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กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดประกาศใชมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับขาวหอมมะลิไทย 

และการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับขาว เพื่อเปนเกณฑในการพัฒนาระบบการผลิตขาวในระดับฟารม

แลว ดังนัน้เพื ่อเปนการพัฒนาคุณภาพสินคาขาว ตลอดกระบวนการผลิตมีความเชือ่มโยง ครบวงจร 

คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรจึงเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรเรื่อง การปฏิบัติท่ีดี

สําหรับโรงสีขาวข้ึน เพื ่อใหไดผลิตภัณฑขาวที่ปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสําหรับการบริโภคหรือใชเปน

วัตถุดิบเพื่อทําเปนผลิตภัณฑอื่นๆ จากขาว

 

  

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดกิจกรรมท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการประกอบการของโรงสีขาว ผูประกอบการ 

สามารถเลือกนําไปปฏิบัติเฉพาะกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการผลิตของสถานประกอบการ 

 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดข้ึนโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง 

มกษ. 9023-2550. มาตรฐานสินคาเกษตร หลักเกณฑการปฏิบัติ: หลักการทัว่ไปเกี่ยวกับสุขลักษณะ

อาหาร. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต.ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

มกษ. 4001-2551. มาตรฐานสินคาเกษตร ขาวหอมไทย. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

แหงชาติ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

มกษ. 4401-2551. มาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับขาว. สํานักงานมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 
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  มกษ. 4403-2553 

มาตรฐานสินคาเกษตร 

การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงสีขาว 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ครอบคลุมสุขลักษณะของสถานท่ีผลิตและกระบวนการผลิตของโรงสีขาว ตั้งแต 

การตรวจรับ การลดความชืน้ การทําความสะอาด การกะเทาะเปลือก การขัดสี การคัดแยกคุณภาพ การ

บรรจุ การเก็บรักษาและการขนสง เพื่อใหไดผลิตภัณฑท่ีปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสําหรับการบริโภค 

หรอืใชเปนวัตถุดิบเพื่อทําเปนผลิตภัณฑอื่นๆ จากขาว 

2  นิยาม 

ความหมายของคําทีใ่ชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี ้ใหเปนไปตามมาตรฐานสินคาขาว กระทรวงพาณิชย 

มกษ. 4401 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับขาว และดังตอไปนี้ 

2.1 โรงสีขาว หมายถึง สถานทีสี่ขาวเปลือกใหเปนขาวสารหรือขาวกลองดวยเครือ่งจักร รวมทัง้การผลิต

ขาวสารจากขาวนึ่ง (ถามี) 

2.2 สถานที่ผลิต หมายถึง พืน้ที่รับและเก็บขาวเปลือก พืน้ทีล่ดความชื้น พืน้ทีทํ่าความสะอาดขาวเปลือก 

พืน้ที่แชและนึ ่ง พื ้นทีก่ะเทาะขาวเปลือก พื ้นที่ขัดสี พื้นท่ีคัดแยกคุณภาพ พื้นที่บรรจุและพื้นที่เก็บ

ผลิตภัณฑขาว รวมถึงหองเก็บภาชนะบรรจุ บริเวณกําจัดขยะ หองเก็บสารเคมี หองเก็บวัสดุ และบริเวณอื่น

ในขอบเขตโรงสีขาว 

2.3 ขาว หมายถงึ ขาวเจา หรอืขาวเหนียว (Oryza sativa L.) 

2.4 ขาวเปลือก (paddy) หมายถึง เมล็ดขาวเจาหรือเมล็ดขาวเหนียวท่ียังมีเปลือกหุมอยู 

2.5 ขาวกลอง (brown rice, husked rice) หมายถึงขาวท่ีสีเอาเปลือกออกโดยยังมีจมูกขาวและเยือ่หุม

เมล็ดขาวอยู 

2.6 ขาวสารหรือขาวขาว (milled rice or  white rice) หมายถงึ ขาวท่ีสีเอาจมูกขาวและเย่ือหุมเมล็ดขาวออก 

2.7 ขาวนึ่ง (parboiled rice) หมายถึง ขาวกลองหรือขาวสารทีไ่ดจากการสีขาวเปลือก ซ่ึงผานการแชน้ํา 

แลวนึ่ง และลดความชื้นกอนการขัดสี 
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2.8 ผลิตภัณฑขาว (rice products) หมายถึง ขาวกลอง ขาวสาร ขาวหัก และปลายขาว 

2.9 ผลพลอยได (by-product) หมายถงึ แกลบ และรําขาว 

2.10 ขาวเมล็ดเหลือง (yellow kernels) หมายถึง ขาวสารที่มีบางสวนของเมล็ดเปนสีเหลืองอยางชัดเจน

ระหวางการเก็บรักษา 

3 เกณฑท่ีกําหนด และวิธีตรวจประเมิน 
เกณฑท่ีกาํหนด และวิธตีรวจประเมิน ใหเปนไปตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 เกณฑที่กําหนด และวธิตีรวจประเมิน 
(ขอ 3) 

รายการ เกณฑที่กําหนด วธิตีรวจประเมิน 
1. สถานท่ีผลิต 

1.1 ทําเลท่ีตั้ง 
 

 

1.1.1 อยูในพื้นท่ี ท่ีไมกอใหเกิดความ

เดือดรอนแกชุมชน 

 

 

1.1.1 ตรวจสภาพ แวดลอม 

และ/หรอืการปองกันมลพิษ 

 1.1.2 อยูในบริเวณท่ีไมทําใหผลิตภัณฑขาว

เกิดการปนเปอน 

1.1.2 ตรวจสภาพแวดลอม และ

การปองกันการปนเปอน 

1.2 อาคารและพื้นท่ีปฏิบัติงาน   
1.2.1 พื้นท่ีลดความชื้น 
 

 

1.2.1.1 เปนพื้นคอนกรีต ท่ีเรียบ สะอาด 

ไมมีน้ําขัง และไมมีส่ิงปฏิกูล กรณีเปนลาน

ตากท่ีไมใชพื้นคอนกรีตเม่ือตากขาวเปลือก

ตองรองพื้นดวยวัสดุท่ีสามารถปองกันการ

ปนเปอนได 

 
1.2.1.1 ตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  แ ล ะ / ห รื อ

สัมภาษณ 

 1.2.1.2 มีการปองกันสัตวเลีย้ง และสัตว

พาหะนําเชื้อ และ/หรือมีรั้วลอมรอบพื้นที่

ลดความชื้น 

1.2.1.2 ตรวจพื้นท่ีลดความชื้น

และการปองกัน 

1.2.2 พื้นท่ีแชและนึ่ง

ขาวเปลือก 

1.2 .2 โครงสร างทําดวยวัสดุ ท่ีคงทน

แข็งแรง ทนทาน งายตอการบํารุงรักษาและ

ทําความสะอาด รวมท้ังระบายน้ําไดดี 

1.2.2 ตรวจโครงสรางและตรวจ

พื้นท่ีปฏิบัติงาน โดยเฉพาะพื้นท่ี

ระบายน้ํา และบําบัดน้ําเสีย 
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รายการ เกณฑที่กําหนด วธิตีรวจประเมิน 
1.2.3 พื ้นที ่เก็บขาวเปลือก 

ผลิตภัณฑขาวและผลพลอยได 

 
1.2.3.1 การเก็บในสภาพปกต ิ
(1) ตองกําหนดพื้นท่ีการจัดเก็บ แยกเปน 
สัดสวนปองกนัการปะปนและการปนเปอนได 

(2) โครงสรางแข็งแรง ทําความสะอาดงาย 

และสะดวกตอการบํารุงรักษา 
(3) ปองกันแมลงและสัตวพาหะนําเชื้อได 
(4) ปองกันความชื้นได 

(5) ตองถายเทอากาศไดดี 

 

1.2.3.1 ตรวจพื ้นที ่ปฏิบั ติงาน

ตรวจโครงสราง การปองกันแมลง

สัตวพาหะนําเชื้อ และความชื้น 

 1.2.3.2 การเก็บในไซโล 
(1) ตองออกแบบและสรางกลไกใหขาวเปลือก 

และผลิตภัณฑขาวที่เขากอน ไหลออกกอน 

และไมมเีหลือตกคางในไซโล 
(2) โครงสรางแข็งแรง ทําความสะอาดงาย 

และสะดวกตอการบํารุงรักษา 
(3) ปองกันแมลงและสัตวพาหะนําเชื้อได 
(4) ปองกันความชื้นได 
(5) ตองมีระบบถายเทอากาศหรือความคุม

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศได 

1.2.3.2 ตรวจพื ้นที ่ปฏิบั ติงาน 

ตรวจโครงสราง ตรวจการถายเท

อากาศ และตรวจบันทึกการวัด

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของ

อากาศ 

1.2.4 พื้นท่ีทําความสะอาด 

พื้นที่กะเทาะขาวเปลือก พื้นท่ี

ขัดสี พื้นท่ีคัดแยกคุณภาพ 
 

 
1.2.4.1 ตองออกแบบ ใหมีพื้นท่ีเพียงพอ 

สะดวกในการปฏิบัติงาน และแยกเปน

สัดสวนชัดเจน รวมทั้งปองกันแมลงและ

สัตวพาหะนําเชื้อได 

 

1.2.4.1 ตรวจผังอาคารและ

พื้นท่ีปฏิบัติงาน 

 1.2.4.2 ตองมีโครงสรางแข็งแรง ทําดวย

วั สดุ ที ่ทนทาน  ทํ าความสะอาดและ

บํารุงรักษาไดงาย 

1.2.4.2 ตรวจโครงสรางอาคาร 

และสถานท่ีผลิต 

1.3 เครื่องมือ เครื่องจักรและ

อุปกรณ 
 

1.3.1 เครือ่งมือ เครื่องจักรและอุปกรณที่ใช

ในการผลิต ตองมีชนิด ประเภท และขนาด

เหมาะสมกับกําลังการผลิต 

 

 

 

1.3.1 ตรวจเครื่องมือ เครือ่งจักร 

และอุปกรณ และ/หรอืสัมภาษณ 
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รายการ เกณฑที่กําหนด วธิตีรวจประเมิน 
 1.3.2 ตองแข็งแรง ทนทาน ทําดวยวัสดุท่ี

