑทุกชิ้นไดผานการฆาเชื้อดวยความรอนอยางถูกตองและสมบูรณ 

๓.๓.๔.๔  ตองมีการตรวจวัดอุณหภูมิเริ่มตนของอาหารในภาชนะบรรจุท่ีอุณหภูมิต่ําท่ีสุด  และบันทึก โดย
อุณหภูมิอาหารตองไมต่ํากวาอุณหภูมิเริ่มตนต่ําสุดท่ีระบุไวในกรรมวิธีการผลิตท่ีกําหนด  

๓.๓.๔.๕  การควบคุมเวลาท่ีใชในการฆาเชื้อและไลอากาศในเครื่องฆาเชื้อ ใหเปนไปตามท่ีระบุไวในกรรมวิธี
การผลิตท่ีกําหนด โดยเครื่องมือตองแมนยํา และหามใชนาฬิกาแบบพกพาหรือนาฬิกาขอมือในการจับเวลา 

๓.๓.๔.๖  เวลาในการฆาเชื้อบนแผนบันทึกอุณหภูมิในการฆาเชื้อแบบตอเนื่อง ตองตรงกับเวลาท่ีระบุไวในตาราง
บันทึกขอมูลของฝายผลิต ในวันเดียวกันนั้น เพ่ือใหสามารถตรวจสอบได  ยกเวน เครื่องฆาเชื้อภายใตความดันปกติใหมีการบันทึก
อุณหภูมิและเวลาในการฆาเชื้อผลิตภัณฑนั้น ๆ ตามความถ่ีท่ีเหมาะสม 

๓.๓.๔.๗  มีการทวนสอบบันทึกการควบคุมกระบวนการผลิตและการฆาเชื้อผลิตภัณฑ เพ่ือใหเปนไปตาม
กรรมวิธีการผลิตท่ีกําหนด และบันทึกผล กรณีพบปญหา หรือขอผิดพลาดในกระบวนการผลิตและการฆาเชื้อ ตองดําเนินการ
แกไขไดอยางทันทวงที 
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๓.๓.๕  มาตรการจัดการกับผลิตภัณฑในกรณีท่ีมีสภาวะท่ีเกิดการเบี่ยงเบนไปจากขอกําหนด ซึ่งทําใหอุณหภูมิและ

เวลาในการฆาเชื้อต่ํากวาท่ีกําหนดไวในกรรมวิธีการผลิตท่ีกําหนด หรือ เม่ือสูญเสียการควบคุมปจจัยวิกฤตท่ีกําหนด ผูผลิต
ตองมีวิธีการดําเนินการ และบันทึกผลดังตอไปนี้ 

๓.๓.๕.๑  แยกและกักผลิตภัณฑท่ีมีปญหา โดยผูท่ีมีความรู และไดรับมอบหมายในการควบคุมกระบวนการผลิต  
โดยนําผลิตภัณฑท่ีแยกและกักไวไปฆาเชื้อซ้ํา หรือทําลายผลิตภัณฑดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 

กรณีฆาเชื้อใหม ตองดําเนินการตามขอกําหนดท่ี ผูกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอนกําหนดไว 
๓.๓.๕.๒  สําหรับผลิตภัณฑท่ีมีความปลอดภัยตอการบริโภคตองผานการประเมินและตัดสินใจโดยผูกําหนด

กระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน พรอมบันทึกผล  
๓.๓.๖  การทําใหผลิตภัณฑเย็น ตองมีวิธีการทําใหผลิตภัณฑเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว และมีการลําเลียงผลิตภัณฑออก

จากเครื่องฆาเชื้อสูหองหรือบริเวณกัก  เพ่ือรอใหผลิตภัณฑแหง หามพนักงานสัมผัสกับผลิตภัณฑดังกลาว 
๓.๔  การบงชี้ 

๓.๔.๑  มีการเก็บและบงชี้ ชนิดของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ และผลิตภัณฑสําเร็จรูป ผลิตภัณฑท่ีตองผานกระบวนการผลิตซ้ํา 
หรือผลิตภัณฑรอทําลายอยางชัดเจน 

๓.๔.๒  การบงชี้โดยการระบุรหัสผลิตภัณฑตองชัดเจน ในกรณีท่ีไมสามารถระบุรหัสลงบนตัวบรรจุภัณฑไดโดยตรง 
ตองใชวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม ซึ่งอยางนอยตองครอบคลุม ในเรื่อง สถานท่ีผลิต วันเดือนปท่ีผลิต หรือวันเดือนปท่ีหมดอายุ รุนการผลิต 
หรือขอมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถสอบกลับและเรียกคืนสินคาไดในกรณีสินคามีปญหา 
๓.๕  การควบคุมคุณภาพ 

๓.๕.๑  มีขอกําหนดของผลิตภัณฑ ซึ่งครอบคลุมท้ังดานกายภาพ เคมี และจุลินทรีย อาจรวมถึงองคประกอบอ่ืนท่ี
จําเปน ตามธรรมชาติของอาหารนั้น รวมท้ังมีวิธีการสุมตัวอยาง วิธีการวิเคราะห และเกณฑของการยอมรับ 

๓.๕.๒  มีการสุมตัวอยางผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิตจากสายการผลิตเปนระยะ ๆ  เพ่ือตรวจสอบท้ังดาน
คุณภาพและความปลอดภัย 

๓.๕.๓  มีการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุดทาย โดยหองปฏิบัติการมาตรฐานเพ่ือตรวจสอบคุณภาพตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ทางดานกายภาพ เคมี และจุลินทรีย อยางนอยปละ 1 ครั้ง และบันทึกผล  รวมท้ังมีการตรวจวิเคราะห
คุณภาพผลิตภัณฑเพ่ือเฝาระวังตนเอง ตามความถ่ีท่ีเหมาะสม และบันทึกผล 

๓.๕.๔  ตองเก็บรักษาผลิตภัณฑสําเร็จรูป ในสภาพท่ีไมกอใหเกิดการปนเปอน และมีการบงชี้สถานภาพอยางชัดเจน  
๓.๕.๕  มีการขนสงผลิตภัณฑในลักษณะท่ีปองกันการปนเปอน และเสื่อมสภาพ 
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๓.๖  น้ํา น้ําแข็ง และไอน้ําท่ีใชในกระบวนการผลิตอาหาร 

๓.๖.๑  น้ําและไอน้ําท่ีใชในกระบวนการผลิตอาหาร ตองมีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  
น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และมีการนําไปใชในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ  

๓.๖.๒  น้ําแข็งท่ีใชในกระบวนการผลิตท่ีสัมผัสกับอาหาร ตองมีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง น้ําแข็ง และมีการนําไปใชในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

๓.๖.๓  น้ําหลอเย็น ท่ีใชเพ่ือทําใหผลิตภัณฑเย็นตัวลงหลังการฆาเชื้อ ตองเติมคลอรีน หรือสารฆาเชื้อชนิดอ่ืนท่ีถูกตอง
ตามหลักวิชาการท่ีระบุไวในปริมาณท่ีเหมาะสม และสามารถตรวจวัดวามีปริมาณสารฆาเชื้อหลงเหลือในน้ําหลอเย็นตลอด
ชวงเวลาผลิต และบันทึกผล 

๓.๖.๔  ในกรณีนําน้ําหลอเย็นกลับมาใชซ้ํา ตองสามารถตรวจสอบไดวาผานการบําบัดอยางถูกตอง และเหมาะสมกอนนํา
กลับมาใชใหม และตองมีระบบลําเลียงน้ําท่ีแยกตางหาก เพ่ือปองกันการปนเปอนขาม 
3.7  การเรียกคืนผลิตภัณฑ 

มีเอกสารท่ีระบุวิธีการในการเรียกคืนผลิตภัณฑ ซึ่งสามารถบงชี้และเรียกคืนรุนของผลิตภัณฑท่ีมีปญหาไดอยางรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และบันทึกผลกรณีมีการเรียกคืนสินคา 

4 การทําความสะอาด การฆาเชื้อ         
การบํารุงรักษา และการสอบเทียบ 

ผูผลิตตองมีการดําเนินงานเก่ียวกับการทําความสะอาด การฆาเชื้อ การบํารุงรักษา และการสอบเทียบ ดังตอไปนี้ 
๔.๑  การทําความสะอาดและการฆาเชื้อ 

๔.๑.๑  มีเอกสารซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อเครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณตางๆท่ีใชในการผลิต  

๔.๑.๒  มีการลางทําความสะอาด และการฆาเชื้อเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการผลิต อยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

๔.๑.๓  มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการลางทําความสะอาด การฆาเชื้อ และการตกคางของสารเคมีท่ีใชลางทําความ
สะอาดและฆาเชื้อ และบันทึกผล 

๔.๑.๔  มีการเก็บอุปกรณท่ีทําความสะอาด ฆาเชื้อแลวใหเปนสัดสวน และหางจากท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการปนเปอนซ้ํา  
๔.๑.๕  มีการลําเลียงขนสงภาชนะและอุปกรณท่ีทําความสะอาดแลว อยูในลักษณะท่ีปองกันการปนเปอนจากภายนอก 

๔.๒  สารท่ีใชในการทําความสะอาด ฆาเชื้อ และหลอลื่น เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิตตองมีปายบงชี้ รวมท้ังมี
ขอมูลเก่ียวกับชนิดของสารเคมี วิธีใช การจัดเก็บแยกเปนสัดสวนออกจากบริเวณผลิต การใชสารเคมีตองอยูภายใตเงื่อนไขท่ี
ปลอดภัย มีฉลากภาษาไทยกํากับ มีมาตรการการควบคุมสําหรับการนําไปใช 
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๔.๓  มีแผนการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต และแผนการสอบเทียบอุปกรณท่ีจําเปนในการ

ผลิต อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
๔.๔  มีการดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิตอยางสมํ่าเสมอ และสอบเทียบอุปกรณท่ี

จําเปนในการผลิต โดยดําเนินการสอบเทียบอยางนอยปละ 1 ครั้ง และบันทึกผล 

5 การสุขาภิบาล ผูผลิตตองดําเนินการเก่ียวกับสุขาภิบาลดังนี้ 
๕.๑  น้ําท่ีใชภายในสถานที่ผลิต ตองสะอาด มีการปรับคุณภาพน้ําตามความจําเปน มีปริมาณเพียงพอ และมีสัญลักษณแยก
จากประเภทน้ําท่ีใชสัมผัสอาหารโดยตรงอยางชัดเจน 
๕.๒  มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปดในจํานวนท่ีเพียงพอ และมีวิธีการกําจัดท่ีเหมาะสม  
๕.๓  มีการจัดการระบายน้ําท้ิงและสิ่งโสโครกอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับเขาสู
กระบวนการผลิตอาหาร 
๕.๔  หองสวมและอางลางมือหนาหองสวมมีจํานวนเพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงาน และถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณในการลางมือ
ครบถวน สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และตองแยกจากบริเวณผลิต หรือไมเปดสูบริเวณผลิตโดยตรง 
๕.๕  อางลางมือบริเวณผลิตมีจํานวนเพียงพอและติดตั้งในบริเวณท่ีเหมาะสมตอการใชงาน มีอุปกรณการลางมือครบถวน 
และมีอุปกรณทําใหมือแหงหรือฆาเชื้อมือท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕.๖  ไมมีสัตวเลี้ยงในอาคารผลิต และมีระบบควบคุมปองกัน และการตรวจสอบติดตาม และกําจัดสัตวพาหะนําโรคอยางมี
ประสิทธิภาพ และบันทึกผล 

6 บุคลากรและสุขลักษณะของ
ผูปฏิบัติงาน 

๖.๑  บุคลากรผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิตตองปฏิบัติและคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 
๖.๑.๑  ไมเปนโรคติดตอหรือโรคนารังเกียจตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง หรือมีบาดแผลอันอาจกอใหเกิดการ

ปนเปอนสูอาหาร และมีขอกําหนดสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีอาการของโรค 
๖.๑.๒  มีการตรวจสุขภาพประจําป อยางนอยปละ1 ครั้ง และบันทึกผล 
๖.๑.๓  แตงกายสะอาด ตัดเล็บสั้น ไมทาเล็บ ไมสวมใสเครื่องประดับ 
๖.๑.๔  ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน ภายหลังจากการสัมผัสสิ่งท่ีกอใหเกิดการปนเปอน และภายหลัง

จากใชหองน้ําและหองสวม 
๖.๑.๕  สวมถุงมือท่ีอยูในสภาพสมบูรณและสะอาดถูกสุขลักษณะ สําหรับการปฏิบัติงานบางข้ันตอนท่ีไมตองสวมถุง

มือ ตองลางมือ ใหสะอาดกอนการผลิตทุกครั้ง 
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๖.๑.๖  สวมหมวก ตาขายหรือผาคลุมผม ผากันเปอน ผาปดปาก ขณะปฏิบัติงาน (ตามความเหมาะสม) 
๖.๑.๗  มีมาตรการจัดการรองเทาใหเหมาะสม เชน เปลี่ยนใชรองเทาเฉพาะบริเวณ หรือจุมรองเทาในน้ํายาฆาเชื้อโรค

กอนเขาสูบริเวณผลิต 
๖.๑.๘  ไมบริโภคอาหาร สูบบุหรี่ ในขณะปฏิบัติงาน หรือมีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานที่นารังเกียจอ่ืนๆ ท่ีอาจทําใหเกิด

การปนเปอนสูอาหาร 
๖.๑.๙  มีหลักฐานการฝกอบรมผูปฏิบัติงานเก่ียวกับสุขลักษณะท่ัวไปและความรูท่ัวไปในการผลิตอาหารในภาชนะ

บรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา และชนิดท่ีปรับกรดตามความเหมาะสม 
๖.๒  ผูควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ตองมีคุณสมบัติและความรูเก่ียวกับการผลิตผลิตภัณฑอาหารชนิดท่ีมีความ
เปนกรดต่ํา หรืออาหารชนิดท่ีปรับกรด ตามความเหมาะสม ตามประเภทอาหารท่ีผลิต ดังนี ้

๖.๒.๑  มีหลักฐานการผานการฝกอบรมและการทดสอบความรูความชํานาญ เก่ียวกับขอกําหนดของการควบคุมเครื่อง
ฆาเชื้ออาหารท่ีบรรจุในภาชนะปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ําและชนิดปรับกรด ตามท่ีกําหนดในบัญชีหมายเลข ๓ ทาย
ประกาศนี้ 

๖.๒.๒ มีประสบการณในการปฏิบัติงานเก่ียวกับกลุมประเภทอาหารท่ีผลิต อยางตอเนื่องตามความเหมาะสม 
๖.๓  ผูกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน (Process Authority) โดยอาจเปนหนวยงานภายในหรือภายนอกท่ีเปนท่ี
ยอมรับ หรือเปนบุคคล ท่ีตองมีคุณสมบัติและความรูเก่ียวกับการผลิตผลิตภัณฑอาหารชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา หรืออาหารชนิด
ท่ีปรับกรด ตามความเหมาะสม ตามประเภทอาหารท่ีผลิต ดังนี้ 

๖.๓.๑  จบการศึกษาข้ันต่ําระดับปริญญาตรี ดานวิทยาศาสตรการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาท่ีเก่ียวของ  
๖.๓.๒  มีหลักฐานการผานการฝกอบรมและการทดสอบความรูความชํานาญท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติการ 

เก่ียวกับขอกําหนดของการใชความรอนในการฆาเชื้ออาหารท่ีบรรจุในภาชนะปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด 
ตามท่ีกําหนดในบัญชหีมายเลข ๓ ทายประกาศนี ้  

๖.๓.๓  มีประสบการณในการกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอนท่ีสอดคลองกับกลุมประเภทอาหารท่ีผลิต 
อยางตอเนื่องตามความเหมาะสม และปจจุบันยังคงดําเนินงานในหนาท่ีนี้อยู 
๖.๔  สถานท่ีผลิตตองมีเอกสารขอกําหนดดานสุขลักษณะหรือมาตรการสําหรับผูเยี่ยมชมและผูท่ีไมเก่ียวของกับการผลิต 
อยางนอยตองปฏิบัติตามขอ 6.1.3-6.1.8 
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7 บันทึกและรายงานผล ผูผลิตตองมีบันทึก หรือรายงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิต ซึ่งถูกตอง และเปนปจจุบัน  

