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สินคาเกษตร เรื่อง การปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไมสด 
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Food Standard Programme, FAO, Rome. 11-15 p. 
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มาตรฐานสินคาเกษตร 

 การปฏิบตัิท่ีดีสําหรับโรงคดับรรจุผกัและผลไมสด  

1 ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานสินคาเกษตรนี ้ กําหนดการปฏิบัติที ่ดีสําหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไมสด ตั ้งแต 

การรับวัตถุดิบ จัดเตรียม คัดเลือก ตัดแตง บรรจุ เก็บรักษา และขนสง เพื่อใหไดผักและผลไมสด 

ท่ีปลอดภัยมีคณุภาพเหมาะสมเพื่อการจําหนาย 

1.2 มาตรฐานนี้ไมรวมถึงการคัดบรรจุสําหรับผักและผลไมสดตัดแตงพรอมบริโภค (ready-to-eat fresh 

pre-cut fruits and vegetables) และไมรวมถึงการดําเนินการคัดบรรจุผักและผลไมสดในรานคาปลีก รานคาสง 

และรานอาหาร 

2 นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 โรงคัดบรรจุ (packing house) หมายถึง อาคารหรือสถานที่สําหรับจัดการผักและผลไมสดหลัง 

การเก็บเกี่ยว ตั้งแตการรับวัตถุดิบไปจนถึงขนสง 

2.2 อันตราย (hazard) หมายถึง สารชีวภาพ เคมี หรือกายภาพท่ีมีอยูในอาหาร หรือสภาวะของอาหารท่ีมี

ศักยภาพในการกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ 

2.3 สารปนเปอน (contaminant) หมายถึง สารเคมีหรือชีวภาพ ส่ิงแปลกปลอม หรือสารอื่นๆ ท่ีไมไดต้ังใจ

เตมิเขาไปในอาหาร ซ่ึงอาจทําใหความปลอดภยัหรอืความเหมาะสมของอาหารลดลง 

2.4 การปนเปอน (contamination) หมายถงึ การไดรับหรือการเกิดมีสารปนเปอนในอาหารหรือส่ิงแวดลอม

ของอาหาร 

2.5 การปนเปอนขาม (cross-contamination) หมายถึง การเคล่ือนยายของอันตราย โดยเฉพาะอันตราย

จากจุลินทรียทีทํ่าใหเกิดโรค จากอาหารหนึง่ไปยังอาหารอื่น พืน้ผิวสัมผัสตางๆ หรืออากาศ โดยการสัมผัสกัน

ทางตรงและ/หรอืทางออม  

2.6 น้าํสะอาด (clean water) หมายถงึ น้าํท่ีไมมกีารปนเปอนของอันตรายในระดับท่ีทําใหอาหารไมปลอดภัย

ตามวัตถุประสงคของการใชน้ํานั้น 
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2.7 น้ําบริโภค (potable water) หมายถงึ น้ําท่ีมีคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ําบริโภค 

2.8  ผลิตผล (produce) หมายถงึ ผักและผลไมสดท่ีอยูระหวางกระบวนการในโรงคัดบรรจุ 

2.9  ผลิตภัณฑ (product) หมายถงึ ผักและผลไมสดท่ีผานกระบวนการบรรจุพรอมจําหนาย 

3 เกณฑกาํหนดและวิธีตรวจประเมิน 

เกณฑกําหนดและวิธีตรวจประเมิน ใหเปนไปตามตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 เกณฑกาํหนดและวธิตีรวจประเมิน  
(ขอ 3) 

รายการ เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน 

1.  สถานประกอบการ    

1.1 ทําเลท่ีต้ัง  

1.1.1 อยูในบริเวณที่ไมเกิดการปนเปอนที่มีผลตอ

ค ุณภาพและความปลอดภ ัยของผล ิตผลและ

ผลิตภัณฑ 

 

1.1.1 ต ร ว จ ส ภ า พ 

แวดลอม 

1.1.2 ตองมีมาตรการปองก ันอ ันตราย หากมี

ความเสี่ยงตอการปนเปอน  
1.1.2 ต ร ว จ ส อ บ

มาตรการปองกนัอนัตราย 

1.2 อาคารผลิต  

1.2.1 การออกแบบและวางผังสายการผลิตตอง

เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานอยางถูกสุขลักษณะ รวมถึง

ปองกนัการปนเปอนขาม 
 

 

 

1.2.1.1 ตรวจผังสาย 

การผลิต 
1.2.1.2 ต ร ว จ ก า ร

ปฏิบัติงานของพนักงาน

และการปองกันการ

ปนเปอนขาม 

1.2.2 โครงสรางภายในอาคารและสวนประกอบตอง

มีความแข็งแรงทนทาน งายตอการบํารุงรักษาและการ

ทําความสะอาดหรือการฆาเชื้อ  

1.2.2 ต ร ว จ สภ า พ

อาคารผลิต 
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1.2.3 ตองมีมาตรการปองกันการปนเปอน หากใช

สิ่งปลูกสรางชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน 

1.2.3 ต ร ว จ ก า ร

ปองกันการปนเปอน 

1.3 เครื ่องมือ และ

อุปกรณการผลิต 

 

1.3.1 จํานวนเครื ่องมือและอุปกรณเพียงพอตอ 

การปฏิบัติงาน และอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน 

 

1.3.1 ตรวจเครื่องมือ

และอปุกรณ 

 1.3.2 เครือ่งมือและอปุกรณทําความสะอาดไดงาย 1.3.2 ตรวจเครื่องมือ 

และอุปกรณ 

1.3.3 เครื ่อ ง มื อและอุ ปกรณ ต อ งสะดวกต อ 

การบํารุงรักษา 

1.3.3 ตรวจเครื่องมือ 

และอุปกรณ 

1.3.4 เครื่องมือและอุปกรณควบคุมการผลิตตอง

ทํางานไดถูกตองและแมนยํา 

1.3.4 ตรวจเครื่องมือ 

และอุปกรณและ/หรือ

ตรวจบันทึกขอมูล 

1.4 สิ ่งอํานวยความ

สะดวก 

 