เหมาะสมไมกอใหเกิดการปนเป อนที่เปน

อันตรายตอผูบริโภค ไมมีชิ้นสวนหลุดหรือ

กะเทาะ ลงปนเปอนในผลิตภัณฑขาว 

1.3.2 ตรวจเครื่องมือ เครื่องจักร 

และอุปกรณ รวมท้ังการปองกัน

การปนเปอน 

 1.3.3 ทําความสะอาด และบํารุงรักษา 

อยางสมํ่าเสมอ 
1 . 3 . 3  ต ร ว จ แ ผ น แ ล ะ ก า ร

ปฏิบัติงาน 
 1.3.4 ตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือ

เครื ่องจักรและอุปกรณ ท่ีใชในการผลิต 

กอนการใชงาน 

1.3.4 ตรวจบันทึกการตรวจสอบ

ความถูกต อ งของ เครื ่อ ง มือ 

เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต 

1.4 ส่ิงอาํนวยความสะดวก  
1.4.1 มีการถายเทอากาศไดดี ในบริเวณ

ปฏิบตัิงาน 

 

1.4.1 ตรวจการระบายอากาศใน

บริเวณผลิต 
 1.4.2 มีแสงสวางเพยีงพอในบรเิวณท่ีมีการ

ตรวจสอบคุณภาพดวยตา 

1.4.2 ตรวจความเพียงพอของ

แสงสวาง 

 1.4.3 น้าํทีใ่ชในกระบวนการการขัดเงา มี

คุณภาพตามมาตรฐานน้าํบริโภคและมี

ปริมาณเพียงพอ 

1.4.3 ตรวจบันทึกผลวิเคราะห

คุณภาพน้ําในกระบวนการขัดเงา 

 1.4.4 มีส่ิงอํานวยความสะดวก สําหรับการ

ทําความสะอาดเพียงพอและอยูในสภาพ

พรอมใชงาน 

1.4.4 ตรวจความพรอมและ

ความเพียงพอของอุปกรณการ

ทําความสะอาด 

 1.4.5 มีระบบหรือสิ่งอํานวยความสะดวก

ในการระบายน้ ําและกําจัดของเสียอยาง

เพียงพอ 

1.4.5 ตรวจระบบหรือสิง่อํานวย

ความสะดวกและบนัทึกการกาํจดั

ของเสีย 

 1.4.6 มีส่ิงอํานวยความสะดวกดานสุขลักษณะ

สวนบุคคลและหองสุขาเพียงพอ สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

1.4.6 ตรวจส่ิงอํานวยความสะดวก 

ดานสุขลักษณะสวนบุคคลท่ีจําเปน

และหองสุขา 

 1.4.7 มีสถานท่ีเก็บสารเคมีท่ีปลอดภัยและ

แยกเปนสัดสวน 

1.4.7 ตรวจสถานท่ีจัดเก็บสารเคมี

และการจัดเก็บ 

2. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

2.1 การรับซ้ือขาวเปลือก 

 
 
2.1.1 รับซ้ือขาวเปลือกจาก 
(1) แปลงที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาว (มกษ. 4401) หรือ 

 

 

2.1.1 ตรวจบันทึกการรับซื ้อ

ขาวเปลือก ตรวจการปฏิบัติงาน

และ/หรือการสัมภาษณ 
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  (2) แปลงท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง

การเกษตรท่ีดีสําหรับขาว (มกษ. 4401) หรอื 

(3) แหลงผลิตซ่ึงทราบท่ีมา 

 

 2.1.2 ต องมี เกณฑ รั บ ซื ้อชั ด เจนและ

ตรวจสอบคุณภาพขาวเปลือกกอนการรับซ้ือ 
2.1 .2 ตรวจการปฏิบั ติ งาน 

ต ร วจบั น ทึ กก า รตร วจสอ บ

คุณภาพขาว และ/หรอืสัมภาษณ 
 2.1.3 ตรวจสอบความถูกตองของชุด

ตรวจสอบคุณภาพขาวเปลือก (เครื ่อง

กะเทาะขาวเปลือก เครื่องขัดขาว ตะแกรง

กลมคัดแยกข าวหัก) และชุดอุปกรณ

ตรวจสอบปริมาณแอมิโลส ตามคูมือการ

ปฏิบัติงาน 

2.1.3 ตรวจบันทึกผลการตรวจ 

สอ บ ค ว า มถู ก ต อ ง  ข อ ง ชุ ด

ตรวจสอบคุณภาพขาวเปลือก

แ ล ะ ชุ ด อุ ป ก ร ณ ต ร ว จ ส อ บ

ปรมิาณแอมิโลส 

 2.1.4 สอบเทียบเครื ่องชั ่งและเครื ่องวัด 

ความชื้น อยางนอยปละครั้ง 

2.1.4 ตรวจรายงานผลการสอบ

เทียบเครื่องมือ 

2.2 การแชและนึ่งขาวเปลือก 

 
 

2.2.1 น้ําท่ีใชแชและนึ่ง ตองสะอาด ไมมี

สารตกคางท่ีเปนอันตรายตอการบริโภค  

 

2 .2 .1  ต ร วจบั น ทึ กผลก า ร

วิเคราะหคุณภาพน้ํา 

 2.2.2 ตองทําความสะอาดถังแชขาวเปลือก

ทุกครั้ง หลังการใชงาน 

2 . 2 . 2  ต ร ว จ บั น ทึ ก ก า ร

ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ สั ม ภ า ษ ณ

ผูปฏิบัติงาน 

 2.2.3 สอบเทียบเครื่องชั่ง เครื่องตวง และ

เครื่องวัดอุณหภูมิ อยางนอยปละครั้ง 

2.2.3 ตรวจบันทึกผลการสอบ

เทียบ 

2.3 การลดความชื้นขาวเปลือก 2.3 ขาวเปลือกที่มีความชื ้นสูงกวา 15% 

ตองนําไปลดความชืน้ภายใน 24 ชั่วโมง 

กอนจัดเก็บ 

2.3 ตรวจบันทึกการลดความชืน้ 

หรอืสุมตรวจสอบคุณภาพ และ/

หรอืสัมภาษณ 

2.4 การเก็บขาวเปลือก 
 

 

2.4.1 จัดเก็บขาวเปลือกตามระยะเวลาการ

เกบ็รกัษาและความชืน้ ในภาคผนวก ก.2.4.1 

 

2.4.1 ตรวจขาวเปลือกทีจ่ัดเก็บ 

และสุมตรวจวัดความชื้น 

 2.4.2 ถายเทอากาศไดดี 2.4.2 ตรวจพืน้ทีเ่ก็บขาวเปลือก 

และตรวจบันทึกการปฏิบัติงาน 

 2.4.3 หมุนเวียนขาวเปลือกที่จัดเก็บ ไมให

มีขาวเส่ือมคุณภาพเหลือตกคาง 

2.4.3 ตรวจการปฏิบัติงานและ

บันทึกการปฏิบัติงาน 
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2.5 การกะเทาะ การขัดสีและ 

การคัดแยกคุณภาพ 

 
2.5.1 มีระบบ และการปองกันกําจัดฝุนท่ี

เกิดจากกระบวนผลิต 

 

2.5.1 ตรวจสภาพแวดลอมภายใน

และภายนอกพื้นท่ีผลิต ตรวจระบบ

และการปองกนักําจัดฝุน 
 2.5.2 สอบเทียบเครื่องกะเทาะ เครือ่งขัดสี 

เครื่องคัดแยกสี เครือ่งคัดแยกเศษหินและ

เศษโลหะ อยางนอยปละครั้ง 

2.5.2 ตรวจบันทึกผลการสอบ

เทียบ 

 2.5.3 ผูควบคุมการปฏิบัติงานตองผานการ

ฝกอบรม 

2.5.3 ตรวจบันทึกประวัติการ

ฝกอบรม และ/หรือสัมภาษณผู

ควบคุมการปฏิบัติงาน 

2.6 การบรรจุผลิตภัณฑขาว   

 2.6.1 ตองปองกันการปนเปอนจาก ฝุน 

เศษโลหะ เศษแกว เศษพลาสติก หรือ

สารเคมีลงบนสายพานลําเลียง และเครือ่ง

บรรจุผลิตภัณฑขาว 

2.6.1 ตรวจการปฏิบัติงาน และ

มาตรการปองกันการปนเปอน 

 2.6.2 ภาชนะบรรจุขาว ตองสะอาด อยูใน

สภาพพรอมใชงาน ไมชํารุด และไมใช

ภาชนะเกาท่ีบรรจุวัตถุอันตรายมากอน 

2.6.2 ตรวจภาชนะบรรจุขาว และ 

บันทึกการตรวจสอบคุณภาพ

ภาชนะบรรจุขาว 

 2.6.3 สอบเทียบเครื่องชั่งและเครื่องบรรจุขาว 

อยางนอยปละครั้ง 

2.6.3 ตรวจบันทึกผลการสอบ

เทียบ 

2.7 การเก็บผลิตภัณฑขาว  

2.7.1 จัดเรียงกองผลิตภัณฑขาวอยางเปน

ระเบียบ แยกเปนหมวดหมู ไมปะปนกัน 

และมีปายชี้บงท่ีชัดเจน 

 

2.7.1 ตรวจการปฏิบัติงานและ

สถานท่ี 

 2.7.2 ไมเก็บรักษาผลิตภัณฑขาวรวมกับ

วัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ ยหรือ

สารเคมีอื่นท่ีเปนอันตรายตอการบริโภค 

2.7.2 ตรวจการปฏิบัติงานและ

สถานท่ี 

 2.7.3 ไมวางหรือกองผลิตภัณฑขาวสัมผัส

กับพื้นโดยตรง 

2.7.3 ตรวจการปฏิบัติงาน 

2.8 การเกบ็ผลิตผลพลอยได 2.8 ตองปองกันผลิตผลพลอยได ไมให

ปนเปอนผลิตภัณฑขาว 

 

2.8 ตรวจสถานทีเ่ก็บ และการ

ปองกันการปนเปอน 
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2.9 การขนสง 2.9 พาหนะท่ีใชขนสง ตองสะอาด ปดมิดชิด 

และปองกันน้ําได 

2.9 ตรวจพาหนะขนสงและบนัทึก

การทําความสะอาดพาหนะขนสง 

2.10 การบันทึกขอมูล 2.10.1 บันทึกขอมูลเกี่ยวกับ 

(1) ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการโรงสี

(2) การรับซ้ือขาวเปลือก 

(3) การคัดแยกคุณภาพผลิตภัณฑขาว 

(4) การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา 
(5) คาควบคุมคุณภาพท่ีตองควบคุม 