๗.๑  ตองมีรายการบันทึกตาง ๆ ดังตอไปนี ้
๗.๑.๑  การตรวจวิเคราะหและการควบคุมกระบวนการผลิต อยางนอยดังนี้  

๗.๑.๑.๑  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบ และสวนผสม  
๗.๑.๑.๒  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพบรรจุภัณฑ 
๗.๑.๑.๓  ผลการควบคุมการปรุงผสมตามสูตรสวนประกอบที่กําหนด 
7.1.1.4  ผลการควบคุมคาความเปนกรดดางระหวางการผลิต และวิธีการปรับสภาพใหเปนกรด (กรณีผลิตอาหาร

ปรับกรด) รวมท้ังบันทึกการตรวจสอบและทวนสอบคาความเปนกรดดางของผลิตภัณฑ 
7.1.1.5  ผลการควบคุมปริมาตร น้ําหนักบรรจุ และชองวางเหนืออาหารในบรรจุภัณฑ 
7.1.1.6  ผลการตรวจสอบปริมาณอากาศท่ีหลงเหลือ 
7.1.1.7  ผลการตรวจสอบการทํางานของเครื่องปดผนึกรวมถึงบันทึกการแกไขกรณีท่ีเครื่องปดผนึกเกิดขัดของ 
7.1.1.8  ผลการตรวจสอบความสมบูรณของรอยผนึก ระบุถึง  รหัส วันและเวลา คาท่ีวัด และตําหนิของ

ภาชนะบรรจุ 
7.1.1.9  ผลการเตรียมความพรอมอุปกรณเครื่องมือกอนการฆาเชื้อ 
7.1.1.10  ผลการตรวจวัดอุณหภูมิเริ่มตน (Initial Temperature) ของอาหารกอนการฆาเชื้อ  
7.1.1.11 ผลการควบคุมอุปกรณเครื่องมือท่ีใชในกระบวนการฆาเชื้อ พรอมการลงนามตรวจสอบจากผูควบคุม

การผลิต 
7.1.1.12  ผลการปรับคุณภาพน้ํา และบันทึกปริมาณคลอรีนอิสระหลงเหลือในน้ําหลอเย็น รวมถึงผลวิเคราะห

น้ําท่ีใชในกระบวนการผลิต 
7.1.1.13  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑสุดทาย เพ่ือเฝาระวังตนเอง ดานกายภาพ เคมี และ         

จุลินทรีย  
7.1.1.14  ผลการดําเนินการในกรณีท่ีเกิดการเบี่ยงเบนไปจากขอกําหนด ซึ่งรวมถึงบันทึกการแกไขปญหา และ

บันทึกการประเมินและการตัดสินใจ สําหรับผลิตภัณฑท่ีมีปญหา 
7.1.1.15  ผลการดําเนินการกับผลิตภัณฑท่ีเรียกคืน และผลิตภัณฑท่ีไมปลอดภัยสําหรับการบริโภค 

7.1.2  การตรวจสอบการทําความสะอาด การฆาเชื้อ  การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล  
7.1.2.1  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทําความสะอาด ฆาเชื้อบรรจุภัณฑ การตกคางของสารเคมีท่ีใชในการทํา

ความสะอาดบรรจุภัณฑ 
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ลําดับท่ี หัวขอ เนื้อหา 
7.1.2.2  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของการทําความสะอาด การฆาเชื้อ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต 
7.1.2.3  ผลการตรวจสอบการตกคางของสารเคมีท่ีใชในการทําความสะอาดหรือฆาเชื้อเครื่องมือ เครื่องจักร และ

อุปกรณในการผลิต 
7.1.2.4  ผลการตรวจสอบสภาพ และบํารุงรักษา ของเครื่องจักร อุปกรณการผลิต 
7.1.2.5  ผลการตรวจสอบชนิดและปจจัยท่ีเก่ียวของกับการใชสารเคมีทําความสะอาด หรือฆาเชื้อ  
7.1.2.6  การควบคุมสัตวพาหะนําโรค 

7.2  รายงานท่ีเก่ียวของกับการผลิต อยางนอยดังตอไปนี ้
7.2.1  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบ สวนผสม  และบรรจุภัณฑหรือ  ใบรับรองคุณภาพ (Certificate of 

Analysis, COA) สําหรับวัตถุดิบ สวนผสม และบรรจุภัณฑ  
7.2.2  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา ไอน้ํา และน้ําแข็งตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา

ดวยเรื่องน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และน้ําแข็งเปนอยางนอย 
7.2.3  ผลการศึกษาการทดสอบการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆาเชื้อ (Temperature Distribution) การศึกษาการ

แทรกผานความรอนในผลิตภัณฑอาหาร (Heat Penetration) 
7.2.4  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑสุดทายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวของ โดย หองปฏิบัติการ

มาตรฐาน 
7.2.5  ผลการสอบเทียบอุปกรณ เครื่องมือท่ีใชในการควบคุมกระบวนการผลิต 
7.2.6  ผลการตรวจสุขภาพประจําปของผูปฏิบัติงาน 
7.2.7  ประวัติหรือรายงานฝกอบรมของผูปฏิบัติงาน ตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

7.3  การเก็บรักษาบันทึกและรายงาน ควรเก็บไวอยางนอย 3 ป ณ สถานท่ีผลิต 1 ปเปนอยางนอย และอีก 2 ป ณ สถานท่ีผลิต 
หรือสถานที่ซ่ึงสามารถนํามาแสดงไดสะดวก 

 
 



-๑- 
 

ปรับปรุงลาสุดตามคณะอนุกรรมการฯ (อ.๒) คร้ังที่ ๒๒-๑๐/๒๕๕๕ (๗ ส.ค 5๕) 

บัญชีหมายเลข ๒  
ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารใน

ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด 

รายการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณท่ีใชในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา
และชนิดท่ีปรับกรด 

 
เครื่องฆาเช้ือ ใชสําหรับสงผานความรอนแกอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทโดยเฉพาะผลิตภัณฑอาหาร

ชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด เพ่ือทําลายจุลินทรียใหอยูในระดับท่ีปลอดภัยในเชิงการคา 
(Commercial Sterility) และไมเปนอันตรายตอผูบริโภค ปจจุบันแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี้ 

1.  เครื่องฆาเช้ือดวยความรอนชนิดภายใตความดัน (Retort) 
๑.๑  เครื่องฆาเชื้อแนวนอน แบบใชไอน้ํา (Horizontal Steam Retorts) 
๑.๒  เครื่องฆาเชื้อแนวตั้ง แบบใชไอน้ํา (Vertical Steam Retorts)  
๑.๓  เครื่องฆาเชื้อแนวตั้ง แบบใชน้ํารอน (Vertical Water Retorts) 
๑.๔  เครื่องฆาเชื้อแนวนอน แบบใชการพนน้ํารอน (Horizontal Shower Water/ Water Spray/ 

Water Cascade Retorts) 
๑.๕  เครื่องฆาเชื้อแนวนอน แบบใชน้ํารอนทวม (Horizontal Total Immersion Water Retorts) 
๑.๖  เครื่องฆาเชื้อแบบรางเกลียวหมุน (Reel and Spiral Retorts) 
๑.๗  เครื่องฆาเชื้อแนวนอน แบบใชไอน้ําผสมอากาศ (Horizontal Steam/Air Mixer Retorts) 
๑.๘  เครื่องฆาเชื้อแบบไมใชตะกรา (Crateless Retorts) 
๑.๙  เครื่องฆาเชื้อแบบใชน้ํารับแรงดัน (Hydrostatic Retorts) 
สวนเครื่องฆาเชื้อ ลําดับท่ี 1.7 -1.9 หรือนอกเหนือจากนี้ หากมีการติดตั้ง ผูประกอบการตองนํา

รายละเอียดสงใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาเปนกรณีไป 

2.  เครื่องฆาเช้ือดวยความรอนภายใตบรรยากาศปกติ (Cooker) 

3.  เครื่องฆาเช้ือดวยระบบการผลิตแบบปลอดเช้ือ (Aseptic Systems) 

โดยเครื่องฆาเชื้อในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ําและชนิดท่ีปรับ
กรดแตละประเภทดังกลาวขางตน ท่ีนิยมใชกันแพรหลายมีรายละเอียดแยกตามประเภทของเครื่องฆาเชื้อท่ีใช 
อยางนอย ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 



-๒- 
 

ปรับปรุงลาสุดตามคณะอนุกรรมการฯ (อ.๒) คร้ังที่ ๒๒-๑๐/๒๕๕๕ (๗ ส.ค 5๕) 

1.  เครื่องฆาเช้ือดวยความรอนชนิดภายใตความดัน (Retorts) 
1.1  เครื่องฆาเช้ือแนวนอนแบบใชไอน้ํา (Horizontal Steam Retorts) 

เครื่องฆาเชื้อชนิดนี้ใหความรอนดวยไอน้ําอ่ิมตัว ดังนั้นในการฆาเชื้อจึงตองไลอากาศออกจากเครื่องฆา
เชื้อใหหมดเพ่ือปองกันการเกิดจุดท่ีรอนชา (Cold Spots) ภายในเครื่องฆาเชื้อ การควบคุมอุณหภูมิทําไดโดยการ
ควบคุมความดันของไอน้ําอ่ิมตัว เครื่องฆาเชื้อแบบนี้มีลักษณะดังรูปท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ตัวอยางเครื่องฆาเชื้อแนวนอนแบบใชไอน้ํา (Horizontal Steam Retorts) 
 
 

1  เทอรโมมิเตอรอางอิง (MIG Thermometer) 11 วาลวควบคุมไอนํ้า (Steam Control Valve) 
2  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูม ิ 12 ทอทางเบี่ยงไอนํ้า (Steam By Pass) 
 (Temperature Controller and Recording Device) 13  ทอนํ้าเขา (Water Inlet) 
3  มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge) 14  ทออากาศสําหรับอุปกรณบันทึกอุณหภูม ิ
4  ชองระบายไอนํ้า (Bleeder)   (Compressed Air Pipe) 
5  ทอไอนํ้าเขา (Steam Inlet) 15 อุปกรณกรองอากาศ (Air Filter) 
6  ท่ีรองรับตะกรา (Crate Support) 16 อุปกรณควบคุมความดันอากาศ (Air Pressure Regulator) 
7  ทอกระจายไอนํ้า (Steam Spreader) 17  ทอระบายน้ํา (Drain) 
8  อุปกรณสําหรับจัดเรียงตําแหนงของบรรจุภัณฑ 18  ท่ีกระบังนํ้าเขา (Water Inlet Baffles) 
 (Stacking Equipment) 19  วาลวนิรภัย (Safety Valve) 
9 ทอไลอากาศ (Vent) 20  ทอนํ้าลน (Overflow Line)  
10  วาลวท่ีใชกับทอนํ้า (Water Valve) 21  อุปกรณสงสัญญาณวัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) 
 

1.1.1  เทอรโมมิเตอรอางอิง (Reference Thermometer (RT)) หรือ เทอรโมมิเตอรชนิดปรอทในแทง
แกว (Mercury in Glass Thermometer (MIG thermometer)) หรือ (Master Temperature Indicator (MTI)) 

เครื่องฆาเชื้อดวยความรอนชนิดภายใตความดัน ตองมีอุปกรณวัดอุณหภูมิอางอิงท่ีมีความ
เท่ียงตรง เชน เทอรโมมิเตอรชนิดปรอทในแทงแกว (Mercury in Glass Thermometer) หรือเครื่องมืออุปกรณ
อ่ืนท่ีมีความทัดเทียมกัน ตองอานอุณหภูมิไดละเอียดถึง 0.5 องศาเซลเซียส (หรือ1 องศาฟาเรนไฮต) และมีสเกลไม

21 



-๓- 
 

ปรับปรุงลาสุดตามคณะอนุกรรมการฯ (อ.๒) คร้ังที่ ๒๒-๑๐/๒๕๕๕ (๗ ส.ค 5๕) 

เกิน 4 องศาเซลเซียสตอเซนติเมตร มีปายแสดงวันเดือนปท่ีทําการสอบเทียบครั้งสุดทาย และเก็บรักษาบันทึกการ
ตรวจสอบไวเปนหลักฐานโดยมีการสอบเทียบอยางนอยปละ 1 ครั้ง เทอรโมมิเตอรอางอิงตองติดตั้งไวในท่ีท่ีอานได
งาย โดยท่ัวไปนิยมใชเทอรโมมิเตอรอางอิงแบบปรอทเปนเครื่องบอกอุณหภูมิขณะฆาเชื้อ การติดตั้งกระเปาะของ
เทอรโมมิเตอรอยูระหวางผนังของเครื่องฆาเชื้อหรือในชองภายนอกซึ่งตอกับเครื่องฆาเชื้อ กรณีติดตั้งกระเปาะไวท่ี
ชองภายนอกตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางขนาดอยางนอย ¾ นิ้ว และมีชองระบายไอน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง
อยางนอย 1/16 นิ้ว ตั้งอยูในตําแหนงท่ีสามารถใหไอน้ําผานไปไดตลอดความยาวของกระเปาะของเทอรโมมิเตอร
อยางตอเนื่องตลอดเวลาการฆาเชื้อ   

 
1.1.2  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Controller and Recording Device) 

เครื่องฆาเชื้อภายใตความดันตองติดตั้งเครื่องบันทึกอุณหภูมิและเวลาท่ีมีความคลาดเคลื่อนไม
เกิน +1 ถึง - 0.5 องศาเซลเซียส (+2 ถึง -1 องศาฟาเรนไฮต) กราฟบันทึกอุณหภูมิมีขีดแบงชองตลอดชวงการใช
งานโดยขีดแบงชองไมเกิน 1 องศาเซลเซียส (2 องศาฟาเรนไฮต) อุปกรณบันทึกอุณหภูมิอาจใชรวมกับเครื่องควบคุม
ไอน้ําและสามารถใชเปนเครื่องบันทึกอุณหภูมิและควบคุมอุณหภูมิในเครื่องเดียวกัน การติดตั้งกระเปาะของ
อุปกรณวัดอุณหภูมิตองอยูระหวางผนังของเครื่องฆาเชื้อ หรือในชองภายนอกซึ่งตอกับเครื่องฆาเชื้อท่ีมีชองระบาย
ไอน้ําขนาดเสนผานศูนยกลางอยางนอย 1/16 นิ้ว ข้ึนไปเพ่ือใหไอน้ําผานออกมาตอเนื่องกันตลอดเวลาการฆาเชื้อ 
กรณีใชเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบใชอากาศควบคุมการเปดปดวาลว (Air Diaphragm) ตองมีระบบกรองอากาศท่ี
มีประสิทธิภาพเพียงพอเพ่ือใหอากาศแหงและสะอาด  ท้ังนี้กอนการฆาเชื้อทุกรอบการผลิตตองสอบเทียบความ
ถูกตองกับเทอรโมมิเตอรอางอิงทุกครั้งและตองปรับการบันทึกอุณหภูมิบนแผนกระดาษบันทึกใหอานคาได
ใกลเคียงกับเทอรโมมิเตอรอางอิงแตตองไมสูงกวา และตองมีมาตรการปองกันไมใหผูท่ีไมเก่ียวของมาปรับเปลี่ยน
หรือแกไขอุณหภูมิ เชน การใสกุญแจ เปนตน 
 

1.1.3 มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge) 
เครื่องฆาเชื้อภายใตความดัน ตองมีมาตรวัดความดันท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางของหนาปดอยาง

นอย 4 นิ้ว เพ่ือใหอานไดชัดเจน มีการแบงขีดอานไดละเอียดถึง 2 ปอนดตอตารางนิ้ว ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 1 
ปอนดตอตารางนิ้ว ชวงของการวัดอยูที่ประมาณ 1.5 เทาของความดันท่ีใชงานของเครื่องฆาเชื้อ การติดตั้งควรผาน
อุปกรณท่ีเรียกวาหางหมู (Gauge Siphon) เพ่ือปองกันความเสียหายตอมาตรวัด มีการสอบเทียบความเท่ียงตรงอยาง
นอยปละ1 ครั้ง 
 

