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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตร

แช่เยือกแข็ง (มกษ.9041-2557) เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมอุณหภูมิในการผลิต การเก็บรักษาและ 

การขนส่งสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งส าหรับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งไทย 

มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างย่ังยืน ทั้งนี้เพื่อให้การน ามาตรฐานนี้ 

ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงเห็นสมควรจัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตร 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการน ามาตรฐานสินค้าเกษตรดังกล่าวไปปฏิบัติ 

มาตรฐานนี้ก าหนดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง  

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2557. มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติส าหรับ 

การผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง. มกษ. 9041-2557. 

Joint FAO/WHO Food Standards Programme. 2008.  Code of Practice for the Processing and Handling of 

Quick Frozen Foods. CAC/RCP 8-1976.  

Joint FAO/WHO Food Standards Programme. 2003. General Principles of Food Hygiene. CAC/RCP 1-1969.   
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 แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร  

หลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

 

แนวปฏิบัตินี้อธิบายการน ามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

(มกษ.9041-2557) ทั้งนี้เกณฑ์การตัดสินเพื่อการตรวจสอบ การออกใบรับรอง และการให้เครื่องหมาย

รับรองส าหรับผู้ผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง ให้เป็นไปตาม มกษ.9041-2557    

ค าอธิบายมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

(มกษ. 9041-2557) 

แนวปฏิบัตินี้จัดท าขึ้นเพื่ออธิบายสาระส าคัญของข้อก าหนด มกษ.9041-2557 และเป็นเอกสารส าหรับ 

ผู้ที่น ามาตรฐานดังกล่าวไปใช้ท าความเข้าใจ ทั้งนี้เนื้อหาในกรอบเป็นข้อก าหนดตาม มกษ.9041-2557  
โดยมีค าอธิบายอยู่ใต้กรอบ ดังนี้ 

 
มกษ.9041: 1 ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ก าหนดหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง
1/ 
ประเภท 

 เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ ไข่ 

 สัตว์น้ า 

 ผักผลไม ้

โดยครอบคลุม การรับวัตถุดิบ การเตรียม การแช่เยือกแข็ง การจัดการ การเก็บรักษาและการขนส่ง 

 
1/
ครอบคลุมสินค้าเกษตรตามพิกัดศุลกากร HS 02 (ประเภทเนื้อสัตว์) HS 03 (ประเภทสัตว์น้ า)  

HS 04 (ประเภทไข่) HS 05 (ประเภทเครื่องในสัตว์) HS 07 (ประเภทผัก) และ HS 08 (ประเภทผลไม้) 

เฉพาะสินค้าเกษตรที่ผ่านการแช่เย็นจนแข็ง  

ค าอธิบาย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ก าหนดหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง ได้แก่ เนื้อสัตว์  

(HS 02) เครื่องในสัตว์ (HS 02 และ HS 05) ไข่ (HS 04) สัตว์น้ า (HS 03) ผัก (HS 07) และผลไม้  

(HS 08) รายละเอียดตามภาคผนวก ก โดยครอบคลุมข้อก าหนดตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การเตรียม การแช่เยือกแข็ง 

การจัดการ การเก็บรักษาและการขนส่ง ส าหรับผู้ผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 

แช่เยือกแข็งน าไปใช้ในขั้นตอนของกระบวนการแช่เยือกแข็ง เพื่อให้ได้สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งที่มีอุณหภูม ิ 

-18
o
C หรือต่ ากว่า  
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มกษ.9041: 2 นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปน้ี 

2.1 สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง (frozen agricultural commodity) หมายถึง สินค้าเกษตรที่ผ่านกระบวนการ

ลดอุณหภูมิ จนอุณหภูมิ ณ จุดที่มีอุณหภูมิสูงสุดของสินค้าถึง –18°C หรือต่ ากว่า และคงอุณหภูมิน้ีไว้ 

ในทุกขั้นตอนรวมถึงการขนส่ง โดยให้มคีวามคลาดเคลื่อนของอุณหภูมภิายในช่วงที่ยอมให้ได ้ 

2.2 ความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ (temperature tolerances) หมายถึง อุณหภูมิของสินค้าเกษตร 