(6) การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร 
(7) การตรวจสอบความถูกตองและการ

สอบเทียบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ 
(8) การปองกันกําจัดสัตวพาหะนําเชื้อ 
(9) การจัดเก็บขาวเปลือก ผลิตภัณฑขาว

และผลพลอยได 
(10) การขนสงผลิตภัณฑขาว 
(11) ประวัติพนักงาน การฝกอบรม และ

การตรวจสุขภาพประจําป 

2.10.1 ตรวจบันทึกขอมูล 
 

 2.10.2 เก็บบันทึกไวอยางนอย 3 ป 2.10.2 ตรวจบันทึกและการเก็บ

รักษาบันทึก 
3. การบํารุงรักษาและสุขาภิบาล   

3.1 การทําความสะอาดและ

บํารุงรักษา 

3.1 ตองทําความสะอาด และบํารุงรักษาอาคาร 

สถานที่ รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร และ

อปุกรณ อยางสมํ่าเสมอ 

3.1 ตรวจแผน และบันทึกการ

ทําความสะอาดและบํารุงรักษา 

3.2 การควบคุมแมลงและ

สัตวพาหะนําเชื้อ 
3.2 ปองกันแมลงและสัตวพาหะนําเชื้อ 

ปนเปอนผลิตภัณฑขาว 

3.2 ตรวจบันทึกการปฏิบัติงาน 

และการปองกันแมลงและสัตว

พาหะนําเชื้อ โดยเฉพาะลานตาก

ขาวเปลือก พื้นท่ีเก็บขาวเปลือก 

ผลิตภัณฑขาวและผลิตผลพลอย

ได รวมท้ังพื้นท่ีบรรจุขาว 
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3.3 การจัดการของเสียหรอื

ส่ิงของท่ีไมใชแลว หรอืไม 

3.3.1 แยกผลิตภัณฑขาวท่ีไมไดคุณภาพ

ออกไมใหปนเปอนผลิตภัณฑขาวท่ีไดคุณภาพ 

3.3.1 ตรวจสถานที่ ตรวจบันทึก

การปฏิบตังิาน และ/หรอืสัมภาษณ 

เกี่ยวของกับการผลิต 3.3.2 จัดการของเสียและขยะ ออกนอก

บริเวณผลิต รวมท้ังจัดเก็บและกําจัดอยาง

ถูกสุขลักษณะ 

3.3.2 ตรวจบันทึกการปฏิบัติงาน

สถานท่ี และ/หรอืสัมภาษณ 

 3.3.3 เก็บเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ 

ท่ีไมใชแลว ออกนอกบริเวณผลิต 
3.3.3 ตรวจสถานทีป่ฏิบัติงาน

และ/หรอืสัมภาษณ 

4. สุขลักษณะสวนบุคคล 4. ผูปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกทีเ่ขาไป

ในบริเวณผลิตตองรักษาสุขลักษณะสวน

บคุคล 

4. ตรวจระเบียบปฏิบัติของสถาน

ประกอบการเรื่องสุขลักษณะสวน

บุคคล และตรวจสุขลักษณะของ

ผูปฏิบัติงานและ บุคคลภายนอก 

และ/หรอืสัมภาษณ 

5. การฝกอบรม  

5.1 จัดฝกอบรมเรื่องการปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับ

สุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร 

ใหกับผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

 

5.1 ตรวจบันทึกแผนการฝกอบรม 

ตรวจประวัติการฝกอบรม และ/

หรือสัมภาษณ 

 5.2 ผูควบคุมเครือ่งจักร ผูควบคุมคุณภาพ 

และพนักงานหองปฏิบัติการตรวจสอบ

คุณภาพขาว ตองไดรับการฝกอบรมตาม

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

5.2 ตรวจบันทึกประวัติพนักงาน

และการฝกอบรม และ/หรือ

สัมภาษณ 

 

4 คําแนะนําหลกัการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงสขีาว 

คําแนะนําการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงสีขาวนี้ มีไวใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติดานสุขลักษณะ

ทีด่ีสําหรับโรงสีขาว เพื่อใหไดผลิตภัณฑท่ีมีความปลอดภัยและเหมาะสมตอการบริโภคและเปนวัตถุดิบ

สําหรบัการแปรรูป โดยรายละเอียดคําแนะนําอธิบายไวในภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ก 

คาํแนะนําการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงสีขาว 

(ขอ 4) 

ก.1 สถานท่ีผลิต 

ก.1.1 ทําเลที่ต้ัง 

ก.1.1.1 สถานท่ีตั้งของโรงสีขาวตองตั้งอยูในพืน้ทีไ่มกอใหเกิดความเดือดรอนแกชุมชน และมีมาตรการ

ปองกันไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกชุมชนอันเนื่องมาจากเสียง ฝุนละอองขาว และเขมาควันไฟ จากการ

ประกอบการของโรงสีขาว และสําหรับโรงสีขาวท่ีต้ังใหมตองเลือกทําเลท่ีตั้งหางจากชุมชน  

ก.1.1.2 ตองต้ังอยูในบริเวณท่ีไมทําใหผลิตภัณฑขาวเกิดการปนเปอน เชน แหลงรวมขยะ หากไมสามารถ

หลีกเลี่ยงไดตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนจากสัตวพาหะนําเชื้อ และส่ิงปนเปอนตางๆ ท่ีอาจมีผล

ตอคุณภาพผลิตภัณฑขาว 

ก.1.1.3 อยูในบริเวณท่ีน้ําทวมไมถึง พื้นท่ีตัง้สถานประกอบการมีความคงตัว ไมแยกหรือหดตัว จนทําให

เกิดการแตกราวหรือทรุดตัว 

ก.1.1.4 เลือกทําเลทีต่ัง้ ทีมี่พืน้ที่วางเพียงพอ สามารถแยกพืน้ทีก่ารปฏิบัติงานออกจากสํานักงาน อาคาร

ท่ีพักอาศัย บริเวณท่ีจอดรถ บอบําบัดน้ําเสียและปจจัยอื่นๆ ท่ีจําเปน  

ก.1.1.5 การคมนาคมสะดวกมีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 

ก.1.2 สถานที่ผลิต 

ก.1.2.1 พ้ืนที่ลดความชื้น 

ก.1.2.1.1 มีพื้นเปนคอนกรตี เรียบ สะอาด ไมมีน้ําขังเฉอะแฉะ และส่ิงปฏิกูล กรณีเปนลานตากขาวเปลือก ท่ี

พื้นไมใชคอนกรีต เม่ือตากขาวเปลือก ตองมีวัสดุรองพื้น เพื่อปองกันการปนเปอนและการไดรับความชื้น

จากพื้น 

ก.1.2.1.2 มีการปองกันสัตวเลี้ยงและสัตวพาหะนําเชื้อ เขาไปภายในบริเวณพื้นทีป่ฏิบัติงาน และ/หรือ

สรางรั้วลอมรอบพื้นท่ีปฏิบัติงาน เพื่อปองกันไมใหเกิดการปนเปอนขาวเปลือก  
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ก.1.2.2 พ้ืนที่แช และน่ึงขาวเปลือก 

ก.1.2.2.1 มีโครงสรางทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน งายตอการบํารุงรักษาและทําความสะอาด  

(1) พื้นผิวของผนัง ฝากั้น และพื้น ทําจากวัสดุกันน้ํา ไมเปนพิษตอการใชงานตามวัตถุประสงค 

(2) พื้น ผนงั และฝากั้น มีผิวหนาเรียบ 
(3) พื้นควรสรางใหสามารถระบายน้ําไดดี และไมมีน้ําขัง 

ก.1.2.3 พ้ืนที่เก็บขาวเปลือก ผลิตภัณฑขาวและผลิตผลพลอยได 

ก.1.2.3.1 การเก็บในสภาพปกติ คือการเก็บโดยไมมีการควบคุมอุณหภูมิและความชืน้สัมพัทธของอากาศ 

ภายในพื้นท่ีเก็บ การจัดวางขาวเปลือกในพื้นที่เก็บ มี 2 วิธี คือ แบบเทกอง (bulk storage) และแบบใส

ภาชนะบรรจุ (bag storage) เชน กระสอบปาน หรือกระสอบพลาสติก เปนตน พื้นท่ีเก็บตองมีลักษณะดังนี้  

(1) ตองกําหนดพืน้ทีก่ารจัดเก็บ แยกเปนสัดสวนปองกันการปะปนและการปนเปอนได เพือ่ใหสามารถ

จัดเรียงกองขาวเปลือก ผลิตภัณฑขาวและผลิตผลพลอยได แยกตามชนิดไมใหปะปนกัน 

(2) มีโครงสรางทําจากวัสดุท่ีคงทน แข็งแรง ปองกันการรั่วซึมของน้ําได มีผิวหนาเรียบ ไมมีสวนประกอบ

เปนพิษตอการใชงาน สามารถทําความสะอาดไดงาย และสะดวกตอการบํารุงรักษา 
(3) ปองกันแมลงและสัตวพาหะนําเชื้อ เชน หนู และนก ได 
(4) ปองกันความชื้นได 
(5) ตองมีการถายเทอากาศไดดี เพื่อระบายความรอนและความชืน้ในกองขาวออก ปองกันขาวเสียหาย 

จากการเขาทําลายของเชื้อรา และแมลงศัตรูขาวในโรงเกบ็ 

ก.1.2.3.1 การเก็บในไซโล (Silo) ปจจุบันไซโลทีใ่ชมี 3 แบบคือ แบบทีส่ามารถควบคุมอุณหภูมิไดเพียง

อยางเดียว แบบทีส่ามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธของอากาศไดเพียงอยางเดียว และแบบที่สามารถ

ควบคุมไดท้ังอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศได ไซโลท่ีดีมีลักษณะดังนี้ 

(1) ตองออกแบบและสรางกลไกใหขาวเปลือกและผลิตภัณฑขาวทีเ่ขากอน ไหลออกกอนและไมมีเหลือ

ตกคางในไซโล นอกจากนีไ้ซโลและบริเวณโดยรอบ ตองสะอาด พืน้แหง ไมมีทอระบายน้ํา หรือชองทาง