1.1.4  ชองระบายไอน้ํา (Bleeder)  
เครื่องฆาเชื้อภายใตความดันท่ีใชไอน้ําอ่ิมตัวตองมีชองระบายไอน้ํา (Bleeders) ขนาดเสนผาน

ศูนยกลางอยางนอย 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว) จํานวน 1 ชอง เปนอยางนอย อยูตรงขามกับทอไอน้ําเขา ชองระบาย
ไอน้ํานี้ตองเปดกวางตลอดเวลาท่ีทําการฆาเชื้อ และอยูในตําแหนงท่ีผูควบคุมสามารถสังเกตไดโดยงาย   

ท้ังนี้ใหมีวิธีการกําจัดน้ําท่ีเกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ํา (Condensate) ออกจากเครื่องฆาเชื้อ
ระหวางการทํางานของเครื่องฆาเชื้อ เชน เปดทางระบายน้ําไวเล็กนอย หรือใชกับดักไอน้ํา (Steam Trap) โดยที่ผู
ควบคุมสามารถสังเกตได เพราะการสะสมของคอนเดนเสทหรือน้ํากลั่นตัวในเครื่องฆาเชื้อจะสงผลใหการฆาเชื้อ
ผลิตภัณฑบริเวณดานลางของเครื่องฆาเชื้อไมสมบูรณ (Under Processing) 

สําหรับเครื่องฆาเชื้อแนวนอนแบบใชไอน้ํา การติดตั้งชองระบายไอน้ําใหอยูท่ีแนวบนสุดของ
เครื่องฆาเชื้อ โดยมีระยะหางจากปลายสุดท้ังสองดานของเครื่องฆาเชื้อตามแนวนอนไมเกิน 1 ฟุต และตองมีการ
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ติดตั้งชองระบายเพ่ิมทุกระยะหาง 8 ฟุต ท้ังนี้อาจติดตั้งชองระบายไอน้ําไวท่ีอ่ืนๆ เพ่ิมเติมไดหากจําเปน เพ่ือใหการ
กระจายความรอน ไลอากาศ และไอน้ําหมุนเวียนไดดีข้ึน 

1.1.5  ทอไอน้ําเขา (Steam Inlet) 
ทอไอน้ําเขาท่ีตอเขาสูเครื่องฆาเชื้อโดยตรง ตองมีขนาดใหญเพียงพอท่ีจะทําใหมีการกระจาย

อุณหภูมิภายในเครื่องฆาเชื้อไดดี โดยตําแหนงทอไอน้ําเขาอาจติดตั้งไวทางดานบนหรือดานลางของเครื่องฆาเชื้อ 
แตตองติดตั้งอยูในตําแหนงตรงขามกับทอไลอากาศ ทอไมควรยาวเกินไปและไมควรมีสวนหักงอมาก และควรมี
ฉนวนหุมกันความรอน 

 
1.1.6  ท่ีรองรับตะกรา (Crate Support) 

ท่ีรองรับตะกราหรือรถเข็นตองมีลักษณะท่ีไมกีดขวางการไลอากาศ มีตัวบังคับเพ่ือใหมีชองวาง
ระหวางตะกรากับผนังเครื่องฆาเชื้อ และไมควรใชแผนเหล็กรองท่ีกนของเครื่องฆาเชื้อ 
 

1.1.7  ทอกระจายไอน้ํา (Steam Spreader) 
ทอกระจายไอน้ํา  มีชองเปด (รู) ซึ่งขนาดเสนผานศูนยกลางแตละรูควรมีขนาดอยางนอย 5 

มิลลิเมตร (3/16 นิ้ว) อยูบนสวนผิวบนของทอ โดยมีระยะทํามุมขางละ 45 องศากับแนวก่ึงกลางทอ พ้ืนท่ีของชอง
เปดของทอกระจายไอน้ํารวมกันแลวตองมีคาอยูระหวาง 1 ½ ถึง 2 เทาของพ้ืนท่ีหนาตัดของสวนท่ีเล็กท่ีสุดของทอไอ
น้ําเขา การติดตั้งทอกระจายไอน้ําใหตอเขากับทอไอน้ําเขาบริเวณตอนกลางของเครื่องฆาเชื้อและยาวขนานไปกับ
ความยาวของเครื่องฆาเชื้อ  

 
1.1.8  อุปกรณสําหรับจัดเรียงตําแหนงของบรรจุภัณฑ (Stacking Equipment) 

มีลักษณะท่ีเอ้ือตอการไลอากาศ และการกระจายอุณหภูมิ โดยท่ัวไปการเจาะรูอุปกรณสําหรับ
จัดเรียงตําแหนงของบรรจุภัณฑควรมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) โดยมีระยะหางระหวางจุด
ศูนยกลางเปน 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) หรือมีรอยละของพ้ืนท่ีวางเทียบเทา และตองใชแผนรองก้ันแบบชั้นเดียว 
เนื่องจากการใชแผนรองก้ันสองชั้นอาจมีผลใหชองเปดลดลง ปดก้ันการไหลเวียนของไอน้ํา 

 
1.1.9  ทอไลอากาศ (Vent) 

ใชสําหรับระบายอากาศในชวงการไลอากาศออกจากเครื่องฆาเชื้อ (Venting) กอนเริ่มตนการ
ฆาเชื้อ ซึ่งอาจเปดสูบรรยากาศโดยตรง หรือรวมเปนทอรวม (Manifold) กอนเปดออกสูบรรยากาศก็ได  แตตองไม
มีสิ่งใดขัดขวางการไลอากาศออกจากเครื่องฆาเชื้อ ทอไลอากาศตองมีขนาดเทากับหรือใหญกวาทอไอน้ําเขา  การ
ติดตั้งทอไลอากาศอยูในตําแหนงท่ีอยูตรงขามกับทอไอน้ําเขา และมีวาลวชนิดประตูน้ํา (Gate Valve) หรือวาลวท่ี
มีลักษณะไมกีดขวางการระบาย เปนตัวควบคุมการเปดปด  ซึ่งวาลวนี้ตองเปดเต็มท่ีขณะไลอากาศ กรณีท่ีเครื่องฆา
เชื้อมีทอไลอากาศหลายทอมารวมกันเปนทอรวม พ้ืนท่ีหนาตัดของทอรวมตองเทียบเทาหรือมากกวาพ้ืนท่ีหนาตัด
ของทอไลอากาศทุกตัวท่ีตอรวมกัน และไมมีสิ่งกีดขวาง  

 
1.1.10  วาลวท่ีใชกับทอน้ํา (Water Valve) 

เครื่องฆาเชื้อท่ีใชน้ําในการหลอเย็น ตองใชวาลวท่ีสามารถปองกันการรั่วของน้ําเย็นเขา
เครื่องฆาเชื้อ ในระหวางการฆาเชื้อ  เพราะถาเกิดการรั่วซึมของน้ําระหวางการฆาเชื้อ จะทําใหอุณหภูมิเครื่องฆา
เชื้อลดลง และอาจทําใหการฆาเชื้อไมสมบูรณ 
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1.1.11  วาลวควบคุมไอน้ํา (Steam Control Valve) 
การควบคุมอุณหภูมิของเครื่องฆาเชื้อ ควรใชวาลวควบคุมการทํางานของไอน้ําแบบ

ก่ึงอัตโนมัติ หรือแบบอัตโนมัติ (Automatic Steam Controller) เพ่ือการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย
อาจเปนสวนรวมของเครื่องวัด บันทึกและควบคุมอุณหภูมิ ท้ังนี้มีขอแนะนําการเลือกใชวาลวควบคุมไอน้ํา ควรเปน
ชนิดท่ีเม่ือไดรับสัญญาณจึงเปด (Air to Open Type) หรืออาจควบคุมอุณหภูมิของเครื่องฆาเชื้อโดยการควบคุม
ความดันไอน้ําของเครื่องฆาเชื้อก็ได   

 
1.1.12  ทอทางเบี่ยงไอน้ํา (Steam By Pass)  

เปนทอท่ีตอครอมขนานไปกับทอไอน้ําเขาท่ีติดตั้งวาลวควบคุมอัตโนมัติเพ่ือเปนทางผานของ
ไอน้ํา การเปดปดวาลวทอทางเบี่ยงไอน้ําใหไอน้ําผานเปนแบบท่ีควบคุมดวยมือ โดยท่ัวไปจะใชงานเม่ืออุปกรณ
ควบคุมอัตโนมัติขัดของ ไฟฟาขัดของ แหลงจายความดันอากาศอัดขัดของ หรือกรณีท่ีตองการไลอากาศออกจาก
เครื่องฆาเชื้อใหเร็วข้ึน ซึ่งการดําเนินการกรณีดังกลาวตองมีพนักงานอยูดูแลตลอดเวลา  
 

1.1.13  ทอน้ําเขา (Water Inlet)  
เครื่องฆาเชื้อท่ีใชน้ําในการหลอเย็น ตองใชทอท่ีมีขนาดและแรงดันน้ําเพียงพอท่ีสามารถทํา

เย็นกระปองไดอยางมีประสิทธิภาพ   
บางกรณีอาจมีทอน้ําเขาในตําแหนงบน หรือลางของเครื่องฆาเชื้อก็ได สําหรับทอกระจายน้ํา

ตองมีความยาวตลอดเครื่องฆาเชื้อ และมีรูกระจายน้ําอยางเพียงพอและสมํ่าเสมอ 
 

1.1.14  ทออากาศสําหรับอุปกรณวัด บันทึก และควบคุมอุณหภูมิ (Compressed Air Pipe)  
เนื่องจากอุปกรณควบคุมอุณหภูมิใชรวมกับวาลวควบคุมไอน้ําอัตโนมัติท่ีมีการบังคับเปดปดดวย

อากาศอัด  จึงตองมีอากาศเพ่ือจายอากาศใชในระบบ 
 

1.1.15  อุปกรณกรองอากาศ (Air Filter) 
ติดตั้งท่ีทออากาศอัดท่ีใชสําหรับอุปกรณควบคุมและบันทึกอุณหภูมิ เพ่ือใชกรองละอองและ

สิ่งสกปรกท่ีอาจติดไปกับอากาศ  ซึ่งจะเปนผลใหระบบเสียหายหากเขาสูอุปกรณควบคุมและบันทึกอุณหภูมิ  
 

1.1.16  อุปกรณควบคุมความดันอากาศสําหรับอุปกรณวัด บันทึก และควบคุมอุณหภูมิ (Air Pressure 
Regulator)  

การควบคุมความดันอากาศสําหรับอุปกรณวัด บันทึก และควบคุมอุณหภูมิ ควรใชอุปกรณ
ควบคุมความดันอัตโนมัติ (Automatic Pressure Controller) เพ่ือปรับความดันภายในใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม
ตอการใชงานของอุปกรณควบคุมและบันทึกผล และควรมีการติดตั้งวาลวกันยอนกลับ (Check Valve) เพ่ือปองกัน
ไอน้ําหรือความชื้นไหลยอนกลับเขาสูระบบอากาศอัด 

 
1.1.17  ทอระบายน้ํา (Drain) 

ทําหนาท่ีระบายน้ําท่ีใชในการหลอเย็นผลิตภัณฑอาหารออกจากเครื่องฆาเชื้อเม่ือสิ้นสุดการ
ฆาเชื้อ ดังนั้นทอระบายน้ําควรมีขนาดใหญเพียงพอใหการระบายน้ําออกจากเครื่องฆาเชื้อเปนไปไดอยางรวดเร็ว 
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ติดตั้งวาลวชนิดประตูน้ํา (Gate Valve) หรือวาลวท่ีมีลักษณะไมกีดขวางการระบายน้ํา 
 

1.1.18  ท่ีกระบังน้ําเขา (Water Inlet Baffles) 
เปนอุปกรณท่ีขวางทางเขาของน้ําหลอเย็นเพ่ือกระจายน้ําหลอเย็นและปองกันไมใหเกิด

สภาวะสุญญากาศบริเวณน้ําเขาเครื่องฆาเชื้อ จนทําใหเกิดปญหาแกผลิตภัณฑท่ีบริเวณนั้น 
 

1.1.19  วาลวนิรภัย (Safety Valve) 
เครื่องฆาเชื้อตองติดตั้งวาลวนิรภัย เพ่ือปองกันไมใหความดันไอน้ําภายในเครื่องสูงเกินกวา

ความดันท่ีใชงานสงผลใหเกิดความปลอดภัยตอการปฏิบัติงานของพนักงานเนื่องจากวาลวดังกลาวจะชวยลดความ
ดันท่ีสูงเกินกําหนดความปลอดภัยลงอยางรวดเร็วโดยอัตโนมัติ ท้ังนี้ควรมีการทดสอบการทํางานเปนครั้งคราว
เพ่ือใหแนใจวาวาลวทํางานไดตามปกต ิ
 

1.1.20  ทอน้ําลน (Overflow line) 
เปนทอระบายน้ําสวนท่ีทวมลนผลิตภัณฑอาหารออกในการทําใหบรรจุภัณฑเย็นลงดวยน้ํา 

ท้ังนี้ภายในเครื่องฆาเชื้อควรติดตั้งวาลวประเภท วาลวประตูน้ํา (Gate Valve) หรือวาลวท่ีมีลักษณะไมกีดขวางการ
ระบายน้ํา เพ่ือระบายน้ําออกอยางรวดเร็ว 
 

1.1.21  อุปกรณสงสัญญาณวัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) 
สายสงสัญญาณวัดคาอุณหภูมิภายในเครื่องฆาเชื้อทําหนาท่ีสงสัญญาณกระแสไฟฟาไปท่ีอุปกรณ

ควบคุมสัญญาณ ซึ่งจะถูกแปลงเปนความดันอากาศไปควบคุมการเปดปดวาลวควบคุมไอน้ําใหเปดปด ตามตองการ 
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1.2  เครื่องฆาเช้ือแนวตั้งแบบใชไอน้ํา (Vertical Steam Retorts)  
เครื่องฆาเชื้อชนิดนี้มีลักษณะการทํางานคลายคลึงกับเครื่องฆาเชื้อตามขอ 1.1 คือใหความรอนดวยไอน้ํา

อ่ิมตัว ดังนั้นในการฆาเชื้อจึงตองไลอากาศออกจากเครื่องฆาเชื้อใหหมดเพ่ือปองกันการเกิดจุดท่ีรอนชา (Cold 
Spots) ภายในเครื่องฆาเชื้อ การควบคุมอุณหภูมิทําไดโดยการควบคุมความดันของไอน้ําอ่ิมตัว เครื่องฆาเชื้อชนิดนี้
มีลักษณะดังรูปท่ี 2   

 
รูปที่ 2 ตัวอยางเครื่องฆาเชื้อแนวตั้งแบบใชไอน้ํา (Vertical Steam Retorts) 
 
 
1  เทอรโมมิเตอรอางอิง (MIG thermometer) 12 ทอทางเบี่ยงไอนํ้า (Steam By Pass) 
2  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูม ิ 13  ทอนํ้าเขา (Water Inlet) 
 (Temperature Controller and Recording Device) 14  ทออากาศสําหรับอุปกรณบันทึกอุณหภูม ิ
3  มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge)  (Compressed Air Pipe) 
4  ชองระบายไอนํ้า (Bleeder)  15 อุปกรณกรองอากาศ (Air Filter) 
5  ทอไอนํ้าเขา (Steam Inlet) 16 อุปกรณควบคุมความดันอากาศ  
6  ท่ีรองรับตะกรา (Crate Support)  (Air Pressure Regulator) 
7  ทอกระจายไอนํ้า (Steam Spreader) 17 ทอระบายน้ํา (Drain) 
8  อุปกรณสําหรับจัดเรียงตําแหนงของบรรจุภัณฑ 18 ท่ีกระบังนํ้าเขา (Water Inlet Baffles) 
 (Stacking Equipment) 19 วาลวนิรภัย (Safety Valve) 
9 ทอไลอากาศ (Vent) 20  ทอนํ้าลน (Overflow line) 
10  วาลวท่ีใชกับทอนํ้า (Water Valve) 21 อุปกรณสงสัญญาณวัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) 
11 วาลวควบคุมไอนํ้า (Steam Control Valve)   
 



-๘- 
 

ปรับปรุงลาสุดตามคณะอนุกรรมการฯ (อ.๒) คร้ังที่ ๒๒-๑๐/๒๕๕๕ (๗ ส.ค 5๕) 