1.4.1 มีน้ําสะอาดและ/หรือน้ําบริโภคในปริมาณ

เพยีงพอตอการผลิต 

 

1.4.1 ต ร ว จ ค ว า ม

สะอาดและปริมาณของ

น้ํา 

1.4.2 ระบายน้าํและกําจัดของเสียในบริเวณอาคาร

และสวนผลิตอยางเพยีงพอ 

1.4.2 ตรวจการระบาย

น้ําและกําจัดของเสีย 

1.4.3 มีสิ ่งอํานวยความสะดวกในการทําความ

สะอาดอยางเพยีงพอ 

1.4.3 ตรวจส่ิงอํานวย

ความสะดวกในการทํา

ความสะอาด 

1.4.4 มีสิ ่งอํานวยความสะดวกดานสุขลักษณะ 

สวนบุคคลและหองสุขาเพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงาน 

1.4.4 ตรวจส่ิงอํานวย

ค ว า ม ส ะ ด ว ก ด า น

สุขลักษณะ 

1.4.5  มีสิ ่งอํานวยความสะดวกในการควบคุม

อุณหภูมิอยางเพยีงพอ  

1.4.5 ตรวจส่ิงอํานวย

ความสะดวกในการ

ควบคุมอุณหภูมิ 

1.4.6  มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสมในบริเวณผลิต 1.4.6 ต ร ว จ ก า ร

ระบายอากาศ 
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 1.4.7  มีแสงสวางเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 1.4.7  ต ร ว จ ค ว า ม

เพียงพอของแสงสวาง 

 1.4.8  มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเก็บรักษา

วัตถุดิบ วัสดุ สารเคมีที่เหมาะสม และแยกเก็บเปน

หมวดหมู 

1.4.8  ตรวจการเก็บ

รักษา 

2.  การควบคุมการ

ปฏิบัติงาน 

  

2.1 วัตถุดิบ  

2.1.1 รับวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยตามเกณฑ

ท่ีกําหนด 

 

2.1.1 ตร ว จบั น ทึก

การรับวัตถุดิบ 

2.1.2 มีมาตรการควบคุมการปฏิบัติตอวัตถุดิบไมให

เกดิการปนเปอน 

2.1.2 ต ร ว จ ก า ร

ปฏิบัติงาน 

2.2 ภาชนะบรรจ ุ 2.2 ภาชนะบรรจุตองปองกันการปนเปอนและความ

เสียหายของผลิตผล 

2.2 ต ร ว จ ภ า ช น ะ

บรรจุ 

2.3 กระบวนการผลิต  

2.3.1 ควบคุมข้ันตอนเฉพาะของกระบวนการผลิตท่ี

เพยีงพอ เพือ่ปองกนัการปนเปอนและการปนเปอนขาม 

 

 

2.3.1.1 ต ร ว จ ก า ร

ปฏิบัติงาน 

2.3.1.2 ตรวจบันทึก

การควบคุมการผลิต 
2.3.2 สุ มผลิตผลหรือผลิตภัณฑ เพื ่อตรวจสอบ

คุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 

2.3.2  ตรวจบนัทึก

การตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ 

2.4 น้ํา  

2.4.1 ควบคุมคุณภาพน้ ําที ่ใช สัมผัสกับผลิตผลที ่

เหมาะสม  

 

2.4.1 ตรวจบั น ทึ ก

คุณภาพน้ําใช 

2.4.2 ใชน้ ําบริ โภคล างผลิตผลข้ันตอนสุดท าย  

ในกรณีน้ําสัมผัสสวนของผลิตผลที่บริโภคไดโดยไม

ปรุงสุก  

 

2.4.2.1 ต ร ว จ ก า ร

ปฏิบัติงาน 

2.4.2.2 ตรวจบันทึก
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ผลการวิ เคราะหน้ ํา

บรโิภค 

2.5 การจัดการและ

การกํากับดูแล 

 

2.5.1  ผูควบคุมการปฏิบัติงานตองมีความสามารถ

เพียงพอในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

 

 

2.5.1.1 ต ร ว จ ก า ร

ปฏิบัติงาน 

2.5.1.2 ตรวจบันทึก

ประวัติการฝกอบรม

และ/หรอืสัมภาษณ 

2.5.2  มีเอกสารขั ้นตอนการดําเนินงานที ่ถูกตอง

สําหรับการปฏิบัติงานและการตรวจเฝาระวัง 

2.5.2 ตรวจเอกสาร

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

2.6 ก า ร เ รี ย ก คื น

ผลิตภัณฑ 
2.6 มีการบงชี้หรือระบุรุนการผลิต เมื ่อมีปญหา

ผลิตภัณฑท่ีไมปลอดภัย สามารถเรยีกคืนผลิตภัณฑได 
2.6 ตรวจการบ งชี้

หรือระบุรุนการผลิต  

2.7 ระบบเอกสาร

และบันทึกขอมูล 

2.7 มีบันทึกขอมูลกระบวนการผลิต รวมถึงการ

จําหนาย และเก็บรักษาบันทึกไว เพื่อสามารถตรวจ

ประเมินและตามสอบได เชน 

 - บันทึกการรับวัตถุดิบ 
 - บันทึกการควบคุมการผลิต 

 - บันทึกการตรวจสอบคุณภาพผลิตผลหรือ

ผลิตภัณฑ 
 - บันทึกคุณภาพน้ําใช 
 - บันทึกผลการวิเคราะหน้ําบริโภค 

 - บันทึกประวัติการฝกอบรม 
 - บันทึกการบาํรงุรกัษาและการสุขาภบิาล 
 - บันทึกการควบคุมสุขลักษณะสวนบุคคล 