เชื่อมตอกับภายนอก ท่ีสามารถเปนชองทางใหแมลงและสัตวพาหะนําเชื้อ เชน หนู เขาได 

(2) มีโครงสรางแข็งแรง ทําความสะอาดงาย และสะดวกตอการบํารุงรักษา 
(3) ปองกันแมลงและสัตวพาหะนําเชื้อได 
(4) ปองกันความชื้นได 
(5) ตองมีระบบถายเทอากาศหรือความคุมอุณหภูมิและความชืน้สัมพัทธของอากาศไดเพื่อปองกันการ

เพิ่มขึ้นของความรอนและความชืน้ในกองขาว ซึง่ทําใหขาวเสียหาย เกิดเชือ้ราและเชือ้โรค รวมทัง้การเกิด

และขยายพันธุของแมลงศัตรูขาว 
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ก.1.2.4 พ้ืนที่ทําความสะอาดขาวเปลือก พ้ืนที่กะเทาะขาวเปลือก พื้นที่ขัดสี  พ้ืนที่คัดแยกคุณภาพ 
และพ้ืนที่บรรจุผลิตภัณฑขาว 

ก.1.2.4.1 ตองออกแบบ ใหมีพืน้ที่เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน แยกเปนสัดสวนตามลําดับกอนหลังของ

การปฏิบัติงาน เพือ่ความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมทัง้สามารถปองกันการปนเปอนจากแมลงและสัตว

พาหะนําเชื้อได โดยเฉพาะพืน้ทีบ่รรจุผลิตภัณฑขาว ตองจัดแบงพืน้ทีป่ฏิบัติงานเปนสัดสวนอยางชัดเจน 

โดยพยายามจัดการใหพืน้ที่บรรจุผลิตภัณฑขาวมีสภาพเปนระบบปดมากที่สุด เพื่อปองกันการปนเปอน

ผลิตภัณฑขาวท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังนี้เพราะเม่ือผานจากข้ันตอนนี้แลวจะไมมีโอกาสท่ีจะขจัดส่ิงปนเปอนออกได 

ก.1.2.4.2 โครงสรางแข็งแรง ทําดวยวัสดุที่คงทน มีผิวหนาเรียบ ไมเปนพิษตอการใชงาน สามารถทํา

ความสะอาดและบํารุงรักษาไดงาย 

ก.1.2.4.3 ควรมีพื้นท่ีเพียงพอสําหรับรับขาวเปลือก และวางกระสอบขาวทีผ่านการขัดสีแลวเพื่อรอการ   

ขนถายอยางนอย 5 เทาของพื้นท่ีบรรจุท่ีใชงานอยู  

ก.1.2.4.5 กรณีสรางเปนหองบรรจุผลิตภัณฑขาว 

(1) ตองเปนระบบปด  
(2) โครงสรางตองคงทน แข็งแรง พื้น ผนังทุกดาน แข็งแรง พื้นผิวเรียบ ไมมีรอยราว ไมเปนพิษตอการใช

งาน ทําความสะอาดและบํารุงรักษาไดงาย 
(3) หองบรรจุตองสะอาด รวมท้ังมีมาตรการรักษาความสะอาดและควบคุมสุขลักษณะสวนบุคคล 

(4) มีมาตรการปองกันความชื้น ฝุน ผง แมลง และสัตวพาหะนําเชื้อ 

(5) ติดตั้งอุปกรณใหแสงสวาง ในตําแหนงท่ีเหมาะสม และมีฝาครอบปองกันการปนเปอนของเศษแกว 

ก.1.3 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ 

ก.1.3.1 ออกแบบติดต้ังเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชในการผลิตใหมีขนาดเหมาะสมกับกําลังการ

ผลิตท่ีตองการ โดยเลือกชนิด ประเภท และขนาดของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชในกระบวนการ

ผลิตใหถูกตอง ตรงกับการผลิตในแตละขั้นตอน มีจํานวนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และอยูในสภาพ

พรอมใชงาน นอกจากนี้ควรติดตั้งอยูในตําแหนงท่ีสะดวกตอการปฏิบัติงาน การทําความสะอาดและการ

บํารุงรักษา โดยคํานึงถึงการปนเปอนท่ีอาจเกิดข้ึนดวย  

ก.1.3.2 เครื ่องมือ เครื ่องจักร และอุปกรณ ท่ีใชตองแข็งแรง ทนทาน ทําจากวัสดุท่ีเหมาะสมตอ

กระบวนการผลิตแตละข้ันตอน โดยไมกอใหเกิดการปนเปอนทีเ่ปนอันตรายตอผูบริโภค และไมมีชิน้สวน

หลุดกะเทาะ เชน เศษเหล็ก เศษหิน สี หรือจาระบี ลงปนเปอนในผลิตภัณฑขาว 

ก.1.3.3 ทําความสะอาด และบํารุงรักษา เครือ่งมือ เครื่องจักรและอุปกรณ ที่ใชในการผลิตอยางสม่ําเสมอ

เพื่อใหม่ันใจวาอยูในสภาพพรอมใชงาน 

ก.1.3.4 ตรวจสอบความถูกตองของเครื ่องมือ เครื ่องจักร และอุปกรณกอนการใชงาน โดยเฉพาะ

เครือ่งวัดความชื้น เครือ่งอบลดความชืน้ขาวเปลือก ไซโลเก็บรักษาขาวเปลือกและขาวสาร เครือ่งคัดแยก 
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เศษหิน เศษโลหะ เครื่องคัดแยกสีเมล็ดขาว และเครือ่งบรรจุขาวถุง เปนตน ทัง้นี้เพือ่ใหสามารถใชงานได

อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

ก.1.4 สิ่งอํานวยความสะดวก 

ก.1.4.1 มีการระบายอากาศที่เหมาะสมและเพียงพอ ในบริเวณปฏิบัติงาน 

ก.1.4.2 ในบริเวณที่มีการตรวจสอบคุณภาพดวยสายตา ตองมีแสงสวางเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

โดยท่ัวไป ควรมีแสงสวาง ดังนี ้

(1) จุดตรวจสอบ ประมาณ  540 lux 
(2) จุดปฏิบัติงาน ประมาณ  220 lux 
(3) บริเวณอื่นๆ ประมาณ  110 lux 

ก.1.4.3 น้ําท่ีใชในกระบวนการขัดเงาขาว ตองมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําบริโภค ตามประกาศของ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่องน้ําบริโภคและนําไปใชในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ รวมท้ังมีปริมาณเพียงพอ 

ก.1.4.4 ตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการทําความสะอาดเพียงพอ และอยูในสภาพพรอมใชงาน 

รวมท้ังเก็บอุปกรณทําความสะอาด แยกเปนสัดสวนในสถานท่ีเหมาะสม 

ก.1.4.5 ตองมีระบบและสิ่งอํานวยความสะดวกในการระบายน้าํและการกําจัดของเสียอยางเพียงพอ

ภายในสถานทีผ่ลิต และมีภาชนะรองรับขยะท่ีมีฝาปดในจํานวนที่เพียงพอ รวมท้ังมีวิธีการระบุ คัดแยก

และจัดเก็บของเสียหรือผลิตภัณฑขาวทีไ่มไดคุณภาพออกจากระบบการผลิต โดยตองมั่นใจวาจะไมเปน

แหลงเพาะพันธุของโรคและสัตวพาหะนําเชื้อ เชน นก และหน ูเปนตน 

ก.1.4.6 มีสิง่อํานวยความสะดวกดานสุขลักษณะสวนบุคคล เชน หมวก ตาขายคลุมผม ผาปดปาก ถุงมือ 

และอางลางมือ รวมท้ังมีหองสุขา เพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงาน 

ก.1.4.6.1 มีระบบความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงาน เชน หนากากปองกันฝุน อุปกรณปองกันเสียงและ

อื่นๆ รวมถึงสัญลักษณชี้บงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

ก.1.4.6.2 ตองสรางหองสุขาแยกจากบริเวณผลิต หรือไมเปดสูบริเวณผลิตโดยตรง หองสุขาตองถูก

สุขลักษณะ อยูในสภาพท่ีใชงานได มีอางลางมือหนาหองน้ํา พรอมอุปกรณในการลางมือและทําใหมอืแหง 

ก.1.4.7 การเก็บรักษาและการใชวัตถุอันตราย 

ก.1.4.7.1 วัตถุอันตรายทุกชนิด เชน สารทําความสะอาด สารกําจัดแมลงและสัตวพาหะนําเชือ้ ตองมีปาย

ระบุชัดเจนและจัดเก็บแยกไวในทีเ่หมาะสม ปลอดภัย และแยกเปนสัดสวนจากพื้นที่ผลิตเพื่อหลีกเลี่ยง

การปนเปอน 
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ก.1.4.7.2 ไมเก็บวัตถุอันตราย สารกําจัดแมลงและสัตวพาหะนําเชือ้ ไวในบริเวณอาคารผลิต พื้นท่ีบรรจุ

ขาว พื้นท่ีเก็บขาวเปลือกและผลิตภัณฑขาว 

ก.1.4.7.3 ใหจัดทําบันทึกการเบิกจาย ปริมาณการใช และปริมาณการจัดเก็บวัตถุอันตราย 

ก.1.4.7.4 ผูปฏิบัติงานตองไดรับการอบรมหรือความรูเรื่องการใชวัตถุอันตรายท่ีถูกตองและปลอดภัย

อยางสมํ่าเสมอ 

ก.2 การควบคุมการปฏบิตังิาน 

ก.2.1 การรับซื้อขาวเปลือก 

ก.2.1.1 ขาวเปลือกที่รับซื้อ ตองมาจากแหลงทีไ่ดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

สําหรับขาว (มกษ. 4401) หรอืมาจากแหลงท่ีผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีสําหรับขาว

หรอื แหลงผลิตซ่ึงทราบท่ีมาหรอืสามารถตรวจสอบได 

ก.2.1.2 ตองกําหนดเกณฑ หรือระบุขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในการรับซ้ือไวอยางชัดเจน เชน สภาพ

ขาวเปลือก ส่ิงเจือปน ความชื้นของขาวเปลือก และคุณภาพการสีขาวเปลือก เปนตน รวมท้ังตองตรวจสอบ

คุณภาพขาวเปลือกกอนการรับซ้ือ โดยสุมตัวอยางขาวเปลือกมาตรวจสอบคุณภาพ เชน ชนิด ความสะอาด 