แช่เยือกแข็งที่ไม่คงที่ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ ในระหว่างขั้นตอนการผลิตจนถึงการขนส่ง แต่ยังอยู่

ในช่วงที่ยอมให้ได้ตามข้อก าหนดในมาตรฐานน้ีและไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

ค าอธิบาย 

2.1 สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

นิยามของจุดที่มีอุณหภูมิสูงสุดของสินค้าถึง –18°C หรือต่ ากว่าที่กล่าวถึงนั้น หมายถึง จุดใดจุดหนึ่งในสินค้า

เกษตรที่มีอุณหภูมิสูงสุด เมื่อส้ินสุดกระบวนการแช่เยือกแข็ง หรือที่เรียกว่า thermal centre ซึ่งเป็นจุดที่

อุณหภูมิลดลงช้าที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นจุดกึ่งกลางของสินค้าเกษตรหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้า

นั้นๆ ผู้ประกอบการควรมีข้อมูลว่าจุดที่มีอุณหภูมิสูงสุดของสินค้าที่ผลิตอยู่ในต าแหน่งใด 

การลดอุณหภูมิในกระบวนการแช่เยือกแข็งจน thermal centre ของสินค้าเกษตรมีอุณหภูมิที่ –18°C หรือต่ ากว่า 

จะผ่านช่วงอุณหภูมิทีท่ าให้เกิดผลึกน้ าแข็งที่มากที่สุด (maximum ice crystallisation) ซึ่งหากกระบวนการ

แช่เยือกแข็งสามารถท าให้สินค้าเกษตรผ่านช่วงอุณหภูมินี้ได้เร็ว จะท าให้ผลึกน้ าแข็งในสินค้านั้นมีขนาดเล็ก 

กระจายทั่วชิ้นอาหาร เมื่อน ามาละลายหรือคลายสภาพเยือกแข็ง (thawing) จะท าให้สูญเสียของเหลว (drip loss).

น้อย ท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี ใกล้เคียงกับของสด แต่หากการลดอุณหภูมิเป็นไปได้ช้า อาจท าให้น้ าใน

อาหารรวมตัวกันเกิดผลึกน้ าแข็งขนาดใหญ่ เมื่อน ามาละลายหรือคลายสภาพ ผลึกน้ าแข็งนี้ จะท าให้

ผลิตภัณฑ์ในระดับเซลล์เสียหาย เกิดการสูญเสียของเหลวมาก ซึ่งมีผลต่อคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของ

ผลิตภัณฑ์เปล่ียนไป นอกจากนี้ควรรักษาอุณหภูมิสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งให้คงที่ท่ี –18°C หรือต่ ากว่า ตลอด

การเก็บรักษาและการขนส่ง เพื่อลดปัญหาการละลายของสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง ซึ่งอาจมีผลเสียต่อ

ความปลอดภัยและคุณภาพ 

2.2 ความคลาดเคล่ือนของอุณหภูมิ  

ความคลาดเคล่ือนของอุณหภูมิสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากสินค้าเกษตรผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็ง 

จนถึงขั้นตอนการขนส่ง เช่น ช่วงระยะเวลาระหว่างการบรรจุ (ข้อก าหนด 3.16) การเก็บรักษาสินค้าเกษตร 

แช่เยือกแข็ง (ข้อก าหนด 3.19) การขนส่ง (ข้อก าหนด 3.27) แต่ความคลาดเคล่ือนของอุณหภูมิต้อง

เกิดขึ้นในระยะเวลาส้ันและอยู่ภายใต้ช่วงอุณหภูมิที่ก าหนดแล้วว่ายอมให้อุณหภูมิของสินค้าเกษตร 

แช่เยือกแข็งคลาดเคล่ือนได้ไม่เกินกว่าช่วงอุณหภูมินี้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อความปลอดภัยและ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และต้องปรับลดอุณหภูมิให้กลับสู่ปกติโดยเร็ว  
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ช่วงอุณหภูมิที่ยอมให ้สามารถก าหนดได้โดยผู้มีอ านาจหน้าที่ หรือผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

ซึ่งควรมีข้อมูลสนับสนุนว่าช่วงอุณหภูมินั้นไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเส่ียงของประเภทสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