2.7 ต ร ว จ บั น ทึ ก

ขอมูล 

3. การบํ ารุงรักษา

และการสุขาภิบาล 

  

3.1 แผนการบํ ารุ ง 

รกัษาและการสุขาภิบาล 

3.1 มีแผนการบํารุงรักษาและการสุขาภิบาลที่ระบุ

วิธีการ ความถี่ รวมถึงผูรับผิดชอบ  

3.1 ตรวจแผนการ

บํ ารุ งรั กษาและการ

สุขาภบิาล 
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3.2 การบํารุงรักษา 3.2 มีการดูแลรักษาและซอมบํารุงสถานประกอบการ

และเครือ่งมืออยางเพยีงพอตอการปองกนัการปนเปอน 

 
3.2.1 ตรวจการดูแล

รักษาและซอมบํารุง 

3.2.2 ตรวจบั น ทึ ก

ขอมูลและ/หรือตรวจ

สถานท่ี 

3.3 ก า ร ทํ า ค ว า ม

สะอาด 

3.3 มี การทํ าความสะอาดสถานประกอบการ 

เครื่องมือและอุปกรณอยางเพียงพอตอการปองกันการ

ปนเปอน 

 

3.3.1 ตรวจการทํ า

ความสะอาด 
3.3.2 ตรวจบั น ทึ ก

ขอมูลและ/หรือตรวจ

สถานท่ี 

3.4 การควบคุมสัตว

พาหะนําเชื้อ 

3.4 มีมาตรการปองกันและกําจัดสัตวพาหะนําเชือ้ใน

บรเิวณผลิต  

 

3.4.1 ตรวจมาตรการ

ปองกันและกําจัด 

3.4.2 ตรวจบั น ทึ ก

การควบคุมสัตวพาหะ

นําเชื้อ 

3.5 การจัดการกับ

ของเสีย 

3.5 มีการจัดการขยะและของเสียท่ีเหลือจากการผลิต

อยางเหมาะสม 

3.5 ตรวจการจัดการ

ของเสีย 

4. สุขลักษณะส วน

บคุคล 

 

4.1 ผูปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเขาไปในบริเวณ

ผลิตตองรักษาความสะอาดสวนบุคคล 

 

4.1 ตรวจผูปฏิบัติงาน

และบุคคลภายนอก และ/

หรือตรวจระเบียบปฏิบัติ 

4.2 ผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติงานอยางถูกสุขลักษณะ 
 

 

4.2.1 ต ร ว จ ก า ร

ปฏิบัติงาน 
4.2.2 ตรวจบั น ทึ ก

การควบคุมสุขลักษณะ

สวนบคุคล 
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5. การขนสง 5. มีมาตรการปองกันการปนเป อนและการเสื ่อม

คุณภาพของผลิตภัณฑระหวางการขนสง 
5. ตรวจการข น ส ง

และ/หรือผลิตภัณฑ 

6. ฉลากผลิตภัณฑ 6. ระบุขอมูลบนฉลากอยางถูกตองตามเกณฑ ที ่

กาํหนด  

6. ต ร ว จ ข อ มู ล บ น

ฉลาก 

7. การฝกอบรม 7. ฝกอบรมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหารอยางเหมาะสม

แกผูปฏิบัติงาน 

7. ตรวจสอบประวัติ

ก ารฝ กอบรมและ/

หรือประเมินผลโดย

การสัมภาษณ 

4  คําแนะนําการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจผัุกและผลไมสด 

คําแนะนําการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงคัดบรรจผุกัและผลไมสด มีไวเพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติ เพื่อใหไดผลิตภัณฑท่ีมีความปลอดภัยและเหมาะสมตอการบริโภค โดยรายละเอียดอธิบายไวใน

ภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ก 

คําแนะนําการปฏิบัติที่ดีสาํหรับโรงคดับรรจุผกัและผลไมสด 
(ขอ 4) 

ก.1 สถานประกอบการ 

ก.1.1  ทําเลที่ต้ัง 

ก.1.1.1 สถานท่ีตั้งของสถานประกอบการควรตั้งอยูในบริเวณที่ไมกอใหเกิดการปนเปอนของอันตรายที่

ทําใหอาหารไมปลอดภัย เชน ตั้งใหหางจากบริเวณที่สภาพแวดลอมมีการปนเปอนและมีการดําเนินการ

ของอุตสาหกรรมอืน่ๆ ที่อาจทําใหเกิดการปนเปอนตอผลิตผล  บริเวณที่น้ําทวมถึง บริเวณที่สัตวพาหะ 

นําเชื้อชอบอาศัยอยู บริเวณท่ีของเสียไมสามารถถูกขจัดได เปนตน 

ก.1.1.2 หากสถานประกอบการมีความเสี่ยงตอการปนเป อน ควรมีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพใน 

การปองกันสาเหตุของการปนเปอน 

ก.1.1.3  การคมนาคมสะดวก มีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 

ก.1.2 อาคารผลิต 

ก.1.2.1  ออกแบบ และวางผังสายการผลิตทีเ่อือ้อํานวยตอการปฏิบัติงานอยางถูกสุขลักษณะ รวมถึงปองกัน

การปนเปอนขาม ดังนี้ 

ก.1.2.1.1 อาคารผลิตหรอืบริเวณผลิตมีพื้นท่ีเพียงพอ และมีการแบงแยกพื้นท่ีพักอาศัยเปนสัดสวน  