ส่ิงเจือปน ความชื้น คุณภาพการสีและศัตรูพืชท่ีติดมากับขาวเปลือก รวมท้ังสุมวิเคราะหสารพิษตกคาง ใน

กรณีมีขอสงสัย เพื่อใหไดวัตถุดิบตรงตามความตองการ กรณีรับซ้ือขาวเปลือกหอมมะลิ ตองตรวจสอบ

ปริมาณแอมิโลส เพื่อระบคุุณภาพของขาวหอมมะลิดวย 

ก.2.1.3 ตองตรวจสอบความถูกตองของชุดตรวจสอบคุณภาพขาวเปลือก ไดแก เครือ่งกะเทาะขาวเปลือก 

เครื่องขัดขาว และตะแกรงกลมคัดแยกขาวหัก รวมท้ังชุดอุปกรณตรวจสอบปริมาณแอมิโลส ตามคูมือการ

ปฏิบัติงาน 

ก.2.1.4 สอบเทียบเครื่องชั่งและเครื่องวัด ความชื้น อยางนอยปละครั้ง  

ก.2.2 การแชและน่ึงขาวเปลือก 

ก.2.2.1 น้ําท่ีใชแชและนึ่ง ตองสะอาดและไมมีสารตกคางที่เปนอันตรายตอการบริโภค และนําไปใชอยาง

ถูกสุขลักษณะ น้ําที่ใชแลวไมควรนํากลับมาใชอีก เพราะทําใหเกิดการปนเปอนเชือ้จุลินทรียที่เกิดขึ้น

ระหวางการแช ทําใหขาวมีกล่ินเหม็นเปรี้ยว 

ก.2.2.2 ตองทําความสะอาดของถังแชขาวเปลือกทุกครั้งหลังการใชงาน โดยกวาดเศษขาวหรือสิ่งสกปรกท่ี

ตกคางในถังแชออกใหหมด และลางดวยน้ําสะอาด เพื่อปองกันการปนเปอนและการสะสมของเชื้อรา 

ก.2.2.3 สอบเทียบเครื่องชั่ง เครื่องตวง และเครื่องวัดอุณหภูมิ อยางนอยปละครั้ง 
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ก.2.3 การลดความชื้นขาวเปลือก 

ขาวเปลือกท่ีมีความชื้นสูงกวา 15% ตองนําไปลดความชืน้ภายใน 24 ชั่วโมง กอนจัดเก็บ เพื่อปองกันการ

เกิดเชื้อราและปญหาการเกิดขาวเมล็ดเหลือง 

ก.2.3.1 การ 4

ก.2.3.2 4

ลดความชืน้โดยใชแสงอาทิตย ความหนาของชั้นขาวเปลือก ทีเ่หมาะสมในการตากคือหนา

ประมาณ 5 เซนติเมตร ถึง 10 เซนติเมตร และควรหมั่นกลับกองขาวเปลือกบอยๆ หรือทุก 2 ชั่วโมง 

หรือวันละ 4 ครั้ง เพื่อใหความชืน้ในขาวลดลงอยางรวดเร็วและสม่ําเสมอ และไมควรตากขาวเปลือกนาน

เกินไป ระยะเวลาในการตาก ขึน้อยูกับความชืน้เริม่ตน ความหนาบางของชั้นขาวเปลือกขณะตาก และ

ความถี่ในการกลับ รวมถึงระดับความชื้นท่ีตองการ โดยทั่วไปควรหยุดตากเมือ่ขาวมีความชื้นลดลงเหลือ

ประมาณ 14% 

การลดความชื้นโดยการใชเครื่องอบ ขาวเปลือกท่ีอบลดความชื้น ตองมีความชื้นไมเกิน 25 4% 

อุณหภูมิที่ใชอบตองไมสูงเกิน 50 องศาเซลเซียส (0

ก.2.3.3 การลดความชืน้แบบลมเปาขาวลอยตัว (fluidized bed drying) วิธีนีจ้ะใชลมรอนที่มีอุณหภูมิไม

ต่ํากวา 80

C) ความชืน้สัมพัทธไมเกิน 60% และไมลดความชื้น

ในอัตราท่ีเร็วเกินไป เพราะจะทําใหเกิดความเสียหายกับเมล็ดได 

0

ก.2.4 การเก็บขาวเปลือก 

C เปาขาวเปลือกเพื่อลดความชื้น ไมควรลดความชื้นจนขาวเปลือกมีความชื้นตํ่ากวา 19% 

เพราะจะทําใหขาวหัก หลังจากความชืน้ลดลงเหลือ 19% แลวเทขาวกองรวมกัน และปลอยท้ิงไวใหเย็นลง 

จึงอบลดความชื้น โดยใหลดความชืน้ลงอยางชาๆ จนไดความชื้นท่ีตองการหรือประมาณ 14% 

ก.2.4.1 ขาวเปลือกทีจ่ัดเก็บ ตองสะอาดไมมีสิง่เจือปน เชน เศษฟาง ตอซัง วัชพืช กรวด หิน ดินและ

ทราย ระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีปลอดภัย ข้ึนกับความชื้นของขาวเปลือก ดังนี้ 

ระยะเวลาการเก็บรักษา 

 (เดือน) 

ความชื้น 

(%) 

2  14 

8 ถึง 12  12 ถงึ 13 

ก.2.4.2 ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศ ในโรงเก็บขาวเปลือกใหต่ํากวาสภาวะท่ีจุลินทรีย

และแมลงศัตรูในโรงเก็บขาวเปลือก สามารถเจริญเติบโตไดดี (จุลินทรียเจริญไดดีที่อุณหภูมิ 30 ๐C ถึง 40 ๐C 

และความชืน้สัมพัทธสูงกวา 65% สวนแมลงศัตรูในโรงเก็บสามารถเจริญเติบโตไดดีที่อุณหภูมิ 25๐C ถึง 

35 ๐C ความชื้นสัมพัทธ 65% ถงึ 80%) และหากอณุหภมูแิละความชืน้สัมพทัธภายในโรงเก็บสูงเกินไปจะ

มีผลทําใหขาวเส่ือมคุณภาพเร็วข้ึน 
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ก.2.4.3 ตองจัดการหมุนเวียนขาวเปลือกที่จัดเก็บ เพื ่อใหสามารถระบายขาวเกา (ขาวที่เก็บเปน

เวลานาน) และจัดเก็บขาวใหม ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดการไมใหมีขาวเสื่อมคุณภาพเหลือ

ตกคางในพื้นท่ีจัดเก็บ 

ก.2.4.4 สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้นสัมพัทธของอากาศอยางนอยปละครั้ง 

ก.2.4.5 รักษาความสะอาดโรงเก็บขาวเปลือกและบริเวณโดยรอบใหสะอาด พื ้นตองแหง ไมมีน้ ําขัง

เฉอะแฉะ และมีระบบระบายน้าํทิง้อยางเหมาะสม มีฝาปดทอเรียบรอย ไมปลอยใหเกิดการสะสมของขยะ

และส่ิงท่ีไมใช รวมท้ังเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวพาหะนําเชื้อ เชน นก หน ูแมลงสาบ และมด เปนตน 

ก.2.4.6 หม่ันตรวจสอบขาวเปลือกที่เก็บรักษาไวอยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ขึ้นกับคุณภาพขาว 

ปริมาณและความเสีย่ง เพือ่ปองกันการทําลายของแมลง นก หนู หรือจุลินทรียตางๆ รวมทัง้สุมตัวอยาง

ตรวจสอบการทําลายของแมลงศัตรู อยางนอยเดือนละครั้ง หากพบผลิตภัณฑขาวทีเ่นาเสีย หรือเสื่อม

คุณภาพ ใหกําจัดออกจากบริเวณจัดเก็บทันที 

ก.2.4.7 พยายามจัดการใหเคล่ือนยายสลับท่ี หรือพลิกกลับกองขาวเปลือก เปนระยะ เพื่อระบายความ

รอนและถายเทความชื้นท่ีสะสมในกองขาวเปลือกออก เมือ่พบวาอุณหภูมิและความชื้นในกองขาวเปลือก

เพิ่มสูงข้ึน 

ก.2.5 การกะเทาะ การขัดสี และการคดัแยกคุณภาพ 

ก.2.5.1 ตองมีระบบหรือมาตรการปองกันและกําจัดฝุนผงจากกระบวนการกะเทาะ การขัดสี และการคัด

แยกคุณภาพไมใหกระจายฟุงในอากาศ รวมทัง้เครือ่งขัดสีขาว ควรเปนระบบปดไมปลอยใหฝุนทีเ่กิดจาก

การขัดสีรัว่ไหลกระจายปะปนในอากาศสูงกวาคาที่กฎหมายกําหนด นอกจากนีโ้รงสีขาวทุกประเภทท่ีมี

กําลังการผลิตมากกวา 20 ตันตอวันข้ึนไป ตองควบคุมคาความเขมขนของฝุนละอองฟุงกระจายจาก

กระบวนการผลิตออกสูบรรยากาศ โดยขณะปฏิบัติงานตองมีคาความแตกตางของความเขมขนฝุนละออง

หรืออนุภาคขนาดเล็กที่มีขนาดไมเกิน 10 ไมครอน ระหวางจุดตรวจวัดเหนือลมกับตรวจวัดใตลมไมเกิน 

0.100 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร (100 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) หรือใหเปนไปตามประกาศของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดคามาตรฐานฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว 

ก.2.5.2 สอบเทียบเครื่องกะเทาะ เครือ่งขัดสี เครือ่งคัดแยกสี เครื่องคัดแยกเศษหินและเศษโลหะ อยาง

นอยปละครัง้ และตรวจสอบความถูกตองของเครือ่งมือ เครื่องจักร ตามคูมือการปฏิบัติงาน หรือทดสอบ

ประสิทธิภาพเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการกะเทาะ ขัดสีและคัดแยกคุณภาพขาว เชน เครื่องคัดแยกสิ่ง

แปลกปลอม เชนเศษหิน และเศษโลหะ กอนการใชงาน 

ก.2.5.3 ผูควบคุมการกะเทาะ ขัดสี คัดขนาด และคัดแยกคุณภาพขาวสารตองผานการฝกอบรม หรือมี

ความชํานาญ สามารถควบคุมการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มี

คุณภาพ 
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ก.2.5.4 ควรวางแผนการผลิต ไมใหมีขาวเปลือก และผลิตภัณฑขาว เชน ขาวกลอง ขาวสาร เหลือตกคาง