สถานประกอบการ (1) ท าเลที่ตั้ง 

ข้อก าหนด 1.1 อยู่ในบริเวณที่ไม่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่มีผลเสียต่อความปลอดภัย

และคุณภาพของสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง หากมีความเสี่ยงต้องมีมาตรการป้องกันอันตราย 

ค าอธิบาย 

ท าเลที่มีความเส่ียงต่อการปนเปื้อน เช่น  

- มีน้ าท่วมขัง  

- มีมลพิษที่มีผลต่อความปลอดภัยอาหาร รวมถึง ฝุ่นและควัน 

- อยู่ใกล้พื้นที่ท้ิงขยะหรือของเสีย หรือมีแหล่งที่อยู่และเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะน าเชื้อ เช่น หนู แมลงสาบ 

หรือสัตว์อื่นๆ 

- อยู่ติดกับฟาร์มปศุสัตว์ 

หากมีความเส่ียงต่อการปนเปื้อนที่มีผลเสียต่อความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง  

ควรประเมินความเส่ียง และมีมาตรการป้องกันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถป้องกันอันตรายปนเปื้อน 

สู่สินค้าเกษตรได ้

ตัวอย่างมาตรการป้องกันอันตราย เช่น  

- การป้องกันน้ าท่วมเข้าบริเวณผลิต  

- การออกแบบบริเวณเคล่ือนย้ายวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ให้เป็นระบบปิด และ/หรือ มีวิธีการจัดการ 

เพื่อป้องกันมิให้วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับอากาศภายนอกอาคารผลิต ทั้งนี้ขึ้นกับความเส่ียงของชนิดสินค้า 

ในการตรวจสอบว่ามาตรการป้องกันการปนเปื้อนว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ อาจสุ่มตัวอย่างสินค้าเกษตร 

แช่เยือกแข็งเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อน 
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

สถานประกอบการ (2)  โรงงานและสายการผลิต 

ข้อก าหนด 1.2 ออกแบบโรงงานและสายการผลิตเพื่อให้การแปรรูป การแช่เยือกแข็งและ 

การเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งได้รวดเร็ว 

ข้อก าหนด 1.3 ออกแบบโรงงานและสายการผลิตให้ป้องกันการปนเป้ือนข้ามที่อาจส่งผลเสีย 

ต่อความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

ค าอธิบาย 

ออกแบบโรงงานและสายการผลิตให้มีระบบการผลิตที่สอดคล้องกันและจัดวางผังการผลิตที่แสดงให้เห็น

ขั้นตอนที่เป็นระเบียบ สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ล่าช้าหรือหยุดชะงัก รวมถึงไม่ย้อนไปมา 

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามในระหว่างขั้นตอน ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การผลิตจนถึงการเก็บรักษา 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

สถานประกอบการ (2)  โรงงานและสายการผลิต 

ข้อก าหนด 1.4 อาคารผลิตต้องแข็งแรง ง่ายต่อการท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

ค าอธิบาย 

โครงสร้างภายในของอาคารผลิตให้ใช้วัสดุท่ีคงทน แข็งแรง  สะดวกต่อการบ ารุงรักษา การท าความสะอาด

และการฆ่าเชื้อ เช่น อาคารไม่มีรอยแตกร้าว พื้น/ผนังท าจากวัสดุที่ไม่ดูดซับน้ าหรือท าปฏิกิริยากับ 

สารท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ พื้นมีความลาดเอียงสามารถระบายน้ าได้ดี เพดานและอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับ

เพดานควรสร้างให้อยู่ในสภาพที่ช่วยลดการเกาะของส่ิงสกปรกและการควบแน่นของไอน้ า และการหลุดกระจาย

ของชิ้นส่วน นอกจากนี้ประตูและหน้าต่าง ควรมีผิวเรียบและปิดสนิท ถ้าติดมุ้งลวดควรเป็นแบบที่ถอด 

ท าความสะอาดได ้
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

สถานประกอบการ (3) ห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

ข้อก าหนด 1.5 ผนัง พื้น เพดานและประตูของห้องเย็นให้บุฉนวนกันความร้อนเพื่อรักษาอุณหภูมิ