ก.1.2.1.2 แบงแยกบริเวณพื้นท่ีผลิตเปนสัดสวน เพื่อหลีกเล่ียงการปนเปอนและการปนเปอนขาม 
ก.1.2.1.3 จัดบริเวณการผลิตใหเปนไปตามลําดับทําใหกระบวนการผลิตสามารถดําเนินการไดอยาง

ตอเนื่อง และสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ก.1.2.2 โครงสรางภายในอาคารและสวนประกอบ  

ก.1.2.2.1 สะอาด ไมมกีารสะสมของฝุนละออง สิง่ทีไ่มใชแลว หรือสิง่ปฏิกูล อันเปนแหลงเพาะพันธุสัตว 

แมลง และเชื้อโรค  
ก.1.2.2.2 มีทอและทางระบายน้าํท้ิง รวมถงึรางรับน้ําฝนนอกอาคารท่ีดี ไมแตกหักหรือรั่ว ไมมีน้ําขัง 
ก.1.2.2.3 พืน้อาคารคงทน เรียบ ทําความสะอาดงาย มีความลาดเอียงเพียงพอ พื้นทีผ่ลิตเปยกชื้นได 

แตไมควรมีน้ําขัง บริเวณอื่นๆ โดยรอบควรเปนท่ีแหง โดยเฉพาะพื้นท่ีเก็บภาชนะบรรจุและผลิตผล 
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ก.1.2.2.4 ผนังและเพดานภายในอาคารผลิตสรางดวยวัสดุท่ีคงทน เรียบ ทําความสะอาดงาย ดูแลใหอยู

ในสภาพดี ไมเปนท่ีสะสมของฝุนละอองและเชื้อจุลินทรีย  
ก.1.2.2.5  หนาตางและประตูของอาคารผลิตควรปดสนิทและมีวิธีการปองกันการปนเปอนกอนเขาสู

พืน้ที่ทําการผลิต หรือถาเปนระบบเปดควรมีมาตรการปองกันการปนเปอนจากสัตวพาหะนําเชื้อจาก

ภายนอกอาคารตามความเหมาะสม 

ก.1.2.3 หากมีการใชสิ่งปลูกสรางชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ใหมีมาตรการปองกันการปนเปอน  

ก.1.3 เครื่องมือ และอุปกรณการผลิต 

ก.1.3.1  จํานวนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณที่ใชในการผลิต มีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และอยูใน

สภาพพรอมใชงาน ไมชํารุดแตกหัก และทําจากวัสดุท่ีไมทําปฏิกิริยากับอาหารซ่ึงเปนอันตรายตอผูบริโภค 

ก.1.3.2  เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณท่ีใชในการผลิต ทําดวยวัสดุผิวเรียบ ไมเปนสนิม ไมเปนพิษ และ

ทนตอการกัดกรอน หลีกเล่ียงการมีซอกมุม และสามารถทําความสะอาดไดงายและท่ัวถงึ 

ก.1.3.3  ติดตั้งอยูในตําแหนงที ่เหมาะสม สะดวกตอการปฏิบัติงาน การทําความสะอาด และ 

การบํารุงรักษา โดยคํานึงถึงการปนเปอนที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงมีระบบปองกันอันตรายจากเครือ่งมือและ

อุปกรณท่ีเส่ียงตอการปฏิบัติงาน 

ก.1.3.4 เครือ่งมือและอุปกรณควบคุมการผลิต เชน นาฬิกาจับเวลา เครื ่องวัดอุณหภูมิ ควรมี 

การตรวจสอบใหสามารถทํางานไดถูกตองแมนยําอยูเสมอ 

ก.1.4 สิ่งอํานวยความสะดวก 

ก.1.4.1 มีน้ําสะอาดและ/หรือน้ําบริโภคในปริมาณท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกับวัตถุประสงคการใชงาน  

ก.1.4.2 การระบายน้าํในบริเวณอาคารและสวนทีทํ่าการผลิต ควรมีการระบายน้าํทีดี่ ไมมีเศษท่ีเหลือ 

จากการผลิตตกคาง 

ก.1.4.3 เครื่องมือและอุปกรณสําหรับการทําความสะอาดมีเพียงพอ และเก็บใหเปนสัดสวนในสถานที่

เหมาะสม 

ก.1.4.4 ส่ิงอํานวยความสะดวกดานสุขลักษณะสวนบุคคลและหองสุขา มีเพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงาน  
ก.1.4.4.1 อุปกรณดานสุขลักษณะสวนบุคคล เชน อางลางมือ สบู  กระดาษเช็ดมือหรือผาเช็ดมือ  

ควรอยูบริเวณหนาทางเขาสูบริเวณที่ทําการผลิต เพื ่อใหพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่เขาสูพื ้นที่ทํา 

การผลิตไดทําความสะอาดกอนเขาปฏิบัติงาน 

ก.1.4.4.2 ท่ีตั้งหองสุขาควรแยกจากบริเวณผลิต และไมเปดสูบริเวณผลิตโดยตรง 
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ก.1.4.5 ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการควบคุมอุณหภูมิมีเพียงพอ เชน การทําความเย็น การแชเย็น

ก.1.4.6 มีการระบายอากาศทีเ่หมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน การวางพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ 

ควรใหทศิทางลมพดัจากสวนท่ีสะอาดไปยังสวนท่ีไมสะอาด 

  

ก.1.4.7 มีแสงสวางเพียงพอตอการปฏิบัติงานและทําใหการมองเห็นไมผิดเพี้ยน โดยเฉพาะจุดทีต่อง

ตรวจสอบ เชน การคัดแยกสิง่แปลกปลอมและตําหนิ และมีการจัดการใหถูกสุขลักษณะ เชน ดูแลรักษา