ในสายพานการผลิตหรือเครื่องจักร 

ก.2.5.5 ไมกองขาวเปลือกท้ิงไวภายในบริเวณผลิต ควรจัดเก็บไวในพืน้ทีเ่ก็บขาวเปลือก และขนยายมาใช

ผลิตเปนครั้งๆ ไมควรกองขาวเปลือกท่ีเหลือในบริเวณผลิต 

ก.2.5.6 ควรมีคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตองสําหรับการปฏิบัติไวอยางชัดเจน ดังนี้ 

(1) การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกะเทาะ 

(2) การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องขัดสี 

(3) การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องคัดขนาด  
(4) การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องแยกสีเมล็ด 
(5) การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกส่ิงแปลกปลอม   

ก.2.6 การบรรจุผลิตภัณฑขาว 

ก.2.6.1 ตองปองกันการปนเป อนจากฝุ น ผง เศษโลหะ เศษแกว เศษพลาสติก หรือสารเคมี เชน

น้ํามันเครื่อง และจาระบีจากการซอมบํารุง ลงบนสายพานลําเลียง และเครื่องบรรจุผลิตภัณฑขาว 

ก.2.6.2 ภาชนะบรรจุขาว ตองสะอาด ไมใชภาชนะเกาทีเ่คยใชบรรจุสารเคมีหรือวัตถุอันตรายมากอน 

ภาชนะบรรจุควรทํามาจากวัสดุทีไ่มเปนอันตราย อยูในสภาพดีพรอมใชงาน ไมชํารุด สามารถปองกันขาว

ปนเปอน และปองกันความชื้นได ตองตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของภาชนะบรรจุขาวอยางสมํ่าเสมอ 

และเก็บภาชนะบรรจุขาว ไวในท่ีสะอาด 

ก.2.6.3 สอบเทียบเครื่องชัง่น้ําหนักและเครื่องบรรจุขาวอยางนอยปละครัง้ และตรวจสอบความถูกตอง

ของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณกอนการใชงานเปนประจํา 

ก.2.6.4 จัดแบงพืน้ที ่ปฏิบัติงานสําหรับการบรรจุขาว เปนสัดสวนแยกจากสวนอื ่นเพือ่ปองกันการ

ปนเปอนขาม และควรเปนระบบปด มีการปองกันแมลง และสัตวพาหะนําเชือ้ เขาในบริเวณปฏิบัติงาน 

โดยอาจติดตั้งเครื่องดักจับและกําจัดแมลงท่ีมีประสิทธิภาพ ภายในพื้นท่ีบรรจุขาว รวมทัง้ปองกันรอยแตก 

รอยรั่วและรอยตอตางๆ ดวยวัสดุที่เหมาะสม ไดแก ใชยางติดขอบประตู ใชซิลิโคนหรือวัสดุคงทนอื่นอุด

ตามรอยตางๆ และหมั่นตรวจสอบการทํางานของเครื่องดักจับและกําจัดแมลงอยางสมํ่าเสมอ 

ก.2.6.5 ควรบรรจุผลิตภัณฑขาวที่ผานการผลิตลงในภาชนะบรรจุ เชน กระสอบ หรือถุงพลาสติก ให

เรียบรอยทันที และไมควรวางท้ิงไวในพื้นท่ีบรรจุ ควรขนยายไปจัดเก็บท่ีพื้นท่ีท่ีจัดเตรียมไวทุกวัน 

ก.2.6.6 ควรตรวจสอบความพรอมและความสะอาด ของสายพานลําเลียง เครื่องมือ เครือ่งจักรและ

อุปกรณการผลิตกอนเริ่มงาน และขณะปฏิบัติงาน ภายหลังการปฏิบัติงานประจําวัน ควรทําความสะอาด

และบํารุงรักษาสายพานลําเลียง เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิตทุกวัน 
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ก.2.6.7 ควรตรวจสอบสุขลักษณะและการแตงกายของผูปฏิบัติงาน เพื่อปองกันไมกอใหเกิดการปนเปอน

สูผลิตภัณฑขาว นอกจากนี้ผูปฏิบัติงานที่อยูในบริเวณผลิต ตองปฏิบัติงานอยางถูกสุขลักษณะ เชน ไมสูบบุหรี ่

ถมน้ําลาย และเค้ียวหมากฝรั่ง ขณะท่ีทําการปฏิบัติงาน 

ก.2.7 การเก็บผลิตภัณฑขาว 

ก.2.7.1 ตองจัดเรียงกองผลิตภัณฑขาวอยางเปนระเบียบ แยกเปนหมวดหมู ไมปะปนกัน และมีปายชี้บง

ชัดเจน 

ก.2.7.2 ไมเก็บผลิตภัณฑขาวรวมกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุยหรือสารเคมีอื่นท่ีเปนอันตรายตอ

การบริโภค ใหแยกสถานที่เก็บผลิตภัณฑขาว ออกจากสถานทีเ่ก็บรักษาวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุย 

หรือสารเคมีอื่น 

ก.2.7.3 การจัดวางผลิตภัณฑขาวในพื้นท่ีเก็บ ควรมีวัสดุรองพื้น ไมวางหรือกองขาวสัมผัสกับพื้นโดยตรง 

ควรวางกระสอบ หรือถุงบรรจุผลิตภัณฑขาวบนฐานรองหรือแคร (pallet) โดยหลีกเลีย่งหรือไมใชฐานรอง 

ท่ีทําจากไม เนือ่งจากเปนแหลงสะสมของโรคและแมลงศัตรูขาว หากไมมี pallet ใหวางกระสอบหรือถุง

บรรจุขาวสารบนวัสดุอื่นใดท่ีเหมาะสม ท่ีจะไมทําใหกระสอบสัมผัสกับพื้นโดยตรง เพื่อปองกันการ

ปนเปอนและการไดรับความชื้นเพิ่มจากพื้น  

ก.2.7.4 ควรรมผลิตภัณฑขาวดวยสารเคมีเมือ่พบแมลงศัตรูขาวเขาทําลาย โดยใชตามคําแนะนําบนฉลาก 

หรือคําแนะนําของทางราชการเพื ่อกําจัดแมลงศัตรูขาวโดยตองใชดวยความระมัดระวังไมทําใหเกิด

อันตรายตอผูปฏิบัติงานและปนเปอนสูผลิตภัณฑขาว 

ก.2.7.5 การวางซอนกระสอบขาวทีบ่รรจุในภาชนะบรรจุ ขนาด 50 กิโลกรัม ถึง 100 กิโลกรัม ควรวาง

กระสอบขาวซอนกันสูงไมเกิน 5.25 เมตรตอชั้น สําหรับขาวทีบ่รรจุในกระสอบปาน สวนขาวทีบ่รรจุใน

กระสอบพลาสตกิ สามารถวางซอนกันสูงไดไมเกิน 3.5 เมตรตอชั้น เนื่องจากกระสอบพลาสติกลืน่เมือ่วาง

ซอนกันจะไมมัน่คงเหมือนกระสอบปาน การวางสูงเกินไปอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุเปนอันตรายตอ

ผูปฏิบัติงานได 

ก.2.7.6 ควรเวนชองวางระหวางกอง ใหสามารถเขาไปปฏิบัติงานหรือเดินตรวจไดอยางทั่วถึง โดยเวน

ระยะหางจากกองผลิตภัณฑขาวกับผนังกําแพงอยางนอย 0.50 เมตร และเวนระยะหางระหวางกอง

ผลิตภัณฑขาว ประมาณ 1 เมตร เพื่อการถายเทอากาศ การตรวจสอบ และการทําความสะอาด นอกจากนี้

ควรเวนระยะหางจากกองผลิตภัณฑขาวถึงหลังคา ไมต่ํากวา 1.50 เมตร 

ก.2.8 การเก็บรักษาผลิตผลพลอยได 

ผลิตผลพลอยไดที่เกิดจากกระบวนการผลิต เชน แกลบ และรําขาว ตองมีการจัดการไมใหปนเปอนกับ

ผลิตภัณฑขาว เชนแยกออกนอกบริเวณผลิต จัดแบงพืน้ทีแ่ยกเก็บเปนสัดสวนจากพื้นทีอ่ื ่น หรือใสใน

ภาชนะบรรจุท่ีมีฝาปด เพื่อปองกันการฟุงกระจาย เปนตน 
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ก.2.9 การขนสง 

พาหนะท่ีใชขนสง ตองสะอาด ปดมิดชิด หรือ สามารถปองกันน้ําจากภายนอกได ไมควรใชพาหนะท่ี

บรรทุกดิน สัตว มูลสัตว ปุย สารเคมี หรือวัตถุอันตรายทางการเกษตร มาบรรทุกขาว ยกเวนไดทําความ

สะอาดอยางเหมาะสมกอนนํามาใชงาน มีการปองกันการปนเปอนจากแมลง สัตวพาหะนําเชื้อ น้ํา สารเคมี 

และส่ิงสกปรก เชน กอนการขนยายสินคาขึน้พาหนะขนสง ควรตรวจสอบและทําความสะอาดขนสงกอน

เริ ่มดําเนินงาน ระหวางการขนสงตองระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑขาว รวมท้ังให

คําแนะนําดานสุขลักษณะแกพนักงานขนสง เพื่อปองกันไมใหเกิดการปนเปอนหรือความเส่ียงตอความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑขาว 

ก.2.10 การบันทกึขอมูล 

ก.2.10.1 แบบบันทึก มีดังตอไปนี้ 

(1) ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการโรงสีขาว 

(2) การรับซ้ือขาวเปลือก 
(3) การคัดแยกคุณภาพผลิตภัณฑขาว   
(4) คาควบคุมคุณภาพท่ีตองควบคุม 
(5) การตรวจสอบความถูกตองและการสอบเทียบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ 

(6) การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรการเก็บรักษาขาวเปลือกและผลิตภัณฑขาว 
(7) การปองกันกําจัดสัตวพาหะนําเชื้อ 
(8) การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา 
(9) การขนสงผลิตภัณฑขาว 

(10) ประวัติพนักงาน การฝกอบรม การตรวจสุขภาพประจําป 

ก.2.10.2 เก็บรักษาบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน และเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานไวอยาง

นอย 3 ป กรณีเปนบันทึกที่เกี่ยวของกับพนักงานหรือเครือ่งมือ เครื่องจักรและอุปกรณ ใหเก็บรักษา