1.2.1  เทอรโมมิเตอรอางอิง (Reference Thermometer (RT) หรือ MIG Thermometer หรือ Master 
Temperature Indicator (MTI))  1.2.2  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Controller and 
Recording Device) และ  1.2.3  มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge) 

มีรายละเอียดเชนเดียวกับ ขอ 1.1.1 ขอ 1.1.2 และ ขอ 1.1.3 ตามลําดับ 
1.2.4  ชองระบายไอน้ํา (Bleeder) และการไลน้ําท่ีเกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ํา (Condensate) 

เครื่องฆาเชื้อภายใตความดันท่ีใชไอน้ําอ่ิมตัวตองมีชองระบายไอน้ํา (Bleeders) ขนาดเสนผานศูนยกลาง
อยางนอย 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว) จํานวน 1 ชอง เปนอยางนอย อยูตรงขามกับทอไอน้ํา ชองระบายไอน้ํานี้ตองเปดกวาง
ตลอดเวลาท่ีทําการฆาเชื้อ การติดตั้งอยูในตําแนงสูงสุดของเครื่องฆาเชื้อ และผูควบคุมสามารถสังเกตไดโดยงาย 

ท้ังนี้ใหมีวิธีการกําจัดน้ําท่ีเกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ํา (Condensate) ออกจากเครื่องฆาเชื้อ
ระหวางการทํางานของเครื่องฆาเชื้อ เชน เปดทางระบายน้ําไวเล็กนอย หรือใชกับดักไอน้ํา (Steam Trap) โดยท่ีผู
ควบคุมสามารถสังเกตได เพราะการสะสมของคอนเดนเสทหรือน้ํากลั่นตัวในเครื่องฆาเชื้อจะสงผลใหการฆาเชื้อ
ผลิตภัณฑบริเวณดานลางของเครื่องฆาเชื้อไมสมบูรณ (Under Processing) 

 
1.2.5  ทอไอน้ําเขา (Steam Inlet) และ 1.2.6 ท่ีรองรับตะกรา (Crate Supports) 

มีรายละเอียดเชนเดียวกับ ขอ 1.1.5 และ ขอ 1.1.6 ตามลําดับ   
 

1.2.7  ทอกระจายไอน้ํา (Steam Spreader)  
ถาใชทอเจาะรูเปนตัวกระจายไอน้ํา ควรมีลักษณะเปนรูปกากบาทหรือวงกลม พ้ืนท่ีเปดของรูท่ีเจาะ

ท้ังหมดตองมีคาอยูระหวาง 1½ ถึง 2 เทาของพ้ืนท่ีหนาตัดของทอไอน้ําเขา โดยพิจารณาถึงชวงท่ีเล็กท่ีสุดของทอไอน้ําเขา 
 

1.2.8  อุปกรณสําหรับจัดเรียงตําแหนงของบรรจุภัณฑ (Stacking Equipment) 1.2.9  ทอไลอากาศ 
(Vent) 1.2.10  วาลวท่ีใชกับทอน้ํา (Water Valve) 1.2.11 วาลวควบคุมไอน้ํา (Steam Control Valve) และ
1.2.12  ทอทางเบี่ยงไอน้ํา (Steam By Pass) 

มีรายละเอียดเชนเดียวกับ ขอ 1.2.8 ขอ 1.1.9 ขอ 1.1.10 ขอ 1.1.11 และ ขอ 1.1.12 ตามลําดับ 
 

1.2.13  ทอน้ําเขา (Water Inlet) 
เครื่องฆาเชื้อท่ีใชน้ําในการหลอเย็น  ทอน้ําเขาควรมีขนาดใหญเพียงพอเพ่ือใหผลิตภัณฑเย็น

ตัวอยางรวดเร็ว และติดตั้งอยูในตําแหนงท่ีน้ําท่ีไหลเขาจะไมพุงไปกระทบบรรจุภัณฑโดยตรงเพ่ือปองกันไมใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของบรรจุภัณฑอยางฉับพลัน (Thermal Shock) อันอาจทําใหเกิดตําหนิของรอยผนึกได   
1.2.14  ทออากาศสําหรับอุปกรณวัด บันทึก และควบคุมอุณหภูมิ (Compressed Air Pipe) 1.2.15  อุปกรณ
กรองอากาศ (Air Filter) 1.2.16  อุปกรณควบคุมความดันอากาศสําหรับอุปกรณวัด บันทึก และควบคุมอุณหภูมิ 
(Air Pressure Regulator) 1.2.17  ทอระบายน้ํา (Drain) 1.2.18  ท่ีกระบังน้ําเขา (Water Inlet Baffles) 1.2.19  
วาลวนิรภัย (Safety Valve) และ 1.2.20  ทอน้ําลน (Overflow line) 

มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.1.14 ขอ 1.1.15 ขอ 1.1.16 ขอ 1.1.17 ขอ 1.1.18 ขอ 1.1.19 
และขอ 1.1.20 ตามลําดับ  

 
1.2.21  อุปกรณสงสัญญาณวัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) 

มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.1.21 



-๙- 
 

ปรับปรุงลาสุดตามคณะอนุกรรมการฯ (อ.๒) คร้ังที่ ๒๒-๑๐/๒๕๕๕ (๗ ส.ค 5๕) 

1.3  เครื่องฆาเช้ือแนวตั้งแบบใชน้ํารอน (Vertical Water Retorts) 
เครื่องฆาเชื้อท่ีใชน้ํารอนอุณหภูมิสูง โดยมีความดันอากาศสวนเกินชวยปองกันไมใหน้ํารอนอุณหภูมิสูงนั้น

แปรสภาพกลายเปนไอน้ํา รวมท้ังปองกันการเสียรูปทรงของบรรจุภัณฑและชวยใหฝาขวดแกวปดแนนสนิท ลักษณะ
การทํางานมีการควบคุมอุณหภูมิและความดันแยกจากการกันโดยสิ้นเชิง เครื่องฆาเชื้อชนิดนี้   มีลักษณะดังรูปท่ี 3  

 
 

รูปที่ 3 ตัวอยางเครื่องฆาเชื้อแนวตั้งแบบใชน้ํารอน (Vertical Water Retorts) 
 
 
1  เทอรโมมิเตอรอางอิง (MIG Thermometer) 6 ทอกระจายไอนํ้า (Steam Spreader) 
2  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูม ิ 7 ทอระบายน้ํา (Drain) 
 (Temperature Controller and Recording Device) 8 อุปกรณแสดงระดับนํ้า (Water level Indicator) 
3  มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge) 9 อุปกรณหมนุเวียนนํ้ารอน (Water Circulation Device) 
4  ทอไอนํ้าเขา (Steam Inlet) 10 อุปกรณกรองอากาศ (Air Filter) 
5  ท่ีรองรับตะกรา (Crate Support) 11 วาลวนิรภัย (Safety Valve) 
 

1.3.1  เทอรโมมิเตอรอางอิง (Reference Thermometer (RT) หรือ MIG Thermometer หรือ Master 
Temperature Indicator (MTI)) 

มีรายละเอียดเชนเดียวกับ ขอ 1.1.1  
โดยตําแหนงการติดตั้งของกระเปาะ เทอรโมมิเตอร ควรอยูท่ีระดับตรงกลางของเครื่องฆาเชื้อ และ

ตองอยูต่ํากวาระดับน้ํารอนเสมอ ตลอดกระบวนการฆาเชื้อ 
1.3.2  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Controller and Recording Device) และ 

1.3.3 มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge)  

9 



-๑๐- 
 

ปรับปรุงลาสุดตามคณะอนุกรรมการฯ (อ.๒) คร้ังที่ ๒๒-๑๐/๒๕๕๕ (๗ ส.ค 5๕) 

มีรายละเอียดเชนเดียวกับ ขอ 1.1.2 และ ขอ 1.1.3 ตามลําดับ 
 

1.3.4  ทอไอน้ําเขา (Steam Inlet)   
ทอไอน้ําเขาควรมีขนาดใหญพอท่ีจะทําใหเกิดการกระจายอุณหภูมิภายในเครื่องฆาเชื้อไดดี โดย

ตําแหนงของทอไอน้ําเขาควรติดตั้งไวทางดานลางของเครื่องฆาเชื้อ 
 

1.3.5  ท่ีรองรับตะกรา (Crate Support) 
มีรายละเอียดเชนเดียวกับ ขอ 1.1.6 
ควรมีตัวบังคับตะกราท่ีจะทําใหมีระยะหางระหวางตะกรากับผนังของเครื่องฆาเชื้ออยางนอย  

35 มิลลิเมตร (1.5 นิ้ว) 
 

1.3.6  ทอกระจายไอน้ํา (Steam Spreader) 
ควรอยูดานลางของเครื่องฆาเชื้อ เพ่ือชวยใหการกระจายความรอนภายในเครื่องฆาเชื้อเพียงพอ 

 
1.3.7  ทอระบายน้ํา (Drain) 

มีรายละเอียดเชนเดียวกับ ขอ 1.1.17  
 

1.3.8  อุปกรณแสดงระดับน้ํา (Water level Indicator) 
การใชเครื่องฆาเชื้อชนิดนี้  การจัดวางบรรจุภัณฑท้ังหมดตองอยูภายใตน้ํารอนไมนอยกวา 15 เซนติเมตร 

(6 นิ้ว) ดังนั้นจึงตองมีตัวแสดงเพ่ือใหทราบระดับน้ํา เชน ทอแกว ชองมอง หรืออุปกรณแสดงระดับน้ําท่ีถูกตอง  
 

1.3.9  อุปกรณหมุนเวียนน้ํารอน (Water Circulation Device) 
มีอุปกรณหรือระบบหมุนเวียนน้ํารอนท่ีเพียงพอตอการฆาเชื้อตามท่ีกําหนดไว เชน ใชปม (Pump) 

หรือใชอากาศอัด โดยติดตั้งในลักษณะท่ีทําใหการกระจายอุณหภูมิภายในเครื่องฆาเชื้ออยางท่ัวถึงและสมํ่าเสมอ 
ท้ังนี้ตองมีการติดตั้งสัญญาณเตือนเม่ือปมหรือระบบหมุนเวียนทํางานผิดปกติ และในกรณีท่ีมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการหมุนเวียนน้ํารอน ตองทําการศึกษาการกระจายความรอนท่ีแสดงใหเห็นวา มีการกระจายอุณหภูมิภายใน
เครื่องฆาเชื้ออยางสมํ่าเสมอ 

กรณีใชอากาศอัดชวยในการหมุนเวียนน้ํารอน ควรปอนอากาศเขาไปท่ีทอไอน้ําเขา ณ ตําแหนงท่ี
อยูระหวางเครื่องฆาเชื้อกับวาลวควบคุมไอน้ําท่ีทางดานลางของเครื่องฆาเชื้อ และควรควบคุมความดันภายใน
เครื่องฆาเชื้อดวยระบบควบคุมความดันอัตโนมัติ และตองบันทึกความดันไวดวย 
 

1.3.10  อุปกรณกรองอากาศ (Air Filter) 
มีรายละเอียดเชนเดียวกับ ขอ 1.1.1 

 
1.3.11  วาลวนิรภัย (Safety Valve) 

มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.1.19 
 
 



-๑๑- 
 

ปรับปรุงลาสุดตามคณะอนุกรรมการฯ (อ.๒) คร้ังที่ ๒๒-๑๐/๒๕๕๕ (๗ ส.ค 5๕) 

1.4  เครื่องฆาเช้ือแนวนอนแบบใชการพนน้ํารอน (Horizontal Shower Water / Water Spray / Water 
Cascade Retorts) 

เครื่องฆาเชื้อชนิดนี้ใชปริมาตรของน้ํารอนท่ีใชในระหวางการฆาเชื้อนอย การทํางานอาศัยอัตราการไหลสูงกับ
ระบบหัวพนน้ํารอนท่ีถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ และมีการใชความดันสวนเกินเพ่ือทําใหน้ํารอนยังมีสภาพเปน
ของเหลวรอน ดังนั้นจึงไมจําเปนตองมีการไลอากาศ นิยมใชกับภาชนะบรรจุชนิดขวดแกว และภาชนะบรรจุออน
ตัวและก่ึงออนตัว ดังแสดงในรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 4 ตัวอยางเครื่องฆาเชื้อแนวนอนแบบใชการพนน้ํารอน (Horizontal Water Spray Retorts) 
 
 
1  เทอรโมมิเตอรอางอิง (MIG Thermometer) 9 ทออากาศอัด (Compressed Air Inlet) 
2  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูม ิ 10 อุปกรณแลกเปลีย่นความรอน (Heat Exchanger) 
 (Temperature Controller and Recording Device) 11 วาลวระบายแรงดัน (Pressure Release valve) 

3 มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge) 12 ทอระบายน้ํา (Drain) 
4  อุปกรณวัดและควบคุมอัตราการไหลของนํ้า (Flow Meter) 13 ทอไอนํ้าเขา (Steam Inlet) 
5  ปมหมุนเวียนนํ้ารอน (Water Circulation Pump) 14 ทอนํ้าหลอเย็น (Cooling Water Inlet) 
6  หัวพนนํ้ารอน (Hot Water Spray Nozzle) 15 ตะกราและแผนรองก้ัน (Crate and Divider Plate) 
7 ทอทางดูดของปมและตะแกรงกรอง (Suction Pipe 

and Strainer) 
16 อุปกรณแสดงระดับนํ้า (Water level Indicator) 

8 ทอนํ้า (Process Water)   
 
1.4.1  เทอรโมมิเตอรอางอิง (Reference Thermometer (RT) หรือ MIG Thermometer หรือ Master 

Temperature Indicator (MTI)) 
มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.1.1  
และกระเปาะสําหรับอุปกรณวัดอุณหภูมิอางอิง ควรอยูในตําแหนงท่ีมีตัวกลางแลกเปลี่ยนความรอน

ไหลเวียนผานอยางดี 
 

1.4.2  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Controller and Recording Device) 
มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.1.2 



-๑๒- 
 

ปรับปรุงลาสุดตามคณะอนุกรรมการฯ (อ.๒) คร้ังที่ ๒๒-๑๐/๒๕๕๕ (๗ ส.ค 5๕) 

ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดอุณหภูมิของน้ํารอนแบบโดยออม  ตําแหนงของหัววัดการควบคุม
อุณหภูมิควรติดตั้งท่ีทอน้ํารอนทางออกของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน และตําแหนงของหัววัดสําหรับ   การ
บันทึกคาอุณหภูมิกับเวลาควรอยูที่ทอน้ํารอนกอนเขาอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 
 

1.4.3  มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge) 
มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.1.3 

 
1.4.4  อุปกรณวัดและควบคุมอัตราการไหลของน้ํา (Flow Meter) 

ตองมีการติดตั้งอุปกรณวัดและควบคุมอัตราการไหลของน้ํารอนหมุนเวียนในตําแหนงท่ีเหมาะสม 
และมีสัญญาณเตือน หรือระบบปองกันกรณีอัตราการไหลของน้ําเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีกําหนด 
 

1.4.5  ปมหมุนเวียนน้ํารอน (Water Circulation Pump) 
ตองติดตั้งอุปกรณสัญญาณเตือนในกรณีท่ีปมไมทํางาน โดยอาจวัดจากความดันของน้ํารอนท่ีออกจากปม 

  
1.4.6  หัวพนน้ํารอน (Hot Water Spray Nozzle) 

ตองตรวจสอบหัวพนน้ํารอนอยางนอยทุกสัปดาหเพ่ือใหม่ันใจวา ไมอุดตัน ไมมีสนิม ไมมีตะกรันหรือ
ชิ้นสวนจากบรรจุภัณฑอุดตันรูของหัวพนน้ํารอน ถามีแนวโนมวาอาจเกิดการอุดตันควรทําความสะอาดโดยวิธีการท่ี
ผูผลิตเครื่องฆาเชื้อแนะนํา เชน การเข่ียหรือดึงสิ่งอุดตันออก การลางหรือขัดดวยกรดหรือดาง 

ในกรณีท่ีใชแผนเหล็กเจาะรูเปนตัวควบคุมการกระจายน้ํารอน ควรมีการตรวจสอบการอุดตันอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง ซึ่งหากมีการถอดตัวควบคุมการกระจายน้ํารอนดังกลาวออกมาลางทําความสะอาด ควรตรวจสอบ
การติดตั้งกลับคืนใหเหมือนเดิม 
 