ความสะอาด และมีการปองกันหลอดไฟแตกหักในจุดท่ีเส่ียงตอการปนเปอนสูผลิตผลและผลิตภัณฑ 

ก.1.4.8 มีส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บรักษาวัตถุดิบ วัสดุ สารเคมีและสารอันตราย แสดงปาย

บงบอกใหชัดเจนและแยกเก็บเปนหมวดหมู เพื่อปองกันการปนเปอน 

ก.2 การควบคุมการปฏบิตังิาน 

ก.2.1 วัตถุดิบ 

ก.2.1.1 รับวัตถุดิบ ไดแก ผักและผลไม บรรจุภัณฑ และสารเคมีในกระบวนการผลิต ที่มีคุณภาพและ

ปลอดภัยตามเกณฑท่ีกําหนด หรือเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรที่เกีย่วของ หรือความ

ตองการของคูคา 

ก.2.1.1.1 ควรรับซื้อผักและผลไมที่มาจากแปลงเกษตรกรที่ไดรับการรับรองหรือมีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) สําหรับแหลงผลิตพืช  
ในกรณีท่ีซ้ือผักและผลไมจากแปลงเกษตรกรท่ียังไมไดปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ควรมีการตรวจวิเคราะห

สารพิษตกคางและ/หรืออันตรายอื่นที่เกี่ยวของ ในผักและผลไมตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเส่ียง

ท่ีทําใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค 

ก.2.1.1.2 กรณีที ่รับซื ้อผักและผลไมจากแหลงรวบรวมที่มีการจัดเตรียมวัตถุดิบเบื ้องตน ควรมี 

การตรวจสอบสุขลักษณะของแหลงรวบรวมนั้น 

ก.2.1.1.3 คัดเลือกวัตถุดิบใหมีคุณภาพเหมาะสมสําหรับการผลิต หรือการสุมตรวจสอบวัตถุดิบเพือ่ให

ไดวัตถุดิบตรงตามลักษณะท่ีตองการ  

ก.2.1.2 มีมาตรการควบคุมการปฏิบัติตอวัตถุดิบไมใหเกิดการปนเปอน 

ก.2.1.2.1 ภาชนะบรรจุที่ใสวัตถุดิบระหวางการขนสง ควรเปนภาชนะที่สะอาด ทํามาจากวัสดุที่ไมเปน

อันตรายและไมเคยบรรจุวัตถุอันตรายหรือสารพิษมากอน โดยอาจมีการควบคุมใหผูสงวัตถุดิบทําความ

สะอาดภาชนะท่ีใชใสวัตถุดิบ 

ก.2.1.2.2 บริเวณท่ีรับวัตถุดิบสะอาด ไมมีน้ําขังและส่ิงปฏิกูลอื่นๆ และไมวางวัตถุดิบกับพื้นโดยตรง  
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ก.2.1.2.3 ในกรณีที่วัตถุดิบเขามามากเกินไปหรือผลิตไมทัน ควรเก็บไวในหองที่สะอาด ไมมีน้ ําขัง  

พื้นหองสะอาด ไมมีกล่ินเหม็น หรือหากเก็บในหองเย็นควรมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  

ก.2.1.2.4 ภาชนะหรือตะกราท่ีใชควรมีปายบงชี้ถึงวัตถุดิบในแตละรุนได 
ก.2.1.2.5 การนําวัตถุดิบออกจากบริเวณเก็บรักษาใหเรียงตามลําดับกอนหลัง เพื่อใหมีการหมุนเวียน

วัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ 

ก.2.1.2.6 หองเย็นที่ใชเก็บวัตถุดิบควรแยกจากหองเย็นทีเ่ก็บผลิตภัณฑ นอกจากนี้ ควรตรวจสอบ

อุณหภูมิและทําความสะอาดหองเย็นเพื่อไมใหเกิดการสะสมของส่ิงสกปรกและเชื้อจลุนิทรยี 
ก.2.1.2.7 การขนยายวัตถุดิบเพือ่การเก็บรักษาและการผลิต ใหดําเนินการในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

เพื่อปองกันการปนเปอน 

ก.2.2 ภาชนะบรรจุ 

ก.2.2.1 ภาชนะบรรจุและวัสดุทีใ่ชในการบรรจุ ควรเปนชนิดทีใ่ชกับอาหาร สะอาด และมีความทนทาน

เพียงพอตอการบรรจุ ขนสง และจําหนาย สามารถปองกันการเส่ือมคุณภาพและปองกนัการเสียหายได 

ก.2.2.2 ดูแลการเก็บรักษาภาชนะบรรจุ โดยอาจหอหุมมิดชิดเพื่อปองกันฝุนละอองตางๆ และสัตวพาหะ

นําเชื้อ และเกบ็ในท่ีสะอาด  

ก.2.3 กระบวนการผลติ 

ก.2.3.1 ควบคุมกระบวนการผลิตในขั ้นตอนเฉพาะที ่เพียงพอ เพื ่อปองกันการปนเป อนและ 

การปนเปอนขาม ดังนี้ 

ก.2.3.1.1 การลางทําความสะอาดผักและผลไม ควรถูกสุขลักษณะและมีการควบคุมคุณภาพน้าํที่ใชใน

การลางแตละขั้นตอนใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเสี่ยงตอการปนเปอนของผักและผลไมแตละชนิด 

ดังนี้ 
(1) น้ําสะอาดใชสําหรับลางผักและผลไมท่ัวไป เชน ผลิตผลท่ีมีเปลือกท่ีไมสามารถบริโภคโดยตรงหรือ

ผลิตผลท่ีปรุงสุกกอนบริโภค 
(2) น้าํบริโภคใชสําหรับลางผักและผลไมในขัน้ตอนสุดทาย กรณีทีน่้ําสัมผัสสวนของผลิตผลทีบ่ริโภคได