บันทึกนั้นไวตลอดอายุการใชงาน 

ก.2.10.3 ควรบันทึกขอมูลในกระบวนการผลิตอยางครบถวน จัดทําเอกสารหรือแบบบันทึก ใหเปน

ปจจุบันสําหรับการผลิตในแตละครั้ง มีการลงชื่อผูปฏิบัติงานและผูควบคุม กํากับในบันทึกทุกครั้งที่บันทึก

ขอมูล นอกจากนีก้ารเก็บรักษาบันทึกขอมูลควรเก็บใหเปนระบบ เพื่อความสะดวกในคนหา ตรวจสอบ 

และนํามาใช 
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ก.3 การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล 

ก.3.1 การทําความสะอาดและบํารุงรักษา 

ก.3.1.1 มีแผนการทําความสะอาด ท่ีระบุวิธีการ ความถี่ของการทําความสะอาด รวมท้ังผูรับผิดชอบ 

ก.3.1.2 ทําความสะอาด บํารุงรักษา ซอมแซม พืน้ ผนัง เพดาน อุปกรณทียึ่ดติดกับผนัง หรือเพดาน 

ตรวจสอบรอยรั่ว และรอยตอตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

ก.3.1.3 อาคาร พื้นท่ีปฏิบัติงานและบริเวณโดยรอบ ตองรักษาความสะอาดไมใหสกปรก มีน้ําขังเฉอะแฉะ 

และจัดการะบายน้ําท้ิงอยางเหมาะสม มีฝาปดทอเรียบรอย ไมปลอยใหขยะและส่ิงท่ีไมใช สะสมจนเปนที่

อยูอาศัยของสัตวพาหะนําเชื้อ เชน หนู แมลงสาบ และมด เปนตน 

ก.3.1.4 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ ท่ีใชในกระบวนการผลิตตองทําความสะอาดและดูแลใหอยูใน

สภาพพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อุปกรณทีผ่านการทําความสะอาดแลว ควรแยกเก็บใหเปน

สัดสวนในสถานท่ีท่ีจัดไว 

ก.3.1.5 มีแผนการปฏิบัติงานเกีย่วกับการใชงาน การตรวจสอบ การบํารุงรักษา การซอมแซม เครื่องมือ

เครื่องจักรและอุปกรณ ท่ีใชในกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 

ก.3.2 การควบคุมแมลงและสัตวพาหะนําเชื้อ 

ก.3.2.1 ตองปองกัน กําจัดแมลง สัตวเลี้ยงและสัตวพาหะนําเชื้อเขาในบริเวณผลิต โดยเฉพาะลานตาก

ขาวเปลือก พื้นท่ีเก็บขาวเปลือก ผลิตภัณฑขาวและผลิตผลพลอยได รวมท้ังพื้นท่ีบรรจุผลิตภัณฑขาว ดวยการ 

บํารุงรักษาและซอมแซมอาคาร สถานทีใ่หอยูในสภาพดีเสมอ กําจัดแหลงทีอ่าจเปนแหลงเพาะพันธุแมลง

และสัตวพาหะนําเชื้อ ปดชองลอดตางๆ ทางระบายน้ําและบริเวณท่ีสัตวพาหะจะนําเชื้อเขามาได เชน การ

ติดตาขาย มุงลวด หรือมานพลาสติก อยางไรก็ตามในการควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ จะมุงเนนท่ีการปองกัน

กอน ดวยการหมั่นตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน ตรวจหารองรอยของสัตวพาหะนําเชื้อ รอยรอยการเขาทําลาย

หรือชิ้นสวนของสัตวพาหะ เพื่อใหสามารถควบคุมไดอยางทันทวงที 

ก.3.2.2 การกาํจดัแมลงและสัตวพาหะนําเชื้อ โดยการใชสารเคมีหรือวิธีการทางฟสิกสหรือชีวภาพ ควรทํา

โดยไมทําใหเกิดผลกระทบตอความปลอดภัยของผลิตภัณฑขาว หากใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงและ

สัตวพาหะนําเชื้อ ในบริเวณผลิตตองคํานึงถึงโอกาสเสีย่งทีจ่ะเกิดการปนเปอนในผลิตภัณฑขาว และควรมี

มาตรการปองกัน 

ก.3.2.3 ผูปฏิบัติงานควรปฏิบัติงานอยางถูกสุขลักษณะเพือ่หลีกเลีย่งการกอใหเกิดสภาพแวดลอมทีจ่ะชัก

นําแมลงและสัตวพาหะนําเชื้อเขามาในบริเวณผลิต เชน รักษาบริเวณภายในและภายนอกบริเวณผลิตให

สะอาด เก็บของเสียและผลิตภัณฑขาวที่ไมไดคุณภาพ ซึง่อาจเปนแหลงเพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนํา

เชื้อ ใสในภาชนะปดท่ีสามารถปองกันสัตวพาหะนําเชื้อไดแลวนําไปกําจัดหรือจัดการอยางถูกสุขลักษณะ 
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ก.3.3 การจัดการของเสีย หรือสิ่งของที่ไมใชแลว หรือไมเก่ียวของกับการผลิต 

ก.3.3.1 ตองแยกเก็บผลิตภัณฑขาวที่ไมไดคุณภาพออกไมใหปนเปอนผลิตภัณฑขาวที่ไดคุณภาพ โดย

จัดเก็บเปนสัดสวนและมีปายชี้บงท่ีชัดเจน เพื่อปองกันไมใหปนเปอนสูผลิตภัณฑขาวท่ีไดคุณภาพ 

ก.3.3.2 ตองคัดแยกของเสีย และขยะออกจากพื้นท่ีท่ีทําการผลิต มีการชี้บง จัดเก็บ และกําจัดอยางถูก

สุขลักษณะโดยคํานึงความเส่ียงตอการปนเปอนสูผลิตภัณฑขาวและส่ิงแวดลอม 

ก.3.3.3 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ ที่ไมไดใช เสีย หรือไมเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต ใหนํา

ออกจากบริเวณผลิต โดยรวบรวมและแยกเปนสัดสวนในบริเวณท่ีจัดเตรียมไว 

ก.3.3.4 อาคารและบริเวณโดยรอบ ตองมีการระบายน้ําดี ไมมีเศษเหลือจากการผลิตติดคางในทอ รวมทัง้

ไมควรออกแบบทางระบายน้ําผานกลางอาคารหรือพื้นที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากอาจเปนชองทางผานของสัตว

พาหะนําเชื้อได 

ก.4 สุขลักษณะสวนบุคคล 

ก.4.1 มีการตรวจสอบสุขลักษณะของผูปฏิบัติงาน อยางสมํ่าเสมอ เพื่อลดโอกาสการปนเปอนสูขาวเปลือก

และผลิตภัณฑขาว รวมท้ังควรบันทึกผลการตรวจสุขลักษณะสวนบุคคลและการแตงกายไว 

ก.4.1.1 ผู ปฏิบัติงานตองมีสุขภาพดี ไมเปนโรคทีส่ามารถเปนพาหะนําโรคได และตรวจสุขภาพ

ผูปฏิบัติงาน ท่ีเกี่ยวของกับการผลิตอยางนอยปละครั้ง และรวบรวมผลการตรวจสุขภาพไว 

ก.4.1.2 ผูปฏิบัติงานตองแตงกายดวยเส้ือผาท่ีสะอาดเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน เชน ผูปฏิบัติงานในหอง

บรรจุขาวตองสวม ตาขายคลุมผม หมวก ใสเสื้อที่ไมมีกระดุมขอมือ และไมสวมใสเครื่องประดับ ขณะ

ปฏิบัติงาน เปนตน 

ก.4.1.3 ดูแลสุขอนามัยมือและเล็บของผูปฏิบัติงานใหสะอาด เชน ลางมือ แขน ใหสะอาดกอนและหลัง

การปฏิบัติงาน รวมท้ังสวมถุงมือ ใสรองเทา ผาปดปาก ตาขายคลุมผมและหมวกอยูเสมอ ขณะปฏิบัติงาน

ในบริเวณพื้นท่ีบรรจุขาว เปนตน 

ก.4.1.4 ผูปฏิบัติงานที่อยูในบริเวณผลิต ตองปฏิบัติงานอยางถูกสุขลักษณะ เชน ไมสูบบุหรี่ ถมน้ําลาย 

และเค้ียวหมากฝรั่ง ขณะปฏิบัติงาน เพื่อปองกันการปนเปอน 

ก.4.1.5 บุคคลภายนอกที่เขาไปในบริเวณผลิตตองไดรับการอนุญาตและตองปฏิบัติตามสุขลักษณะสวน

บุคคลท่ีสถานประกอบการกําหนดไว หรือปฏิบัติตามขอ ก.4.1.2 และ ก.4.1.4 
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ก.5 การฝกอบรม 

ก.5.1 การฝกอบรมสุขลักษณะอาหารเปนพื้นฐานที่สําคัญ พนักงานทุกคนตองไดรับการฝกอบรมเรื่อง 

การปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร เพื่อที่จะไดทราบและสํานึกในบทบาท

หนาท่ีความรับผิดชอบของตนท่ีมีตอสินคา 

ก.5.2 ผูควบคุมเครื่องจักร ผูควบคุมคุณภาพ ผูปฏิบัติงานทีเ่กีย่วของกับการใชวัตถุอันตรายและพนักงาน

หองปฏิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑขาว ตองไดรับการฝกอบรมตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอยางแบบบันทึก 

ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการโรงสีขาว 
ขอ ก.2.10.1 (1) 

1. ชื่อโรงสีขาว ........................................................................................................................ 
2. สถานท่ีตั้งโรงสี    เลขท่ี.............หมู.................ถนน........................ตําบล................................ 
อําเภอ..........................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณยี........................ 
โทรศพัท.........................................มือถือ.......................................โทรสาร............................... 
3. หมายเลขทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม............................................................................... 

4. กําลังผลิต (ตอวัน)............................................................................................................... 

 

5. ชื่อผูติดตอ........................................................................................................................... 

หมายเลขบัตรประชาชน     
ตําแหนง.................................................................................................................................. 