1.4.7  ทอทางดูดของปมและไสกรอง (Suction Pipe and Strainer) 
การติดตั้งทอทางดูดของปม ไมควรอยูในตําแหนงท่ีบรรจุภัณฑอาจตกลงมาอุดตันได และควรติดตั้ง

ไสกรองท่ีสามารถถอดลางทําความสะอาดไดงายอยางนอยสัปดาหละครั้ง  
 

1.4.8  ทอน้ํา (Process Water)  
ใหเติมน้ําเพ่ิมลงในเครื่องฆาเชื้อกอนดําเนินการฆาเชื้อ และในระหวางการทํางานของเครื่องฆาเชื้อ 

ตองไมมีการเติมน้ําเพ่ิมอีกเพ่ือปองกันไมใหเกิดการปนเปอนภายหลังการฆาเชื้อ (Post Contamination)  
 

1.4.9  ทออากาศอัด (Compressed Air Inlet) 
ตองมีความดันสวนเกินมากพอท่ีจะทําใหน้ํารอนท่ีใชในการฆาเชื้อยังคงสภาพเปนของเหลวหรือน้ํา

รอน ณ อุณหภูมิฆาเชื้อ ท้ังนี้การควบคุมความดันควรควบคุมท้ังวาลวอากาศเขาและวาลวท่ีควบคุมสวนผสมของไอ
น้ํากับอากาศออก และตองมีการบันทึกคาความดันสวนเกินแบบตอเนื่อง  โดยความดันสวนเกินนี้จะชวยควบคุม
การขยายตัวของบรรจุภัณฑเม่ือไดรับความรอนในระหวางการฆาเชื้อ 
 
 



-๑๓- 
 

ปรับปรุงลาสุดตามคณะอนุกรรมการฯ (อ.๒) คร้ังที่ ๒๒-๑๐/๒๕๕๕ (๗ ส.ค 5๕) 

1.4.10  อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Heat Exchanger) 
ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดอุณหภูมิโดยตรง แตใชอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน ควรทําความสะอาด

อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนท้ังสองดาน ดวยกรดท่ีไมกัดกรอนโลหะ เพ่ือใหมีอัตราการถายโอนความรอนท่ีด ี
 

1.4.11  วาลวระบายแรงดัน (Pressure Release Valve) 
ใชสําหรับระบายแรงดันสวนเกินจากท่ีตั้งไว ตรวจสอบการทํางานของวาลว 

 
1.4.12  ทอระบายน้ํา (Drain) 

มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.1.17 
 

1.4.13  ทอไอน้ําเขา (Steam Inlet) 
มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.1.5 

 
1.4.14  ทอน้ําหลอเย็น (Cooling Water Inlet) 

ตรวจสอบความสมบูรณของทอ และแรงดันน้ําตองไมสูงกวา ทอน้ําในกระบวนการฆาเชื้อ เพ่ือ
ปองกันการปนเปอนของน้ําหลอเย็นเขาสูระบบ 
 

1.4.15  ตะกรา และแผนรองก้ัน (Crate and Divider Plate) 
ตะกรา ถาด หรือแผนรองก้ันระหวางชั้นบรรจุภัณฑ ควรมีขนาดของรูเปดกวางเพียงพอท่ีจะทําใหน้ํา

รอนไหลผานบรรจุภัณฑไดอยางท่ัวถึง  
 

1.4.16  อุปกรณแสดงระดับน้ํา (Water level Indicator) 
มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.3.8 

 
1.5  เครื่องฆาเช้ือแนวนอนแบบใชน้ํารอนทวม (Horizontal Total Immersion Water Retorts) 

เครื่องฆาเชือ้ชนิดนี้ใชน้ํารอนเปนตัวกลางใหความรอน โดยทั่วไปจะมีถังทนความดันสูงสองถัง   ถังบนใชเปน
สวนอุนน้ําใหรอนและถังดานลางใชเปนเครื่องฆาเชื้อ บรรจุภัณฑจะจมอยูใตน้ํารอนตลอดเวลา   การฆาเชื้อ มีการทํา
ใหน้ํารอนหมุนเวียนระหวางถังท้ังสองดวยปม มีความดันสวนเกินปอนใหกับเครื่องฆาเชื้อเปนอิสระจากระบบให
ความรอน การควบคุมความดันและอุณหภูมิเปนอิสระตอกัน ตัวอยางของเครื่องฆาเชื้อชนิดนี้มีลักษณะดังแสดงใน
รูปที่ 5  
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 

ปรับปรุงลาสุดตามคณะอนุกรรมการฯ (อ.๒) คร้ังที่ ๒๒-๑๐/๒๕๕๕ (๗ ส.ค 5๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5 ตัวอยางเครื่องฆาเชื้อแนวนอน แบบใชน้ํารอนทวม (Horizontal Total Immersion Water Retorts)  
 
 
1 เทอรโมมิเตอรอางอิง (MIG Thermometer) 9 วาลวควบคุมไอนํ้า (Steam Control Valve) 
2 เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูม ิ 10 ทอนํ้าเขา (Water Inlet) 
 (Temperature Controller and Recording Device) 11 ทอระบายน้ํา (Drain) 
3 มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge) 12 วาลวนิรภัย (Safety Valve) 
4 ถังอุนนํ้าใหรอน (Preheat  Hot Water Tank) 13 ทออากาศอัด (Compressed Air Inlet) 
5 ทอไอนํ้าเขา (Steam Inlet) 14 อุปกรณหมุนเวียนนํ้ารอน (Water Circulation Device) 
6 ตะกราและแผนรองก้ัน (Crate and Divider Plate) 15 ปมหมุนเวียนนํ้าหลอเย็น (Water Cooling Pump) 
7 อุปกรณกรองอากาศ (Air Filter) 16 อุปกรณแสดงระดับนํ้า (Water level Indicator) 
8 วาลวท่ีใชกับทอนํ้า (Water Valve)   
 

1.5.1  เทอรโมมิเตอรอางอิง (Reference Thermometer (RT) หรือ MIG Thermometer หรือ Master 
Temperature Indicator (MTI)) 

มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.1.1 และ 1.3.1 
และควรติดตั้งอยูในตําแหนงก่ึงกลางของเครื่องฆาเชื้อ โดยมีความยาวของกานวัดท่ีจุมในน้ํารอน

อยางนอย 5 เซนติเมตร (2 นิ้ว) 
 

1.5.2  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Controller and Recording Device) 
มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.1.2 และ 1.4.2 

 
1.5.3  มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge) 

มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.1.3 



-๑๕- 
 

ปรับปรุงลาสุดตามคณะอนุกรรมการฯ (อ.๒) คร้ังที่ ๒๒-๑๐/๒๕๕๕ (๗ ส.ค 5๕) 

1.5.4  ถังอุนน้ําใหรอน (Preheat Hot Water Tank) 
กอนฆาเชื้อ ถังใบบนอาจถูกทําใหรอนข้ึนโดยการใชไอน้ําจากทอไอน้ําเจาะรูท่ีวางอยูดานลางของถังนั้น 

สวนในระหวางการฆาเชื้ออาจปอนไอน้ําเขาในระบบหมุนเวียนน้ํารอนโดยตรงเพ่ือรักษาอุณหภูมิใหไดตามท่ีกําหนด 
 

1.5.5  ทอไอน้ําเขา (Steam Inlet) 
มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.1.5 

 
1.5.6  ตะกราและแผนรองก้ัน (Crate and Divider Plate) 

การใชตะกราหรือแผนรองก้ันรับและแยกชั้นบรรจุภัณฑ ควรออกแบบใหน้ํารอนสามารถไหลเวียน
ไดอยางดีเพ่ือสามารถกระจายความรอนภายในเครื่องฆาเชื้อไดอยางท่ัวถึงสมํ่าเสมอตามท่ีกําหนด โดยท่ัวไปน้ํารอน
ในถังบนมีปริมาตรนอยกวาท่ีจะตองใชในเครื่องฆาเชื้อ ดังนั้นหากมีการฆาเชื้อผลิตภัณฑจํานวนนอยกวาปกติอาจ
ตองใสบรรจุภัณฑตัวแทนเขาไปในถังใบลางดวยเพ่ือเพ่ิมปริมาตรในเครื่องฆาเชื้อ 

กรณีท่ีน้ํารอนในถังบนมีปริมาตรมากเพียงพอหรือมากกวาท่ีตองการใชในเครื่องฆาเชื้อควร
ตรวจสอบการกระจายอุณหภูมิกอนการใชงานดวย 
 

1.5.7  อุปกรณกรองอากาศ (Air Filter) 
มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.1.15 

 
1.5.8  วาลวท่ีใชกับทอน้ํา (Water Valve) 

มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.1.10  
 

1.5.9  วาลวควบคุมไอน้ํา (Steam Control Valve) 
มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.1.11 

 
1.5.10  ทอน้ําเขา (Water Inlet) 

มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.1.13 
 

1.5.11  ทอระบายน้ํา (Drain) 
มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.1.17 

 
1.5.12  วาลวนิรภัย (Safety Valve) 

มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.1.19 
 

1.5.13  ทออากาศอัด (Compressed Air Inlet) 
มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.4.9 

 
 



-๑๖- 
 

ปรับปรุงลาสุดตามคณะอนุกรรมการฯ (อ.๒) คร้ังที่ ๒๒-๑๐/๒๕๕๕ (๗ ส.ค 5๕) 

1.5.14  อุปกรณหมุนเวียนน้ํารอน (Water Circulation Device) 
มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.4.5 

 
1.5.15  ปมหมุนเวียนน้ําหลอเย็น (Water Cooling Pump) 

ตองติดตั้งอุปกรณสัญญาณเตือนในกรณีท่ีปมไมทํางาน โดยอาจวัดจากความดันของน้ํารอนท่ีออก
จากปม  รวมถึงตรวจสอบการอุดตันของปม 
 

1.5.16  อุปกรณแสดงระดับน้ํา (Water level Indicator) 
มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.3.8 

 
1.6  เครื่องฆาเช้ือท่ีใชรางเกลียวหมุน (Reel and Spiral Retorts) 

เครื่องฆาเชื้อแบบนี้มักมีลักษณะเปนชุดของถังทรงกระบอกท่ีตออนุกรมกัน แตละถังทําหนาท่ีตางกัน  
โดยท่ัวไปมักประกอบดวยถังเครื่องฆาเชื้อ และถังสําหรับทําใหบรรจุภัณฑเย็นตัวลง การฆาเชื้ออาจใชไอน้ําอ่ิมตัว 
หรือใชน้ํารอน หรือแบบผสม บรรจุภัณฑจะถูกปอนเขาสูระบบดวย Rotary Pressure Valve และหมุนไปตามราง
เกลียวภายในถังอยางตอเนื่องตลอดท้ังระบบ ดังแสดงในรูปที่ 6   
 
 
               
 
 
 

 
 

 
 
รูปที่ 6 ตัวอยางเครื่องฆาเชื้อท่ีใชรางเกลียวหมุน แบบ Continuous (Reel and Spiral Retorts) 
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-๑๗- 
 

ปรับปรุงลาสุดตามคณะอนุกรรมการฯ (อ.๒) คร้ังที่ ๒๒-๑๐/๒๕๕๕ (๗ ส.ค 5๕) 

1 เทอรโมมิเตอรอางอิง (MIG Thermometer) 8 วาลวควบคุมไอนํ้าเขาท่ี Pre-Heater Shell (Steam Inlet) 
2 เครื่ อ งควบคุมและบัน ทึก อุณหภูมิ  (Temperature 

Controller and Recording Device) 
9 ทอนํ้าเขา Pre-heater shell (Water Pipe) 

3 มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge) 10 วาลวระหวางถัง (Transfer Valve) 
4 ถังเพ่ิมอุณหภูมิ ผลิตภัณฑใหสูงข้ึน (Pre-Heater Shell) 11 วาลวระบาย (Vent Valve) 
5 ถังสําหรับการฆาเช้ือ (Cooker Shell) 12 ชุดขับเคลื่อนหลัก (Main Drive) 
6 ถังสําหรับลดอุณหภูมิ (Cooler Shell) 13 ทางออกของเครื่อง (Discharge) 
7 ทางเขาท่ี Pre-Heater Shell (In Feed) 14 รูระบายท่ี Cooker Shell (Bleeder) 

 
1.6.1.  เทอรโมมิเตอรอางอิง (Reference Thermometer (RT) หรือ MIG Thermometer หรือ Master 

Temperature Indicator (MIG))  
มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.1.1 

 
1.6.2.  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Controller and Recording Device)  

มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.1.2 
 

1.6.3.  มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge)  
มีรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.1.3 

 
1.6.4  ถังเพ่ิมอุณหภูมิ ผลิตภัณฑใหสูงข้ึน (Pre-Heater Shell) 

มีการควบคุณอุณหภูมิในถังดวยน้ํา โดยมีน้ําครึ่งถัง และไอน้ํา วาลวไอน้ําเปดเม่ืออุณหภูมิต่ํากวาคาท่ีตั้งไว 
 

1.6.5  ถังสําหรับการฆาเชื้อ (Cooker Shell) 
ถังสําหรับฆาเชื้อผลิตภัณฑดวยไอน้ํา 

 
1.6.6  ถังสําหรับลดอุณหภูมิ (Cooler Shell) 

มีการควบคุณอุณหภูมิในถังดวยน้ํา โดยมีน้ําครึ่งถัง และไอน้ํา วาลวไอน้ําเปดเม่ืออุณหภูมิต่ํากวาคาท่ีตั้งไว 
 

1.6.7  ทางเขาท่ีถังเพ่ิมอุณหภูมิผลิตภัณฑใหสูงข้ึน (In Feed) 
ผลิตภัณฑท่ีบรรจุแลวจะถูกสงเขาสูทางเขาถังเพ่ิมอุณหภูมิผลิตภัณฑใหสูงข้ึน 

 
1.6.8  วาลวควบคุมไอน้ําเขาท่ี Pre-Heater Shell (Steam Inlet) 

เปดปดอัตโนมัติเพ่ือรักษาอุณหภูมิใหไดตามคาท่ีตั้งไว 
 

1.6.9  ทอน้ําเขาถังเพ่ิมอุณหภูมิผลิตภัณฑใหสูงข้ึน (Water Pipe) 
เปดปดอัตโนมัติเพ่ือรักษาอุณหภูมิใหไดตามคาท่ีตั้งไว 

 
1.6.10  วาลวระหวางถัง (Transfer Valve) 

วาลวท่ีทําหนาท่ีสงกระปองผลิตภัณฑขามไปในแตละถัง 



-๑๘- 
 

ปรับปรุงลาสุดตามคณะอนุกรรมการฯ (อ.๒) คร้ังที่ ๒๒-๑๐/๒๕๕๕ (๗ ส.ค 5๕) 

1.6.11  วาลวระบาย (Vent Valve) 
เปดในข้ันตอน Venting ปดหลังจากจบข้ันตอน Venting 

 
1.6.12  ชุดขับเคลื่อนหลัก (Main Drive) 

ทําหนาท่ีในการขับเคลื่อน Shell ท้ัง 3 Shell 
 

1.6.13  ทางออกของเครื่อง (Discharge) 
คุณสมบัติ จะเปนทางออกของเครื่องท่ีอยูในสวนทายสุด ของ Cooler Shell โดยท่ีจะมี Valve สง

กระปองออกมา 
 

1.6.14  รูระบายท่ี Cooker Shell (Bleeder) 
รูขนาด 1/8 นิ้ว เปดตลอดขณะทําการฆาเชื้อ 

 
2.  เครื่องฆาเช้ือดวยความรอนภายใตบรรยากาศปกติ (Cooker) 