โดยไมปรุงสุกหรือบริโภคสดท้ังเปลือก  

ก.2.3.1.2 การตัดแตง ควรทําอยางระมัดระวัง อุปกรณทีใ่ชสะอาด ไมขึ้นสนิม และใชอุปกรณนั้นๆ ให

ตรงตามวัตถุประสงคการใชงาน 
ก.2.3.1.3 การคัดคุณภาพและการบรรจุ ควรปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เชน สวมถุงมือในขณะ

ปฏิบัติงาน ไมไอหรือจามใสผลิตผล  
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ก.2.3.1.4 กรณีทีมี่การใหความเย็นผักและผลไม โดยใชหองเย็นควรดูแลไมใหเกิดการกลัน่ของหยดน้ํา

ใสผลิตผล รวมถึงรักษาความสะอาดระบบใหความเย็นอยางสม่ําเสมอ หากใชน้าํหรือน้ําแข็งในการให

ความเย็นที่สัมผัสโดยตรงกับผลิตผลควรเปนน้ ําหรือน้ ําแข็งที่บริโภคได และหากใชลมเย็นเปาควรมี 

การออกแบบและดูแลรักษาท่ีเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงการปนเปอนสูผลิตผล 

ก.2.3.1.5 กรณีที่ใชสารเคมีในกระบวนการผลิต เชน สารเคลือบผิว สีผสมอาหาร หรือสารฆาเชื ้อรา  

ควรเลือกใชทัง้ชนิดและปริมาณที่ถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกีย่วของหรือขอกําหนดของ 

คูคา 
ก.2.3.1.6 เก็บรักษาผลิตภัณฑท่ีทําการบรรจุเรียบรอยแลวในบริเวณท่ีเหมาะสม เพื่อไมใหเส่ือมคุณภาพ 
หากมีการเก็บรักษาผลิตภัณฑในหองเย็น ควรควบคุมอุณหภูมิและสภาวะการจัดเก็บอื่นๆ ใหเหมาะสมกับ

ชนิดของผักและผลไมนั้นๆ  

ก.2.3.2 มีการสุมผลิตผลหรือผลิตภัณฑเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด ซึง่ควรพิจารณาให

สอดคลองกับกฎหมายทีเ่กีย่วของ เพือ่เปนขอมูลในการทวนสอบกระบวนการผลิตและเก็บบันทึกการ

ตรวจสอบไว  

ก.2.4 นํ้า 

ก.2.4.1 มีการควบคุมคุณภาพน้ํา ซึ่งรวมถึงน้ ําแข็งและละอองน้ ําท่ีใชสัมผัสกับผลิตผลโดยตรงอยาง

เหมาะสม โดยอาจมีกรรมวิธีการฆาเชือ้ เชน การเติมคลอรีน การใชแสงยูวีหรือโอโซน เพือ่ใหไดน้าํที่

เหมาะสมตอการใชงานในแตละข้ันตอนของกระบวนการผลิต   

ก.2.4.1.1 หากมีน้ําท่ีใชหมุนเวียนสําหรับนํามาใชใหม ควรผานกรรมวิธีบําบัดท่ีเหมาะสม กอนนํามาใช 
ก.2.4.1.2 หากน้ําทีใ่ชในกระบวนการผลิตมีหลายระบบควรแยกระบบน้ําใหชัดเจน เชน การแยกสีของ

ทอน้ําและระบุใหผูใชเขาใจชัดเจน เพื่อปองกันการปนเปอน  

ก.2.4.2 ใชน้ ําบริโภคในกระบวนการผลิต ณ ที่จําเปน เมื่อมีความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดอันตรายจาก 

การปนเปอน เชน การลางข้ันตอนสุดทายท่ีน้ําสัมผัสสวนของผลิตผลท่ีบริโภคไดโดยไมปรุงสุก  

ก.2.5 การจัดการและการกํากับดูแล 

ก.2.5.1 มีผูควบคุมการปฏิบัติงานที่มีความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เพื ่อให

ผลิตผลปลอดภยัและเหมาะสมในการบรโิภค 

ก.2.5.2 มีเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานที่ถูกตองสําหรับการปฏิบัติงานและการตรวจเฝาระวัง เชน  

การควบคุมการผลิตในขั้นตอนตางๆ เพื ่อคงไวซึ ่งการปฏิบัติที่ดีตลอดการผลิต รวมถึงมีการจัดการ

ควบคุมตรวจสอบภายในอยางเปนระบบ พรอมผูดูแลรับผิดชอบในสวนตางๆ ชัดเจน 



        มกษ. 9035-2553                                                                                13 

ก.2.6  การเรียกคืนผลิตภัณฑ 

มีการบงชี้หรือระบุรุนการผลิตที่ทําใหสามารถติดตามที่มา/ที่ไปของผลิตผลหรือผลิตภัณฑในแตละ

ข้ันตอน ตั้งแตการรับวัตถุดิบ การผลิต และการจัดจําหนาย เพื่อใหสามารถเรียกคืนผลิตภัณฑรุนใดๆ ที่

เกีย่วของจากแหลงจําหนายได หากผลิตภัณฑถูกถอนจากแหลงจําหนาย เพราะมีอันตรายตอสุขภาพโดย

กะทันหัน ท้ังนี้ควรตรวจสอบผลิตภัณฑอื่นท่ีอยูภายใตกระบวนการผลิตท่ีคลายกัน  

ก.2.7  ระบบเอกสารและบันทกึขอมูล 

ก.2.7.1 จัดทําเอกสารหรือแบบบันทึกใหเปนปจจุบัน รวมทั้งมีการบันทึกขอมูลตางๆ ในกระบวนการผลิต

อยางถูกตองตามความเปนจริง รวมถึงลงชื่อผูปฏิบัติงานและ/หรือผูควบคุมทุกครั้งท่ีมีการบันทึกขอมูล 