สถานท่ีติดตอ  เลขท่ี........หมู..............ถนน..................................ตําบล...................................... 
อําเภอ..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณยี........................... 
โทรศพัท.........................................มือถือ...................................โทรสาร...................................  
6. ชื่อผลิตภัณฑท่ีขอการรับรอง................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
7. รายการขอบขาย หรือกระบวนการผลิตที่ขอการรับรอง............................................................... 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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11. แผนผังท่ีต้ังโรงสีขาว แสดงเสนทางคมนาคมและสถานท่ีสําคัญในบริเวณใกลเคียง เพื่ออํานวยความ

สะดวกในการเดินทางไปสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มกษ. 4403-2553 

 

24 

ตัวอยางแบบบันทึก 
การรับซื้อขาวเปลือก 

ขอ ก.2.10.1 (2) 

วันท่ีรับซ้ือขาวเปลือก...................................................................... เวลา ......................... น. 

ชื่อผูสงขาว .............................................................................................................................. 
หมายเลขบัตรประชาชน  

ท่ีอยู...........เลขท่ี...................หมู..........................ถนน.............................................................. 
ตําบล........................................อําเภอ........................................จังหวัด.................................... 

รหัสไปรษณยี..............................โทรศพัท....................................มือถือ..................................... 

ทะเบียนรถ   
น้ําหนักรถ กอนลงขาว (ก.ก.)  
น้ําหนักรถ หลังลงขาว (ก.ก.)   
น้ําหนักขาวเปลือก (ก.ก.)   
ชนิด/พันธุขาว   
  มีใบรับรองแปลง GAP ใบรับรองเลขที่ .............................................................................. 

  ไมมีใบรับรองแปลง GAP แตปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP  
ชื่อผูปลูก .............................................................................................................................. 

สถานท่ีปลูก หมู........................ตําบล............................................อําเภอ................................... 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณยี............................................................................ 
วัน-เดือน-ปท่ีเก็บเกี่ยว.............................................................................................................. 

คุณภาพขาวเปลือก 
% ความชื้น  
% ส่ิงเจือปน  
% ตนขาว  
%ขาวหัก  
สภาพผิดปกติท่ีพบ (เชน ขาวเมล็ดเหลือง ขาวออน ขาวเปยก ขาวมีกล่ิน)........................................... 

สถานท่ีจัดเก็บ  

ลงชื่อผูบันทึก ......................................         ลงชื่อผูตรวจสอบ ................................ 
                   (..................................)                                               (..................................) 
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ตัวอยางแบบบันทึก 
การตรวจสอบการทาํงานของเครื่องจักร 

ขอ ก.2.10.1 (3) 

ฝาย/แผนก  ............................................................................................................................................................................ 

รหัส

เครื่องจักร ชื่อ/ชนิดเครื่องจักร ว/ด/ป เวลา การทํางาน 
อาการ/วิธีการแกไข ลงชื่อผูบันทกึ 

ทํางานปกติ ไมปกติ 

                

                

                

                

                

                

                

ลงชื่อผูตรวจสอบ ................................ 
                                       (..................................)       
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ตัวอยางแบบบันทึก 
แผนการสอบเทยีบเครื่องมือ 

ขอ ก.2.10.1 (4) 

ฝาย/แผนก.............................................................................................วัน/เดือน/ป............................................................................................. 

รหัสเคร่ืองมือ ช่ือ/ชนิด

เคร่ืองมือ ชวงการวัด ชวงสอบเทียบ คาแก คาความถูกตอง สอบเทียบ 
คร้ังลาสุด 

สอบเทียบ 
โดย 

สอบเทียบ 
คร้ังตอไป 

ลงช่ือ 
ผูบันทึก 

          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
          
                   
                   
                   

ลงชื่อผูตรวจสอบ ................................ 
                                       (..................................)       
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ตัวอยางแบบบันทึก 
การคัดแยกคณุภาพขาว 

ขอ ก.2.10.1 (5) 

1. วันที่ผลิต .................../................../..................                                 เวลา  ....................... น. 

2. ชนิด/พันธุขาว :   
3. สถานที่เก็บขาวเปลือก :   
4. รุนขาวเปลือก (lot) :   
5. นํ้าหนักขาวเปลือก (กิโลกรัม) :   

คณุภาพการขัดสี 
นํ้าหนักผลิตผล 

 กิโลกรัม เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

1. ขาวสารเต็มเมล็ด      
2. ขาวตน      
3. ขาวหักใหญ      
4. ขาวหัก      
5. ปลายขาว      
6. ระดับการส ี   
7. สถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑขาว   

ลงชื่อผูบันทึก ......................................              ลงชื่อผูตรวจสอบ ................................ 
                   (..................................)                                                       (..................................) 
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ตัวอยางแบบบันทึก 
การเก็บรักษาขาวเปลือกและผลิตภัณฑขาว 

ขอ ก.2.10.1 (6) 

แผนก....................................... สถานทีเ่กบ็ .......................................  ขาวเปลือก  ผลิตภัณฑขาวที่จัดเก็บ (ระบุ)..................... 
         

ว/ด/ป เวลา 
สภาวะการจัดเก็บ สภาพขาวเปลือก/ผลิตภัณฑขาว 

สาเหตุ/การแกไข ผูบันทกึ อุณหภูมิ 

(O

ความชื้น

สมัพัทธ (%) C) 

อุณหภูมิ 

(O

ความชื้น 

C) (%) 
สิ่งผิดปกติ 

                  
                  
                  
         
         
         
         
         

                      ลงชื่อผูตรวจสอบ ................................ 
                    (..................................) 
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ตัวอยางแบบบันทึก 
การปองกัน กําจัดแมลงและสัตวพาหะนําเชื้อ 

ขอ ก.2.10.1 (7) 

สถานที่/แผนก ว/ด/ป เวลา 
รองรอยที่พบ 

(เชน ตัว/มูล/รอยเทา/

กลิ่น/ชิ้นสวนของแมลง ) 

การแกไข 
ผลการตรวจ 

ผูบันทกึ 
พอใจ ไมพอใจ 

             
             
             
             
             
             
        
             
             
             

                   ลงชื่อผูตรวจสอบ ................................ 
                                          (..................................) 
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ตัวอยางแบบบันทึก 
การทําความสะอาดและการบํารุงรักษาสถานที่ 

ขอ ก.2.10.1 (8) 

สถานที่/แผนก ว/ด/ป เวลา รายการทําความสะอาด รายการบํารุงรักษา ผูบันทกึ 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

                   ลงชื่อผูตรวจสอบ ................................ 
                                          (..................................) 
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ตัวอยางแบบบันทึก 
การทําความสะอาดและการบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ 

ขอ ก.2.10.1 (9) 

แผนก  ................................................................................................................................................................................... 
รหัส

เครื่องจักร ชื่อ/ชนิดเครื่องจักร ว/ด/ป เวลา การทําความสะอาด การบํารุงรักษา 
ผูบันทกึ 

กอนการผลิต หลังการผลิต กอนการผลติ หลังการผลิต 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

ลงชื่อผูตรวจสอบ ................................  
                     (.................................) 
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ตัวอยางแบบบันทึก 
การขนสงผลิตภัณฑขาว 

ขอ ก.2.10.1 (10) 

วัน/เดือน/ป....................................................เวลาออกรถ................................................ 

ชื่อลูกคา ................................................................................................................................... 

ชื่อลูกคา ................................................................................................................................... 

ชื่อสถานท่ีจัดสง/แหลงจําหนาย ..................................................................................................... 

เลขที่...........หมู...................ถนน...............................................ตําบล............................................. 
อําเภอ....................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย...................................... 

ทะเบียนรถ............................................................................................................................... 
ชื่อพนักงานขับรถ....................................................................................................................... 
สภาพรถขนสง........................................................................................................................... 
 ความสะอาด (ระบุ)........................................................................................................................ 
 การปองกันผลิตภัณฑ (ระบุ)........................................................................................................... 

รายการผลิตภัณฑที่สง ......................................................................(Lot No.) .................................... 
ปรมิาณการจัดสง (กก.) ....................................................................................................................... 
สภาพผลิตภัณฑ % ความชื้น............................  อุณหภูมิ (OC).................................. 

ขอบกพรอง ........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 

การแกไข................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 

ลงชื่อผูบันทึก ......................................      ลงชื่อผูตรวจสอบ ................................ 
                  (..................................)                                              (..................................) 
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ตัวอยางแบบบันทึก 
ประวตัิการฝกอบรม/ฝกงานของพนักงาน 

ขอ ก.2.10.1 (11) 

    
1. ชื่อ .........................................................................รหัสประจําตัวของพนักงาน........................ 

2. วันที่เริ่มทํางาน ..................................................................................................................... 
3. ประวัติการทํางาน   
3.1 ตําแหนง/ฝาย/แผนก ........................................ วันท่ีรับตําแหนง/บรรจุ .................................. 
3.2 ตําแหนง/ฝาย/แผนก ........................................ วันท่ีรับตําแหนง/บรรจุ .................................. 
3.3 ตําแหนง/ฝาย/แผนก ....................................... วันท่ีรับตําแหนง/บรรจุ .................................. 

4. ประวตักิารฝกอบรม/ฝกงาน (ตามตําแหนง และหนาที่ความรับผิดชอบ)  
  

วันฝกอบรม ชื่อหลักสูตร หนวยงาน 
ที่ฝกอบรม 

ใบรับรอง 
ผูบันทึก 

มี ไมมี 

          
          
          
          

5. ประวตักิารฝกอบรมตามระบบคณุภาพ/สุขลักษณะสวนบุคคล 

วันฝกอบรม ชื่อหลักสูตร หนวยงาน 
ที่ฝกอบรม 

ใบรับรอง 
ผูบันทึก 

มี ไมมี 

          
          
          
          

             ลงชื่อผูตรวจสอบ ................................ 
           (..................................) 
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ภาคผนวก ค 

หนวย 

   หนวยและสัญลักษณท่ีใชในมาตรฐานนี ้และหนวยท่ี SI (International System of Units หรอื  
  Le Système International d’ Unités; SI) และหนวยท่ีใชในมาตรฐานนี้ มีดังนี้  

ปริมาณ ชื่อหนวย สัญลักษณหนวย 

ความยาว 
เซนติเมตร (centimeter) cm 

เมตร (meter) m 

ความเขมขน 
มิลลิลิตรตอลิตร 

(milliliter per liter) ml/l 

มวล 
มิลลิกรมั (milligram) mg 

กิโลกรัม (kilogram) kg 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส (degree Celsius) ๐C 

ความสวาง ลักซ (lux) lux 
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