เครื่องฆาเชื้อดวยความรอนภายใตบรรยากาศปกติ โดยท่ัวไปสรางจากวัสดุประเภทโลหะ ใชสําหรับสงผาน
ความรอนใหอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีปรับกรด (Acidified Foods) หรืออาหารท่ีมีความเปนกรด 
(Acid Foods) มีหลายรูปแบบทั้งประเภทท่ีมีการทํางานแบบเปนชุด (Batch) ซึ่งมีลักษณะคลายหมอตมขนาดใหญ
และอางสําหรับหลอเย็น หรือเปนเครื่องฆาเชื้อประเภทท่ีมีการทํางานแบบตอเนื่อง ไดแก Open Canal 
Pasteurizers, Atmospheric Continuous Cooker ซึ่งมีลักษณะเปนรางลําเลียงผลิตภัณฑอาหารลงในถังน้ํารอน
หรือตัวกลางใหความรอนอยางอ่ืน  ท้ังนี้ไมวาจะเปนเครื่องฆาเชื้อแบบใด ตองมีอุปกรณวัดอุณหภูมิท่ีมีความเท่ียงตรง 
เชน เทอรโมมิเตอรชนิดกานโลหะ หรือเครื่องมืออุปกรณอ่ืนท่ีมีความทัดเทียมกัน ตองอานอุณหภูมิไดละเอียดถึง 0.5 
องศาเซลเซียส (หรือ 1 องศาฟาเรนไฮต) และมีสเกลไมเกิน 4 องศาเซลเซียสตอเซนติเมตร มีปายแสดงวันเดือนปท่ี
ทําการสอบเทียบครั้งสุดทาย และเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบไวเปนหลักฐานโดยมีการสอบเทียบอยางนอยปละ 1 
ครั้ง แตไมจําเปนตองติดตั้งไวท่ีเครื่องฆาเชื้อโดยตรง ท้ังนี้ไมควรใชชนิดแทงแกว เนื่องจากมีโอกาสแตกและปนเปอน
เขาสูกระบวนการผลิตได 
 
3.  เครื่องฆาเช้ือดวยระบบการผลิตแบบปลอดเช้ือ (Aseptic Systems) 

ระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic Systems) ซึ่งทําการฆาเชื้ออาหารดวยความรอนกอนการบรรจุใน
ภาชนะบรรจุท่ีผานการฆาเชื้อแลว ตองมีหลักฐานวาไดผานกระบวนการฆาเชื้อแบบเชิงการคาแลว และแสดงไวใน
กรรมวิธีการผลิตท่ีกําหนด เครื่องฆาเชื้อนี้มีหลายรูปแบบ ซึ่งแตกตางกันในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารแตละ
ชนิด ดังนั้นหากมีการติดตั้ง ผูประกอบการตองนํารายละเอียดใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณา
เปนกรณีไป 
 

 
 



บัญชหีมายเลข 3 
ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารใน

ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ชนิดที่มีความเปนกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด 

หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูควบคุมการผลิต และผูกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน 
ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด  

(Retort Supervisors and Process Authority) 
 
 

1.  หลักสูตรการฝกอบรมผูควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) 
ผูควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่ผานกรรมวิธีการฆาเช้ือดวยความรอนทั้งชนิดท่ีมีความเปน

กรดตํ่า และชนิดท่ีปรับกรด ตองผานการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ไมนอยกวา 5 วันตอเน่ือง และผานการทดสอบความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีเน้ือหาของ
หลักสูตรอยางนอย ดังตอไปน้ี 

๑. กฎหมายท่ีเกี่ยวของและหลักการเบื้องตนของอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
๒. จุลชีววิทยาของการถนอมอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทดวยความรอน 
๓. หลักการใชความรอนในการฆาเช้ืออาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
๔. หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) หรือ หลักการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร  
๕. อุปกรณการผลิต เครื่องมือวัดและการดําเนินการกอน-ระหวาง-หลังในกระบวนการฆาเช้ือดวยความรอน  
๖. การจัดการควบคุมภาชนะบรรจุและบรรจุภัณฑ 
๗. การบันทึกขอมูลและเอกสาร 
กรณีเปนผูผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทท่ีมีความเปนกรดตํ่า ตองผานการฝกอบรมและทดสอบความรู

เพิ่มเติมในหัวขอเครื่องฆาเช้ือ และการปดผนึกภาชนะบรรจุ ตามชนิดท่ีมีการใชงานจริง ณ สถานที่ผลิต  

2.  หลักสูตรการฝกอบรมผูกําหนดกระบวนการฆาเช้ือดวยความรอน (Process Authority) 
ผูกําหนดกระบวนการฆาเช้ือดวยความรอนในอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ชนิดท่ีมีความเปนกรดตํ่า และ

ชนิดท่ีปรับกรด ตองผานการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 5 วันตอเน่ือง และผาน
การทดสอบความรูทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยมีเน้ือหาของหลักสูตรอยางนอย ดังตอไปน้ี 

1. หลักการใชความรอนในการฆาเช้ืออาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  
2. จุลินทรียกับการใหความรอน 
3. หลักการคํานวณเพื่อกําหนดกระบวนการฆาเช้ือดวยความรอน (Thermal Process Calculation) 
4. การประเมินกระบวนการฆาเช้ือดวยความรอนกรณีเบ่ียงเบน และผูกําหนดกระบวนการฆาเช้ือดวยความ

รอน (Process Deviation Evaluation & Thermal Process Authority) 
5. อาหารปรับกรด 
6. การศึกษาการกระจายความรอน และการแทรกผานความรอนในอาหาร 



ตส.๑๑(๕๕) 
บัญชีหมายเลข ๔ 

ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะ
บรรจุท่ีปดสนิท ชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด 

บันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
ชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา และชนิดท่ีปรับกรด 

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

วันท่ี..........................……. เวลา.................. นาย, นาง, นางสาว................................................................. 
.................................................................................................................................................พนักงานเจาหนาท่ีตาม
ความในมาตรา 43 แหงราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดพรอมกันมาตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 
ชื่อ............................ ...................................................………............................................................................................ 
ซึ่งมีผูดําเนินกิจการ/ผูรับอนุญาต คือ................................................................................................................................ 
สถานที่ผลิตตั้งอยู ณ.......................................................................................................................................................... 
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………. 
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/เลขสถานที่ผลิตอาหารเลขท่ี.......................................................................................................... 
ประเภทอาหารท่ีขออนุญาต/ไดรับอนุญาต (นอกเหนือจากอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ฯ)....................................... 
………………….…………………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 
วัตถุประสงคในการตรวจ :  m  ตรวจประกอบการอนุญาต แรงมา........HP   คนงาน........คน (แลวแตกรณี) 
   m  ตรวจเฝาระวัง           m  อ่ืนๆ..................................................….. 
ครั้งท่ีตรวจ : ........................ 

นํ้าหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหต ุ

 1.  สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต      
 1.1  สถานท่ีตั้ง ตัวอาคาร และท่ีใกลเคียง 

มีลักษณะดังตอไปน้ี 
     

0.1 (1)  ไมมีการสะสมสิ่งของท่ีไมใชแลว      
0.1 (2)  ไมมีการสะสมสิ่งปฏิกูล      
0.1 (3)  ไมมีฝุน ควันมากผิดปกติ        
0.1 (4)  ไมมีคอกปศุสัตว หรือสถานเลี้ยงสัตว      
0.1 (5)  ไมมีวัตถุอันตราย      
0.1 (6)  ไมมีนํ้าขังแฉะและสกปรก      
0.1 (7)  มีทอหรือทางระบายน้ํานอกอาคาร 

เพ่ือระบายน้ําท้ิง 
     

 1.2  อาคารผลิตมีลักษณะดังตอไปน้ี      
 1.2.1  มีการออกแบบและกอสรางอยางมั่นคง

งายตอการทําความสะอาดและบํารุงรักษา (พ้ืน ผนัง 
เพดาน มั่นคง ไมชํารุด ถูกสุขลักษณะ สามารถปองกัน
สัตวพาหะนําโรค) 

     
 
 
 

 
(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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0.2 (1)  พ้ืน คงทน เรียบ ทําความสะอาด
งาย มีความลาดเอียงเพียงพอ 

     

0.1 (2)  ผนัง คงทน เรียบ ทําความสะอาดงาย      
0.1 (3)  เพดาน คงทน เรียบ รวมท้ังสิ่งติด

ยึดดานบน ไมกอใหเกิดการปนเปอน 
     

0.1 1.2.2  มีขนาด และพ้ืนท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน      
0.2 1.2.3  มีการจัดพ้ืนท่ีใหเปนไปตามลําดับ 

สายงานการผลิต 
     

0.1 1.2.4  ใชสําหรับผลิตอาหารเทานั้น      
0.2 1.2.5  มีการแบงแยกพ้ืนท่ีผลิตเปนสัดสวน  

และแยกจากสายการผลิตอาหารประเภทอ่ืน 
     

0.1 1.2.6  มีการแบงแยกพ้ืนท่ีผลิตอาหารแยกจาก
ท่ีพักอาศัย 

     

0.1 1.2.7  สามารถปองกันการปนเปอนจากสัตว
พาหะนําโรค 

     

0.1 1.2.8  ไมมีสิ่งของท่ีไมใชแลวหรือไมเก่ียวของ
กับการผลิตอยูในบริเวณผลิต 

     

0.1 1.2.9  มีทอหรือทางระบายนํ้าท้ิงอยางเพียงพอ      
0.2 1.2.10  มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน 
     

0.1 1.2.11  มีแสงสวางเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน      
 1.2.12  อาคารผลิต      
0.1 (1)  หองหรือบริเวณรับวัตถุดิบ      
0.1 (2)  หองหรือบริเวณเก็บวัตถุดิบ 

สวนผสม และบรรจุภัณฑ 
     

0.1 (3)  หองหรือบริเวณเตรียมวัตถุดิบ 
และปรุงผสม  

     

0.1 (4)  หองหรือบริเวณทําความสะอาด
ภาชนะบรรจุกอนการบรรจุ  (แลวแตกรณี) 

     

0.1 (5)  หองหรือบริเวณบรรจุ       
0.1 (6)  หองหรือบริเวณไลอากาศกอน

ปดผนึก (แลวแตกรณี) 
     

0.2 (7)  หองหรือบริเวณปดผนึกภาชนะ
บรรจุ 

     

0.2 (8)  หองหรือบริเวณตรวจสอบรอยผนึก       
0.2 (9)  หองหรือบริเวณฆาเช้ือและทําใหเย็น       
0.3 (10)  หองหรือบริเวณกักผลิตภัณฑ

ท่ีผานการฆาเช้ือแลวและทําใหเย็น (Restricted  area)  
(แลวแตกรณี) 

     

 
(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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0.2 (11)  หองหรือบริเวณจัดเก็บ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

     

0.2 (12)  หองหรือบริเวณกักผลิตภัณฑ
ท่ีมีปญหา  

     

  0.1 (13)  หองหรือบริเวณลางทําความ
สะอาดอุปกรณการผลิต  

     

0.1 (14)  หองหรือบริเวณเก็บอุปกรณ
การผลิตท่ีลางทําความสะอาดแลว  

     

0.1 (15)  หองหรือบริเวณเก็บสารเคมีท่ี
ไมใชในอาหาร 

     

0.1 (16)  หองหรือบริเวณสําหรับ
อุปกรณลางแบบระบบปด (CIP) (แลวแตกรณี)   

     

0.2 (17)  หองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพ  

     

0.1 (18)  หองหรือบริเวณเปลี่ยน
เสื้อผา และเก็บของใชสวนตัวของพนักงาน 

     

 หัวขอท่ี 1 คะแนนรวม         = 10 คะแนน 
 คะแนนท่ีไดรวม                  =  คะแนน (…..........%) 
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 2.  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลติ      
 2.1  การออกแบบ      
0.2 2.1.1  ทําดวยวัสดุผิวเรียบ ไมเปนสนิม ไมกอให 

เกิดการปนเปอนตออาหาร ทนตอการกัดกรอน ไมดูดซึม 
     

0.2 2.1.2  รอยตอเรียบ ไมเปนแหลงสะสมของ 
สิ่งสกปรก 

     

0.2 2.1.3  ทอสงผลิตภัณฑ ไมมีจุดอับหรือซอกมุม
ท่ีทําความสะอาด และฆาเช้ือไดยาก (กรณีมีการผลิตโดย
ใชระบบทอ)  

     

0.2 2.1.4  ปม  ขอตอ  ปะเก็น วาลวตาง ๆ ท่ี
สัมผัสอาหาร  สามารถลางทําความสะอาดและฆาเช้ือได 

     

0.2 2.1.5  ถังบรรจุผลิตภัณฑ มีพ้ืนถังภายในลาด
เอียงสามารถระบายของเหลวท่ีเก็บอยูภายในออกไดท้ังหมด 
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0.2 2.1.6  โตะหรือแทนปฏิบัติงานท่ีสัมผัสกับ
อาหารทําดวยวัสดผุิวเรียบ ไมเปนสนิม  ไมกอใหเกิดการ
ปนเปอนลงสูอาหาร  ไมดูดซึม  ทนตอการกัดกรอน และ
สูงจากพ้ืนตามความเหมาะสม 

     

 2.2  การติดตั้ง      
0.2 2.2.1  ถูกตองเหมาะสมและเปนไปตามสายงาน

การผลิต 
     

0.2 2.2.2  อยูในตําแหนงท่ีทําความสะอาดและ
บํารุงรักษางาย 

     

 2.3  มีจํานวนเพียงพอ        
0.2 2.3.1  เครื่องมือหรืออุปกรณ การปรับคุณภาพนํ้า      
0.2 2.3.2  เครื่องมือหรืออุปกรณลางทําความ

สะอาด หรือฆาเช้ือบรรจุภัณฑ (แลวแตกรณี) 
     

0.2 2.3.3  เครื่องมือหรืออุปกรณลางแบบระบบ
ปด กรณีใชระบบทอ   

     

0.2 2.3.4  เครื่องมือหรืออุปกรณ ช่ัง ตวง วัด      
0.2 2.3.5  เครื่องมือหรืออุปกรณการปรุงผสม 

(แลวแตกรณี)  
     

0.5 2.3.6  เครื่องมือหรืออุปกรณไลอากาศท่ี
ชองวางเหนืออาหารในภาชนะบรรจุ และ/หรืออุปกรณท่ี
ใชเติมกาซอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือแทนท่ีอากาศ (แลวแตกรณ)ี 

     

0.5 2.3.7  เครื่องมือหรืออุปกรณปดผนึกแบบ
ก่ึงอัตโนมัติเปนอยางนอย  

     

0.5 2.3.8  เครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับวัดความ
สมบูรณของรอยปดผนึกของภาชนะบรรจุ 

     

0.5 2.3.9  เครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับวัดความเปน
สุญญากาศหรือเครื่องมือวัดปริมาณอากาศหลงเหลือ  
(แลวแตกรณี) 

     

0.2 2.3.10  เครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับวัด
อุณหภูมท่ีิใชในการควบคุมกระบวนการผลิต  
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0.2 2.3.11  ชุดทดสอบสําหรับวัดปริมาณคลอรีน
หลงเหลือในนํ้าหลอเย็น (แลวแตกรณี)   

     

0.5 2.3.12  นาฬิกาสําหรับจับเวลาในการฆาเช้ือ      
0.2 2.3.13  เครื่องมือหรืออุปกรณอ่ืนท่ีใชควบคุม 

คุณภาพความปลอดภัยของอาหาร ตามความจําเปน (แลวแตกรณ)ี 
     

0.5 2.3.14  เครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับการทํา
ใหผลิตภัณฑเย็นตัวลงภายหลังการฆาเชื้อ 

     

0.2 2.3.15  เครื่องกําเนิดไอนํ้า (แลวแตกรณี)       
 (M) 

3.6 
2.3.16  เครื่องฆาเช้ือมีอุปกรณท่ีจําเปน ถูกตอง 

ครบถวน และสามารถใชงานไดดีโดยจัดแบงเครื่องมือ และ
อุปกรณการผลิตเฉพาะประเภทอาหาร 

     

 2.3.16.1  สําหรับเครื่องฆาเช้ือแนวนอนแบบใช  
ไอนํ้า (Horizontal Steam Retorts) 

     

 (1)  เทอรโมมิเตอรอางอิง(MIG 
Thermometer) 

     

 (2)  เครื่องควบคุมและบันทึก
อุณหภูม ิ(Temperature Controller and Recording Device) 

     

 (3)  ชองระบายไอนํ้า (Bleeder)      
 2.3.16.2  สําหรับเครื่องฆาเช้ือแนวตั้งแบบใช  

ไอนํ้า (Vertical Steam Retorts) 
     