ก.2.7.2  บันทึกขอมูลที่ควรจัดเก็บ ไดแก ขอมูลการรับวัตถุดิบ การควบคุมการผลิต การตรวจสอบ

คุณภาพผลิตผลหรือผลิตภัณฑ คุณภาพน้าํใช การซอมบํารุง การทําความสะอาด การปองกันสัตวพาหะ 

นําเชื้อ ประวัติการฝกอบรม และขอมูลเสริมท่ีเปนประโยชนท่ีสามารถตามสอบไดในกรณีท่ีสินคามีปญหา  

ก.2.7.3  จัดเก็บเอกสารและบันทึกขอมูลตางๆ อยางมีระเบียบ เปนหมวดหมู  เพื ่อสะดวกตอ 

การตรวจสอบและการนํามาใช 

ก.2.7.4  เก็บรักษาบันทึกขอมูลอยางนอย 2 ป หรือตามท่ีคูคา หรือหนวยตรวจรับรองกําหนด 

ก.3 การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล 

ก.3.1 แผนการบํารงุรกัษาและการสขุาภบิาล 

ควรมีแผนการบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล ที่ระบุวิธีการ ความถี ่รวมถึงผูรับผิดชอบ ดังตอไปนี้  

แผนการบํารุงรักษาและซอมบํารุง แผนทําความสะอาด แผนควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ และแผนการ 

จดัการของเสีย 

ก.3.2 การบํารุงรักษา 

ก.3.2.1 ซอมบํารุงรักษาสถานทีป่ระกอบการและเครื ่องมือในการผลิตรวมถึงสอบเทียบอุปกรณ

เครือ่งมือวัดทีมี่ผลตอความปลอดภัยของผลิตภัณฑอยางนอยปละ 1 ครั้ง กรณีทีไ่มสามารถสอบเทียบได

ใหทวนสอบความถูกตอง และเก็บบันทึกการสอบเทียบหรือทวนสอบไว 
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ก.3.2.2 มีการตรวจสอบสถานท่ีประกอบการและเครือ่งมือตามแผนการบํารุงรักษาและซอมบํารุง และบันทึก

ขอมูลไว 

ก.3.3 การทําความสะอาด 

ก.3.3.1 มีการทําความสะอาดอาคารผลิต พืน้ ผนัง เพดาน อุปกรณที่ยึดติดกับผนังหรือเพดานอยาง

สมํ่าเสมอ  

ก.3.3.2 ทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณการผลิตตามแผนท่ีกําหนด และดแูลรักษาใหมี

ประสิทธิภาพในการทํางานอยางดี  

ก.3.3.3 หากมีการใชสารเคมีในการทําความสะอาดใหใชอยางถูกตองตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของและ 

ตามคําแนะนําบนฉลากของสารเคมีนั้น  

ก.3.3.4 อุปกรณท่ีทําความสะอาดแลว ควรเก็บใหเปนสัดสวนในสถานท่ีเหมาะสม  

ก.3.3.5 มีการตรวจสอบการทําความสะอาด และบันทึกขอมูลไว 

ก.3.4 การควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ 
ก.3.4.1 มีมาตรการปองกันและกําจัดสัตวพาหะนําเชื้อ ดังนี้ 
ก.3.4.1.1 ควบคุมดูแลไมใหมีแหลงอาหารสําหรับสัตวพาหะนําเชื้อ  
ก.3.4.1.2 ดูแลรักษาความสะอาด กําจัดเศษอาหารและของเสียทีเ่หลือจากการผลิตในบริเวณผลิต และ

บริเวณรับวัตถุดิบ เพื่อควบคุมแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวพาหะนําเชื้อ   
ก.3.4.1.3 ถังขยะภายในอาคารควรปดมิดชิดและอยูในที่เหมาะสม ทัง้นี้ไมรวมภาชนะทีร่องรับผลิตผลที่

คัดออกหรือเศษท่ีเหลือจากสายการผลิต 
ก.3.4.1.4 มีการเฝาระวังและตรวจหารองรอยของสัตวพาหะนําเชื้ออยางสมํ่าเสมอ  
ก.3.4.1.5 กําจัดสัตวพาหะนําเชื้อโดยวิธีที่เหมาะสม และไมทําใหเกิดผลเสียตอผลิตผลหรือผลิตภัณฑ 

ท้ังนี้หากมีการใชสารเคมีกําจัด ใหใชอยางถูกตองตามกฎระเบียบทีเ่กีย่วของและตามคําแนะนําบนฉลาก

ของสารเคมีนั้น โดยคํานึงถึงโอกาสเส่ียงท่ีจะเกิดการปนเปอนในผลิตผลหรือผลิตภัณฑ  
ก.3.4.1.6 ดูแลและซอมแซมอาคารผลิตใหอยูในสภาพดี  ประตู หนาตาง ชองระบายอากาศ และ

ชองทางระบายน้ํา ควรปดสนิทหรือมีมุงลวดและ/หรือลูกกรงกั้นไว เพื่อปองกันไมใหสัตวพาหะนําเชื้อ 

เขามา 

ก.3.4.2  มีการตรวจสอบการปองกันและกําจัดสัตวพาหะนําเชื้อ และบันทึกขอมูลไว 
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ก.3.5 การจัดการกับของเสยี 

ก.3.5.1 ภาชนะหรือถุงขยะใสของเสีย สารเคมี ควรมีการแยกและมีเครื่องหมายบงชี้ชัดเจน มีการทํา

ความสะอาดภาชนะของเสียท่ีนํามาใชซํ้าอยางเหมาะสม 

ก.3.5.2 ส่ิงท่ีไมใชแลวหรือส่ิงปฏิกูล ใหแยกออกจากพืน้ทีทํ่าการผลิต ภายในอาคารผลิตควรมีภาชนะ