ของผลิตภัณฑ์ให้คงที่ ณ อุณหภูมิ -18
o
C หรือต่ ากว่า 

ค าอธิบาย 

ห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งควรมีการออกแบบให้รักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์  

ให้คงที่ ณ อุณหภูมิ -18
o
C หรือต่ ากว่าได้ โดยมีฉนวนกันความร้อนทั้งที่ผนัง พื้น เพดานและประตู ซึ่งมี

คุณสมบัติเหมาะสม ท าด้วยวัสดุที่อยู่ในสภาพดี เช่น ไม่มีกล่ิน ไม่ผุ ป้องกันสัตว์พาหะน าเชื้อ นอกจากนี้

ควรมีวัสดุป้องกันฉนวนจากความเสียหายที่เกิดจากความชื้นและความเสียหายทางกล  

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

สถานประกอบการ (3) ห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

ข้อก าหนด 1.6 ออกแบบห้องเย็นให้มีอากาศไหลเวียนผ่านผลิตภัณฑ์ที่เก็บอย่างเพียงพอ 

ค าอธิบาย 

การออกแบบห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งให้มีอากาศไหลเวียนได้ดี เพื่อให้สามารถ

ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ที่ -18
o
C หรือต่ ากว่า อย่างต่อเนื่อง ควรค านึงถึงรูปแบบการจัดวางสินค้ารวมถึง

ปริมาณการเก็บ ต าแหน่งการติดตั้งและลักษณะของคอยล์เย็น  

หากใช้คอยล์เย็นสองตัว ควรติดตั้ง ณ ต าแหน่งกึ่งกลางห้อง และให้หันหลังชนกัน ไม่ควรติดตั้งคอยล์เย็น

ให้เป่าลมเข้าหากัน เนื่องจากจะดูดอากาศเย็นที่เป่าจากคอยล์เย็นฝั่งตรงข้าม ท าให้ห้องเย็นส าหรับ  

เก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งไม่ได้รับความเย็นหรือท าอุณหภูมิไม่ได้ตามที่ต้องการ กรณีห้องเย็น

ส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งมีความยาวน้อยกว่าระยะส่งลมของคอยล์เย็น เช่น ความยาว

ห้องประมาณ 1/3 ของระยะส่งลมของคอยล์เย็น ควรติดตั้งแผงบังคับลมให้ลมวิ่งขึ้นและไหลไปตาม

เพดานเพื่อการกระจายลมอย่างทั่วถึง  ไม่ควรติดตั้งคอยล์เย็นใกล้ประตูทางเข้าออกหรือใกล้วาล์วปรับ

ความดันหรือห่างจากผนังมากเกินไป  

การส่งลม (air throw) และการกระจายลม (air distribution) เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ ควรเลือกคอยล์เย็น 

ที่มีหน้ากว้างเหมาะสม และมีการส่งลมได้ไกล เพื่อให้รัศมีการกระจายลมและการส่งลมทั่วห้องเย็นส าหรับ

เก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง  
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ค าอธิบาย 

ในกรณีที่มีรอยร้าวหรือช่องว่างของห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งจะท าให้ 

อากาศเย็นรั่วไหลได้ ส่งผลให้อุณหภูมิห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งเพิ่มขึ้นและไม่คงที่ 

นอกจากนี้เมื่ออากาศอุ่นจากภายนอกกระทบกับอากาศเย็นจะท าให้เกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ า ซึ่งปัจจัย 

ทั้งสองอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งได้ ดังนั้นผู้ประกอบการควรจัดการและบ ารุงรักษา 

ห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง ไม่ให้มีรอยร้าวหรือช่องว่าง เช่น ช่องว่างระหว่างประตู

และพื้น รวมถึงบ ารุงรักษาฉนวนกันความร้อนให้อยู่ในสภาพดี  

ตัวอย่างมาตรการลดการรั่วออกของอากาศเย็นผ่านการเปิดปิดประตู เช่น จัดสรรพื้นที่ระหว่างห้องเย็น

ส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งและภายนอก และให้มีประตูสองชั้น หรือจัดให้มีม่านอากาศ 