 (1)  เทอรโมมิเตอรอางอิง(MIG 
Thermometer) 

     

 (2)  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูม ิ      
 (3)  ชองระบายไอนํ้า       
 2.3.16.3  สําหรับเครื่องฆาเช้ือแนวตั้งแบบใช  

นํ้ารอน (Vertical Water Retorts) 
     

 (1)  เทอรโมมิเตอรอางอิง       
 (2)  เครื่องควบคุมและบันทึก

อุณหภูม ิ 
     

 (3)  มาตรวัดความดัน (Pressure 
Gauge) 

     

 (4)  อุปกรณ แสดงระดับ นํ้ า 
(Water level Indicator) 

     

 (5)  อุปกรณหมุนเวียนนํ้ารอน 
(Water Circulation Device) 
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 2.3.16.4  สําหรับเครื่องฆาเช้ือแนวนอนแบบ
ใชการพนนํ้ารอน (Horizontal Shower Water / 
Water Spray / Water Cascade Retorts) 

     

 (1)  เทอรโมมิเตอรอางอิง       
 (2)  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูม ิ      
 (3)  มาตรวัดความดัน       
 (4)  อุปกรณวัดและควบคุมอัตรา

การไหลของนํ้า (Flow Meter) 
     

 (5)  ปมหมุนเวียนนํ้ารอน (Water 
Circulation Pump) 

     

 2.3.16.5  สําหรับเครื่องฆาเช้ือแนวนอน แบบใช
นํ้ารอนทวม (Horizontal Total Immersion Water Retorts) 

     

 (1)  เทอรโมมิเตอรอางอิง       
 (2)  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูม ิ      
 (3)  มาตรวัดความดัน      
 (4)  อุปกรณหมุนเวียนนํ้ารอน      
 (5)  อุปกรณแสดงระดับนํ้า      
 2.3.16.6  สําหรับเครื่องฆาเช้ือท่ีใชรางเกลียว

หมุน (Reel and Spiral Retorts) 
     

 (1)  เทอรโมมิเตอรอางอิง      
 (2)  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูม ิ      
 (3)  รูระบายท่ี Cooker Shell       
 (4)  ตัวควบคุมรอบการหมุน      
 2.3.16.7  สําหรับเครื่องฆาเช้ือดวยความรอน

ภายใตบรรยากาศปกติ (Cooker) 
     

 (1)  เทอรโมมิเตอรอางอิง      
 2.3.16.8  สําหรับเครื่องฆาเช้ือดวยระบบการ

ผลิตแบบปลอดเช้ือ (Aseptic Systems) 
     

 (1)  อุปกรณวัดและบันทึก
อุณหภูมิแบบอัตโนมัต ิ

     

 (2)  อุปกรณควบคุมความแตกตาง
ของความดันระหวางผลิตภัณฑท่ีผานและไมผานการฆาเช้ือ 

     

 (3)  อุปกรณควบคุมและวัดอัตรา
การไหลของของเหลวหรือผลติภณัฑท่ีฆาเช้ือ 

     

 (4)  อุปกรณเปลี่ยนทิศทางการไหล
ของผลิตภัณฑท่ีเปนของเหลว (Flow Diversion Device ;FDD) 

     

 หัวขอท่ี 2 คะแนนรวม          = 20 คะแนน 
 คะแนนท่ีไดรวม                  =  คะแนน (…..........%) 
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 3.  การควบคุมกระบวนการผลิต      
 3.1  การรับวัตถุดิบ สวนผสมในการผลิต และบรรจุภัณฑ      

 3.1.1  วัตถุดิบ และสวนผสมในการผลิตอาหาร      
0.1 (1)  มีเอกสารขอกําหนดในการคัดเลือก

วัตถุดิบ และสวนผสมท่ีใชในการผลิต 
     

0.2 (2)  มีการควบคุม คัดเลือกดานคุณภาพ
และความปลอดภัย เปนไปตามขอกําหนด 

     

0.1 (3)  มีการลางทําความสะอาดอยาง
เหมาะสมในบางประเภทท่ีจําเปน  

     

0.2 (4)  มีการเก็บรักษาและการนําไปใช
อยางเหมาะสม (ระบบ FIFO) 

     

0.2 (5)  มีการขนยายวัตถุดิบ สวนผสม ใน
ลักษณะท่ีไมเกิดการปนเปอน และการเสื่อมสภาพ 

     

0.2 (6)  มีการตรวจวิเคราะหคุณภาพและ
บันทึกผล 

     

 3.1.2  บรรจุภัณฑ      
0.2 (1)  มีเอกสารขอกําหนดท่ีมีคุณภาพ

หรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวย 
เรื่อง ภาชนะบรรจุ 

     

0.1 (2)  มีการตรวจสอบคุณภาพและความ
สมบูรณกอนนําไปใชบรรจุ และบันทึกผล 

     

0.1 (3)  เก็บรักษาโดยไมกอใหเกิดการ
ปนเปอน และการนําไปใชอยางเหมาะสม (FIFO) 

     

0.1 (4)  มีการทําความสะอาดหรือฆาเช้ือ 
และบันทึกผล (แลวแตกรณี) 

     

0.1 (5)  ใชเพ่ือการบรรจุผลิตภัณฑท่ีผลิตเทาน้ัน      
0.1 (6)  การเคลื่อนยายบรรจุภัณฑตองไม

เกิดความเสียหายและปนเปอน 
     

 3.2  การควบคุมกอนกระบวนการฆาเช้ือ      
0.1 3.2.1  การลวกวัตถุดิบกอนการบรรจุ (แลวแตกรณ)ี       
 3.2.2  การปรุงผสม (แลวแตกรณี)      
0.2 (1)  การควบคุม ตรวจสอบอัตราสวน

การปรุงผสม ใหเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนด และบันทึกผล  
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0.2 (2)  เก็บรักษาอยางเหมาะสม ตาม
ชนิดของวัตถุดิบ  

     

0.2 
(M) 

(3)  กรณีผลิตอาหารปรับกรด ตองมี
เอกสารข้ันตอนวิธีการปรับกรด  วิธีการเก็บตัวอยาง 
วิธีการวัดความเปนกรดดางรวมท้ังมีการตรวจสอบคา
ความเปนกรดดางของอาหารตามความถ่ีท่ีเหมาะสม และ
บันทึกผล 

     

0.2 
(M) 

(4) มีการปรับกรด ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด และบันทึกผล 

     

 3.2.3  การบรรจุ      
0.2 (1)  มีมาตรการปองกันไมใหมีอาหารท่ี

ผลิตติดคางอยูบริเวณตะเข็บท่ีจะปดผนึก 
     

0.2 (2)  มีการควบคุมปริมาตร นํ้าหนักบรรจุ 
และชองวางเหนืออาหารในบรรจุภัณฑ และบันทึกผล 

     

 3.2.4  การไล หรือควบคุมปริมาณอากาศกอน
การปดผนึก 

     

0.2 (1) มีวิธีการไล หรือควบคุมปริมาณ
อากาศออกจากภาชนะบรรจุและบันทึกผล 

     

0.2 (2) มีวิธีการควบคุมปริมาณอากาศ ท่ี
หลงเหลือ สําหรับภาชนะบรรจุแบบออนตัวหรือก่ึงออนตัว 
และบันทึกผล 

     

 3.2.5  การปดผนึก      
0.2 (1)  มีการตรวจสอบการทํางานของ

เครื่องปดผนึกอยางสม่ําเสมอ และบันทึกผล 
     

0.2 (2)  มีการตรวจสอบความสมบูรณของ
รอยผนึก ตําหนิของภาชนะบรรจุทุก 30 นาที และเลาะ
ตะเข็บกระปอง (Tear Down) ทุก 4 ช่ัวโมง และบันทึก
ผล 

     

0.1 (3)  การลางทําความสะอาดบรรจุ
ภัณฑภายหลังการปดผนึก (แลวแตกรณี) 

     

 3.3  การควบคุมกระบวนการฆาเช้ือ      
 3.3.1  สําหรับอาหารท่ีมีความเปนกรดต่ํา มี

การศึกษาเพ่ือกําหนดกระบวนการฆาเช้ือ  
     

1.0 
(M) 

(1)  มีการศึกษาการทดสอบการกระจาย
อุณหภูมิในเครื่องฆาเช้ือ (Temperature Distribution) 

     

1.0 
(M) 

(2)  มีการศึกษาอัตราการแทรกผาน
ความรอนในผลิตภัณฑ (Heat Penetration) 

     

2.0 
(M) 

(3) มีการกําหนดกระบวนการฆาเช้ือ
ภายใตปจจัยท่ีเก่ียวของ 

     

 
(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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นํ้าหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ดี 

2 

พอใช 

1 

ปรับปรุง 

0 

คะแนน 

ท่ีได 

หมายเหต ุ

 3.3.2  สําหรับอาหารปรับกรด มีการศึกษาเพ่ือ
กําหนดกระบวนการฆาเช้ือ  

     

0.5 (1)  มีการศึกษาอุณหภูมิและเวลาในการฆา
เช้ือ 

     

0.5 (2)  มีการกําหนดกระบวนการฆาเช้ือ ภายใต
ปจจัยท่ีเก่ียวของ 

     

0.2 3.3.3  มีการเตรียมความพรอมและตรวจสอบ
อุปกรณ 

     

0.2 ๓.๓.๔  มีการควบคุมอุปกรณในการฆาเช้ือ 
และบันทึกผล 

     

(M) 
 

3.3.๕  การควบคุมการปฏิบัติงานสําหรับ
กระบวนการฆาเช้ือ 

     

0.2 (1)  มีวิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการไล
อากาศสําหรับแตละผลิตภัณฑ ณ บริเวณฆาเช้ือผลิตภัณฑ 

     

0.2 (2)  มีมาตรการในการนําผลิตภัณฑท่ี
ปดผนึกแลวเขาสูกระบวนการฆาเช้ืออยางรวดเร็ว 

     

0.25 (3)  มีการควบคุมการเขา-ออกของ
ผลิตภัณฑระหวางผลิตภัณฑท่ียังไมผานการฆาเช้ือกับ
ผลิตภัณฑท่ีผานการฆาเช้ือแลว 

     

0.2 (4)  มีการวัดอุณหภูมิเริ่มตนกอนการ
ฆาเช้ือผลิตภัณฑ (initial temperature) และบันทึกผล 

     

0.2 (5)  มีการควบคุมเวลาท่ีใชในการฆา
เช้ือและไลอากาศ 

     

0.2 (6)  มีการตรวจสอบวันเวลาในการ
ฆาเช้ือ และบันทึกผล 

     

0.2 (7)  มีการทวนสอบบันทึกการควบคุม
กระบวนการผลิตและการฆาเช้ือผลิตภัณฑ และบันทึกผล 

     

 3.3.๖  มาตรการดําเนินการกับผลิตภัณฑใน
สภาวะท่ี เกิดการเบี่ ยงเบนไปจากกําหนด (Process 
Deviation) ท่ีมีปญหาและบันทึกผล 

     

0.25 (1)  มีการแยกและกักผลิตภัณฑท่ีมี
ปญหา 

     

0.25 (2)  มีการประเมินและการตัดสินใจ 
โดย  ผูกําหนดกระบวนการฆาเช้ือดวยความรอน  

     

0.25 3.3.๗ มีวิธีการทําใหผลิตภัณฑท่ีผานการฆาเช้ือ
แลวเย็นตัวลง  

     

 
(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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นํ้าหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ดี 

2 

พอใช 

1 

ปรับปรุง 

0 

คะแนน 

ท่ีได 

หมายเหต ุ

 3.4  การบงช้ีสถานภาพ วัตถุดิบ  บรรจุภัณฑ และ
ผลิตภัณฑ  

     

0.2 3.4.1  มีการบงช้ีชนิดวัตถุดิบ สวนผสม และบรรจุ
ภัณฑ และผลิตภัณฑท่ีมีปญหา 

     

0.2 3.4.2  การบงช้ีโดยการระบุรหัสผลิตภัณฑโดย
ควบคุมวันผลิต หมดอายุ รุนการผลิต 

     

 3.5  การควบคุมคุณภาพ      

0.2 3.5.1  มีขอกําหนดของผลิตภัณฑ       

0.1 3.5.2  มีการสุ มตั วอย างผลิตภัณฑระหว าง
กระบวนการผลิตเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ และบันทึกผล 

     

0.2 3.5.3  มีการตรวจวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑ
สุดทายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อยางนอยปละ 
๑ ครั้ง และบันทึกผล 

     

0.2 3.5.4  มีการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑเพ่ือตรวจสอบ
เฝาระวังตนเอง ตามความถ่ีท่ีเหมาะสมและบันทึกผล 

     

0.1 3.5.5  มีการเก็บรักษาผลิตภัณฑในสภาพท่ี
เหมาะสม  

     

0.1 3.5.6  มีการขนสงในลักษณะท่ีปองกันการ
ปนเปอนและการเสื่อมสภาพ 

     

 3.6  นํ้า นํ้าแข็ง ไอนํ้าท่ีสัมผัสกับอาหารในกระบวนการ

ผลิต 

     

 3.6.1  นํ้าและไอนํ้าท่ีสัมผัสกับอาหารใน

กระบวนการผลิต 

     

0.25 

 

(1)  มีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไป

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องนํ้าบริโภคใน

ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 

     

0.25 (2)  มีการขนยาย  การเก็บรักษา  

และการนําไปใชในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

     

 3.6.๒  นํ้าแข็งท่ีสัมผัสกับอาหารในกระบวนการ

ผลิต 

     

0.25 (1)  มีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นํ้าแข็ง 

     

0.25 (2) มีการขนยาย การเก็บรักษา และ
การนําไปใชในสภาพถูกสุขลักษณะ 

     

 
(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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นํ้าหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ดี 

2 

พอใช 

1 

ปรับปรุง 

0 

คะแนน 

ท่ีได 

หมายเหต ุ

 3.6.๓  นํ้าหลอเย็นท่ีใชสัมผัสกับบรรจุภัณฑ      

0.25 (1)  มีการปรับคุณภาพ และฆาเช้ือ
ตามความเหมาะสม มีการตรวจสอบสารฆาเ ช้ือใน
ระหวางการผลิตและบันทึกผล 

     

0.25 (2)  การนํากลับมาใชซ้ํา ตองตรวจสอบ
คุณภาพตามวัตถุประสงคการใชงานและแยกจากนํ้าอ่ืนๆ 

     

 3.7  การเรียกคืนผลิตภัณฑ      

0.2 ๓.๗.๑  มีเอกสารท่ีระบุข้ันตอนและวิธีการเรียก
คืน ซึ่งบงช้ี รุนอาหารน้ันๆ ไดอยางรวดเร็ว พรอมบันทึกผล 

     

 หัวขอท่ี 3 คะแนนรวม          = 30 คะแนน 
 คะแนนท่ีไดรวม                  =  คะแนน (…..........%) 
    

นํ้าหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหต ุ

 4.  การทําความสะอาด การฆาเช้ือ การบํารุงรักษา และ
การสอบเทียบ 

     

 4.1  การทําความสะอาดและการฆาเช้ือ      
0.25 4.1.1  ข้ันตอนวิธีการลางทําความสะอาดและฆาเช้ือ       
0.5 4.1.2  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการ

ผลิตแบบระบบทอและระบบการผลิตแบบปลอดเช้ือท่ี
สัมผัสกับอาหารมีการทําความสะอาด และการฆาเช้ืออยาง
เหมาะสมตามความจําเปน 

     

0.5 4.1.3  มีการตรวจสอบการตกคางของสารเคมี
ภายหลังการลางทําความสะอาด ฆาเช้ือ และบันทึกผล 

     

0.5 4.1.4  มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการลาง
ทําความสะอาด การฆาเช้ือ และบันทึกผล 

     

0.25 4.1.5  มีการเก็บอุปกรณท่ีทําความสะอาด หรือ
ฆาเช้ือแลวใหเปนสัดสวน และอยูในสภาพท่ีเหมาะสม 

     

0.25 4.1.6  การลําเลียงขนสงภาชนะและอุปกรณ
ท่ีทําความสะอาดแลว อยู ในลักษณะท่ีปองกันการ
ปนเปอนจากภายนอกได 

     