รองรับขยะมูลฝอยในจํานวนท่ีเพียงพอ มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยและวิธีการขนยายท่ีเหมาะสม  

ก.3.5.3 มีการจัดการน้ําท้ิงท่ีเหมาะสม เพื่อลดปญหาสูส่ิงแวดลอม 

ก.4 สุขลักษณะสวนบุคคล 

ก.4.1 ผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิตควรรักษาความสะอาดสวนบุคคล ดังนี้ 

ก.4.1.1 มีสุขภาพดี ไมเปนโรคท่ีสามารถติดตอ หรือเปนพาหะนําโรคหรือความเจ็บปวยทีอ่าจปนเปอนสู

ผลิตผลได  

ก.4.1.2 หากมีการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ ควรแจงหัวหนางานกอน เพื่อใหสามารถพิจารณาการตรวจรักษา

หรือแยกผูท่ีเจ็บปวยออกจากการปฏิบัติงานท่ีอาจทําใหเกิดการปนเปอน 

ก.4.1.3 แตงกายและปฏิบัติตามกฎระเบยีบท่ีกําหนด หรอืตามความเหมาะสม 

ก.4.1.4 ผูปฏิบัติงานควรรักษาความสะอาดสวนบุคคลอยางเครงครัด เชน สวมชุดกันเป อน ที่คลุมผม  

สวมถุงมือ หรือผาปดปาก ขณะปฏิบัติงานในขัน้ตอนทีสั่มผัสกับผลิตผลทีมี่ความเสี่ยงสูงตอการปนเปอน เชน 

ผลิตผลท่ีบริโภคไดโดยไมปรุงสุก หรือผลิตผลท่ีผูปฏิบัติงานสัมผัสกับสวนท่ีบริโภคได 

ก.4.1.5 ผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิตควรลางมือใหสะอาด เชน กอนเริม่ปฏิบัติงาน หลังจากการใชหองสุขา 

หรือหลังจากจับตองวัตถุดิบ/วัสดุท่ีปนเปอน รวมถึงดูแลมือและเล็บใหสะอาดเสมอ หากมีการใชถุงมือ  

ใหใชถุงมือท่ีสะอาด  

ก.4.1.6 บุคคลภายนอกท่ีเขาไปในบริเวณผลิตใหรักษาความสะอาดสวนบุคคลตามขอ ก.4.1.1 และ ก.4.1.3 

ก.4.2 ผูปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยางถูกสุขลักษณะ โดยปฏิบัติดังนี้ 

ก.4.2.1 ไมรับประทานอาหาร ไมสูบบุหรี่ ไมถมน้ําลาย ไมเค้ียวหมากฝรั่ง ขณะปฏิบัติงาน 

ก.4.2.2 ไมไอหรอืจามลงบนผลิตผลหรือผลิตภัณฑ 
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ก.4.2.3 ไมสวมเครื่องประดับ เชน แหวน ตุมหู สรอย เข็มกลัด หรือของอยางอื่นเขาในบริเวณผลิต หากเปน

การทําใหเกิดผลเสียตอความปลอดภัยและความเหมาะสมของผลิตผล โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานในข้ันตอน 

การบรรจุ 

ก.4.3 มีการตรวจสอบสุขลักษณะสวนบคุคล และบันทึกขอมูลไว 

ก.5 การขนสง 

ก.5.1 พาหนะขนสงและตูขนสง ควรสะอาดและอยูในสภาพพรอมใชงาน สามารถปองกันการปนเปอน

ระหวางการขนสง 

ก.5.2 ตูขนสงสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑไดโดยไมเกิดการปนเปอนและความเสียหาย ในกรณีที่จําเปน

สามารถควบคุมอุณหภูมิได 

ก.5.3 การบรรจุสินคาในตู ขนสงไมควรกอใหเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑหรือการปนเป อนใน

ภายหลัง โดยควรคํานึงถึงรูปแบบการจัดเรียง ปริมาณสินคา ระยะเวลาทีใ่ชในการขนสง และคุณภาพของ

สินคาท่ีปลายทาง 

ก.6 ฉลากผลิตภัณฑ 

แสดงฉลากหรือระบุขอความที่ชัดเจน เพียงพอและถูกตอง เชน ชื่อที่ตรงกับผลิตภัณฑ ชื่อและที่ตั้งของ

ผูผลิต น้ําหนักสุทธิ วันเดือนปที่ผลิตหรือหมดอายุ รุนท่ีผลิต รวมถึงวิธีการใชหรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ 
เพือ่ใหผูบริโภคหรือผูจําหนายเขาใจวิธีวางจําหนาย การเก็บและจัดเตรียม และบริโภคผลิตภัณฑไดอยาง

ปลอดภยั และใหสอดคลองกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของและขอกําหนดของคูคา 

ก.7 การฝกอบรม 

ก.7.1 จัดใหมีการฝกอบรมเกี ่ยวกับสุขลักษณะอาหารอยางเหมาะสมแกผู ปฏิบัติงาน ท้ังนี้หากมี

ผูปฏิบัติงานที่เกีย่วของกับสารเคมีที่อาจเปนอันตราย ควรมีการสอนหรือแนะนําเทคนิคการปฏิบัติงานที่

ปลอดภัย 

ก.7.2 ใหความรูหรือสอนงานในแตละข้ันตอนของกระบวนการผลิตท่ีเกี่ยวของตามความเหมาะสม  

ก.7.3 มีการทบทวนหรือฝกอบรมเพือ่ฟนฟูความรูดานการผลิตรวมถึงสุขลักษณะอาหาร และปรับให

ทันสมัยอยูตลอดเวลา  
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