 4.2  สารเคมีท่ีใชในการทําความสะอาด ฆาเช้ือ และหลอลื่น      
 4.2.1  ชนิดของสารเคมีท่ีใชในการทําความ

สะอาดและฆาเช้ือ 
     

0.25 (1)  มีปายบงช้ีหรือฉลากภาษาไทยท่ี
ระบชุนิดของสารเคมีท่ีใชในการทําความสะอาดและฆาเช้ือ  

     

0.25 (2)  มีขอมูลเก่ียวกับการใชสารทํา
ความสะอาดและฆาเช้ือท่ีถูกตอง  

     

 
(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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นํ้าหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหต ุ

0.5 4.2.2  มีการเก็บสารเคมีทําความสะอาดหรือสารเคมี
อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการรักษาสุขลักษณะ และมีปายแสดงช่ือ  
แยกเปนสัดสวน และมีมาตรการควบคุมการนําไปใชใหปลอดภัย 

     

0.75 4.3  มีแผนการบํารุงรักษาเครื่องมือ  เครื่องจักร และ 
อุปกรณในการผลิต และการสอบเทียบอุปกรณท่ีจําเปนในการ
ผลิต อยางนอยปละ ๑ ครั้ง อยางเหมาะสม และบันทึกผล 

     

0.75 4.4  มีการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณการผลิต อยางเหมาะสม และบันทึกผล 

     

 หัวขอท่ี 4 คะแนนรวม          = 10 คะแนน 
 คะแนนท่ีไดรวม                  =  คะแนน (…..........%) 
    

นํ้าหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหต ุ

 5.  การสุขาภิบาล 
1 5.1  นํ้าท่ีใชภายในสถานท่ีผลิตเปนนํ้าสะอาดมีการ

ปรับคุณภาพ และแยกจากนํ้าท่ีใชสัมผัสอาหาร 
     

 5.2  มีการจัดการขยะมูลฝอย      
0.25 (1)  มีภาชนะสําหรับใสขยะ พรอมฝาปด 

จํานวนเพียงพอ และตั้งอยูในท่ีท่ีเหมาะสม  
     

0.25 (2)  มีวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม      
0.5 5.3  มีการจัดการระบายนํ้าท้ิงและสิ่งโสโครกออก

จากอาคารผลิตอยางเหมาะสม และไมกอใหเกิดการ
ปนเปอนกลับเขาสูกระบวนการผลิตอาหาร 

     

 5.4  หองสวมและอางลางมือหนาหองสวม      
0.25 (1)  แยกจากบริเวณผลิตหรือไมเปดสูบริเวณผลิตโดยตรง      
0.25 (2)  อยูในสภาพท่ีใชงานไดและสะอาด      
0.25 (3)  มีจํานวนเพียงพอกับผูปฏิบัติงาน      
0.25 (4)  มีอางลางมือพรอมสบูเหลวหรือนํ้ายาฆา

เช้ือโรค และอุปกรณทําใหมือแหง 
     

 5.5  อางลางมือบริเวณผลิต      
0.25 (1)  มีสบูเหลวหรือนํ้ายาฆาเช้ือโรค และอุปกรณ

ทําใหมือแหง 
     

0.25 (2)  อยูในสภาพท่ีใชงานไดและสะอาด      
0.25 (3)  มีจํานวนเพียงพอกับผูปฏิบัติงาน      
0.25 (4)  อยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม      

 
(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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นํ้าหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหต ุ

1 5.6 มีการควบคุมกําจัดสัตวพาหะนําโรคท่ีมี
ประสิทธิภาพ พรอมบันทึกผล 

     

 ๕.๗  ไมมีสัตวเลี้ยงในอาคารผดิ      
 หัวขอท่ี 5 คะแนนรวม          = 10 คะแนน 
 คะแนนท่ีไดรวม                  =  คะแนน (…..........%) 
    

นํ้าหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหต ุ

 6.  บุคลากร และสุขลักษณะของผูปฏิบัติงาน 
 6.1  ผูปฏิบตัิงานและบคุลากรในบริเวณการผลิต      

0.3 6.1.1  ผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิตอาหารไมมี
บาดแผล ไมเปนโรคหรือพาหะของโรค ตามท่ีระบุใน
กฎกระทรวง 

     

0.3 6.1.2  มีการตรวจสุขภาพประจําป       
0.3 6.1.3 แตงกายสะอาด เล็บสั้น ไมทาเล็บ ไม

สวมใสเครื่องประดับ 
     

0.3 6.1.4  ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนเริ่ม
ปฏิบัติงานและหลังสัมผัสสิ่งปนเปอน   

     

0.2 6.1.5  สวมถุงมือท่ีอยูในสภาพสมบูรณ และ
สะอาด หรือกรณีไมสวมถุงมือตองมีมาตรการดูแลความ
สะอาดและฆาเช้ือมือกอนการปฏิบัติงาน 

     

0.2 6.1.6  สวมหมวก ตาขายหรือผาคลุมผม ผา
กัน เป อน  ผ าป ดปาก ขณะปฏิบัติ งาน (ตามความ
เหมาะสม) 

     

0.3 6.1.7  มีมาตรการจัดการรองเทาท่ีใชใน
บริเวณผลิตอยางเหมาะสม 

     

0.3 6.1.8 ไมบริโภคอาหาร  สูบบุหรี่ ในขณะ
ปฏิบัติงาน หรือมีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานท่ีนารังเกียจ
อ่ืนๆ  

     

0.3 6.1.9  มีการฝกอบรมดานสุขลักษณะท่ัวไป
และความรูในการผลิตตามความเหมาะสม 

     

 6.2  ผูควบคุมการผลิต(retort supervisor) ตองมี
ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติ ตามท่ีกําหนดใน
บัญชีแนบทาย ๓ 

     

0.4 (M) 6.2.1  ผานการฝกอบรม      

0.4 6.2.2  มีประสบการณการทํางาน      
 
(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
 
 



 

 

- 14 - 

 

นํ้าหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหต ุ

M 6.3  ผูกําหนดกระบวนการฆาเช้ือดวยความรอน
(Process Authority) ตองมีความรู  ความสามารถ และ
คุณสมบัติตามท่ีกําหนดในบัญชีแนบทาย 3 

     

0.4 6.3.1  จบการศึกษาข้ันต่ําระดับปริญญาตรี
ดานวิทยาศาสตรการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ 

     

0.4 6.3.2  ผานการฝกอบรม      
0.4 6.3.3  มีประสบการณการทํางานตอเน่ือง      
0.5 6.4  มีขอกําหนดดานสุขลักษณะหรือมาตรการสําหรับผูท่ี

ไมเก่ียวของท่ีมีความจําเปนตองเขาไปในบริเวณผลิต อยางนอย
ในขอ ๖.๑.๓ – ๖.๑.๘ 

     

 หัวขอท่ี 6 คะแนนรวม          = 10 คะแนน 
 คะแนนท่ีไดรวม                  =  คะแนน (…..........%) 

นํ้าหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ดี 
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 7.  บันทึกและรายงานผล 
 7.1  รายการบันทึกตาง ๆ ดังตอไปน้ี      
 7.1.1  การตรวจวิเคราะหและการควบคุม

กระบวนการผลติ อยางนอยดังน้ี  
     

0.1 (1)  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
วัตถุดิบ และสวนผสม 

     

0.1 (2)  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
บรรจุภัณฑ 

     

0.1 (3)  ผลการควบคุม การปรุงผสมให
เปนไปตามสูตรสวนประกอบท่ีกําหนด 

     

0.1 (4)  ผลการควบคุมคาความเปนกรดดาง 
(แลวแตกรณ)ี 

     

0.1 (5)  ผลการควบคุมปริมาตร นํ้าหนัก
บรรจุ และชองวางเหนืออาหารในภาชนะบรรจุ 

     

0.1 (6)  ผลการควบคุมปริมาณอากาศท่ี
หลงเหลือ สําหรับภาชนะบรรจุแบบออนตัวหรือก่ึงออนตัว  

     

0.1 (7)  ผลการตรวจสอบการทํางานของ
เครื่องปดผนึก 

     

0.2 (8)  ผลการตรวจสอบความสมบรูณของรอย
ผนึก  

     

0.1 (9)  ผลการเตรียมความพรอมอุปกรณ
เครื่องมือกอนการฆาเช้ือ 

     

0.1 (10)  ผลการตรวจวัดอุณหภูมิเริ่มตน
ของอาหารกอนการฆาเช้ือ  

     

(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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0.1 (11)  ผลการควบคุมอุปกรณเครื่องมือ
ท่ีใชในกระบวนการฆาเช้ือผลิตภัณฑ  

     

0.25 (12)  ผลการปรับคุณภาพนํ้า และ
ปริมาณคลอรีนหลงเหลือในนํ้าหลอเย็นรวมถึงผลการตรวจ
วิเคราะหน้ําท่ีใชในกระบวนการผลิต  

     

0.25 (13)  ผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ
สุดทาย  (ดานกายภาพ เคมี  และจุลินทรีย)  

     

0.5 (14)  ผลการดําเนินการ กรณีท่ีมีสภาวะ
ท่ีเกิดการเบี่ยงเบนไปจากขอกําหนด รวมถึงบันทึกการ
แกไขปญหา และบันทึกการประเมินและการตัดสินใจ
สําหรับผลิตภัณฑท่ีไมไดคุณภาพมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 

     

0.1 (15)  ผลการดําเนินการกับผลิตภัณฑท่ี
เรียกคืน  

     

 7.1.2  การตรวจสอบการทําความสะอาด การ
ฆาเช้ือ การบํารุงรักษา และการสุขาภิบาล 

     

0.2 (1)  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
การทําความสะอาด  ฆาเช้ือบรรจุภัณฑ การตกคางของ
สารเคมีท่ีใชในการทําความสะอาดบรรจุภัณฑ 

     

0.1 (2)  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของการทํา
ความสะอาด  ฆาเช้ือเครื่องมือ เครื่องจกัร และอุปกรณการผลิต 

     

0.2 (3) ผลการตรวจสอบการตกคางของ
สารเคมีท่ีใชในการทําความสะอาดหรือฆาเช้ือเครื่องมือ 
เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต 

     

0.1 (4) ผลการตรวจสอบสภาพ และ
บํารุงรักษาของเครื่องจักรและอุปกรณการผลิต 

     

0.1 (5) ผลการตรวจสอบชนิดและปจจัยท่ี
เก่ียวของกับการใชสารเคมีทําความสะอาด และฆาเช้ือ 

     

0.1 (6) การควบคุมสัตวพาหะนําโรค      
 7.2  รายงานท่ีเก่ียวของกับการผลิต อยางนอย

ดังตอไปน้ี 
     

0.3 (1)  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบ 
สวนผสม  และบรรจุภัณฑ  

     

0.3 (2)  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า ไอนํ้า และ
นํ้าแข็ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเก่ียวของ 

     

0.6 (3)  ผลการศึกษาการทดสอบการกระจาย
อุณหภูมิในเครื่องฆาเช้ือ และการศึกษาการแทรกผาน
ความรอนในผลิตภัณฑอาหาร  

     

 
(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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0.4 (4)  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑ
สุดทาย 

     

0.4 (5) ผลการสอบเทียบอุปกรณท่ีใชวัดอุณหภมูิ  
นาฬิกา เครื่องช่ัง ตวง วัด ท่ีใชในการผลิต 

     

0.1 (6) ผลการตรวจสุขภาพประจําปผูปฏิบัติงาน      
0.1 (7) ประวัติหรือรายงานการฝกอบรมของ

ผูปฏิบัติงาน 
     

0.2 7.3  การเก็บรักษาบันทึก อยางนอย ๓ ป      
 หัวขอท่ี 7 คะแนนรวม          = 10 คะแนน 
 คะแนนท่ีไดรวม                  =  คะแนน (…..........%) 
 
สรุปผลการตรวจ 

1.   คะแนนรวม (ทุกหัวขอ) = 100 คะแนน 
คะแนนท่ีไดรวม (ทุกหัวขอ) = .................... คะแนน  (....................%) 

2.   m  ผานเกณฑ 
m  ไมผานเกณฑในหัวขอตอไปนี ้
m  หัวขอท่ี 1 m  หัวขอท่ี 2    m  หัวขอท่ี 3 m  หัวขอท่ี 4    
m  หัวขอท่ี 5 m  หัวขอท่ี 6    m  หัวขอท่ี 7 
m พบขอบกพรองรุนแรงเรื่อง เครื่องฆาเชื้อมีอุปกรณท่ีจําเปน ถูกตอง ครบถวน และสามารถใช

งานไดด ีโดยจัดแบงเครื่องมือ และอุปกรณการผลิตเฉพาะประเภทอาหาร (ขอ 2.3.16) 
m พบขอบกพรองรุนแรง เรื่อง กรณีผลิตอาหารปรับกรด มีเอกสารข้ันตอนวิธีการปรับกรด  

วิธีการเก็บตัวอยาง วิธีการวัดความเปนกรดดางรวมท้ังมีการตรวจสอบคาความเปนกรดดางของอาหารตามความถ่ีท่ี
เหมาะสม และบันทึกผล (ขอ 3.2.2(3)) 

m  พบขอบกพรองรุนแรง เรื่อง การปรับกรด ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และบันทึกผล  (ขอ 3.2.2(4)) 
m  พบขอบกพรองรุนแรง เรื่อง การศึกษาการทดสอบการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆาเชื้อ 

(Temperature Distribution) (ขอ 3.3.1(1)) 
m  พบขอบกพรองรุนแรง เรื่อง การศึกษาอัตราการแทรกผานความรอนในผลิตภัณฑ (Heat 

Penetration) (ขอ 3.3.1(2)) 
m  พบขอบกพรองรุนแรง เรื่อง การกําหนดกระบวนการฆาเชื้อภายใตปจจัยท่ีเก่ียวของ (ขอ 3.3.1(3)) 
m  พบขอบกพรองรุนแรง เรื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานสําหรับกระบวนการฆาเชื้อ (ขอ 3.3.4) 
m  พบขอบกพรองรุนแรง เรื่อง ผูควบคุมการผลิต(retort supervisor) ผานการฝกอบรม (ขอ 6.2.1) 

 
(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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m  พบขอบกพรองรุนแรง เรื่อง ผูกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน (process 
authority) มีความรู  ความสามารถ และคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในบัญชีแนบทาย 1 (ขอ 6.3) 

m  พบขอบกพรองอ่ืนๆ ไดแก 
……….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..……
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………. 

3.  สรุปผลการประเมิน 
สรุปภาพรวมผลการประเมิน…………………………………………………………………….................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………… 
 การปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรอง รวมถึงการแสดง/อางอิงถึงใบรับรอง  
การรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน (ถามี) 
…….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………… 
 การดําเนินการกับขอบกพรองท่ีเกิดจากการตรวจประเมินครั้งกอน (ถามี) 
…….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………… 

จุดแข็ง ………………………………………………………………………………………………….................................................. 
…….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………… 

ขอสังเกตและโอกาสในการปรับปรุง……………………………………………………………………....................................... 
…….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………… 

 
(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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ความเห็นคณะผูตรวจประเมิน   
 m  เห็นควรเสนอใหการรับรอง (อนุญาต)/คงไว/ตออายุการรับรอง (ใบอนุญาต) 
 m  อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………………................................................ 
…….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………… 
…….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………… 
 
 4.  ในการท่ีพนักงานเจาหนาท่ีมาตรวจสถานที่ในครั้งนี้ มิไดทําใหทรัพยสินของผูขออนุญาต/ 
รับอนุญาตสูญหายหรือเสียหายแตประการใด อานใหฟงและรับรองวาถูกตองจึงลงนามรับรองไวตอหนาเจาหนาท่ีทาย
บันทึก 
หมายเหตุ คาดวาจะสงขอแกไขใหกับเจาหนาท่ีไดภายในวันท่ี………………………………………. 

 

(ลงชื่อ) ………………………………….……..……. ผูอนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน (………………………………..………………) 

 

(ลงชื่อ) ……………………………………………………พนักงานเจาหนาท่ี   (ลงชื่อ) ……………..…………….……………. พนักงานเจาหนาท่ี 

 

(ลงชื่อ) ……………………………………………………พนักงานเจาหนาท่ี   (ลงชื่อ) ……………..…………….……………. พนักงานเจาหนาท่ี 
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