เป่าในทิศทางลงพื้นหรือจากด้านข้างของประตู  

ตัวอย่างมาตรการป้องกันสารท าความเย็นรั่วไหล เช่น ให้ติดตั้งระบบท าความเย็นอย่างระมัดระวัง โดยใช้วัสดุ 

อุปกรณ์วาล์วที่มีคุณภาพ เชื่อมหรือประกอบและจัดวางแนวท่อและอุปกรณ์ที่ดี นอกจากนี้ควรติดตั้ง 

เครื่องตรวจจับสารท าความเย็นรั่วไหล เพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที และ ควรบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุง 

อย่างสม่ าเสมอ 

แผนหรือมาตรการฉุกเฉินในกรณีสารท าความเย็นรั่วไหลควรค านึงถึงการป้องกันการปนเปื้อนสู่สินค้าเกษตร

แช่เยือกแข็ง การป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการรักษาอุณหภูมิของสินค้าเกษตร 

แช่เยือกแข็ง แผนหรือมาตรการฉุกเฉินนี้ควรฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ หน้ากาก รองเท้า และชุดที่ใช้ส าหรับป้องกัน  

สารท าความเย็น รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ช าระล้างสารท าความเย็น เช่น ที่ล้างตาฉุกเฉิน และฝักบัวล้างตัวฉุกเฉิน 

ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ควรอยู่ในต าแหน่งที่ใชง้านสะดวก และพร้อมใช้งาน  

 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

สถานประกอบการ (3) ห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

ข้อก าหนด 1.7 มีการป้องกันการรั่วออกของอากาศเย็น และป้องกันการรั่วไหลของสารท าความเย็น  

ถ้ามีการรั่วไหลต้องมมีาตรการแก้ไขโดยทันที 
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ค าอธิบาย 

ควรมีระบบและอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ใช้การได้ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งมีอุณหภูมิคงที่ที่ -18°C หรือต่ ากว่า โดยมีอุปกรณ์วัด แสดงผลอุณหภูม ิ

และบันทึกข้อมูลตามความถี่ที่เหมาะสม เช่น ทุกๆ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้การบันทึกข้อมูลอาจท าโดยอุปกรณ์บันทึก

ข้อมูลอัตโนมัติ (data logger) หรือโดยผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และควรมีผู้ควบคุมตรวจสอบการบันทึก

อุณหภูมิด้วย 

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิในห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งควรติดตั้งไว้ในที่สูงให้ห่างจาก

แหล่งให้ความเย็น หากมีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิมากกว่า 1 เครื่อง ควรติดตั้งในต าแหน่งที่ห่างกัน เพื่อแสดง

ค่าที่เป็นตัวแทนของอุณหภูมิในห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง ทั้งนี้ไม่ควรติดตั้ง

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิในต าแหน่งท่ีมีความผันผวนของอุณหภูมิ เช่น ใกล้พัดลมดูดอากาศ หรือทางเข้าออก 

ตัวอย่างจ านวนอุปกรณ์วัดอุณหภูมิต่อขนาดห้องเย็น เช่น ห้องเย็นขนาดเล็ก (น้อยกว่า 500 m
3
) ควรใช้อุปกรณ์

วัดอุณหภูมิ 1 เครื่อง ส าหรับห้องที่มีปริมาตรน้อยกว่า 30,000 m
3
 ควรใช้ 2 เครื่อง ส าหรับห้องที่มีปริมาตร

ระหว่าง 30,000 ถึง 60,000 m
3
 ควรใช้ 4 เครื่อง และส าหรับห้องที่มีปริมาตรมากกว่า 60,000 m

3
 ควรใช้ 6 เครื่อง  

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิควรได้รับการสอบเทียบ และ/หรือ พิสูจน์ยืนยัน เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง แม่นย า

ของอุปกรณ์ โดยให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด 3.31  

เครื่องอ่านและ/หรือเครื่องบันทึกอุณหภูมิควรติดตั้งไว้ภายนอกห้องเย็นในต าแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานอ่าน 

และบันทึกข้อมูลได้สะดวก 

 

 

 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

สถานประกอบการ (3) ห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

ข้อก าหนด 1.8 มีระบบและอุปกรณ์ในการควบคุมและบันทึกอุณหภูมิได้อย่างสม่ าเสมอ 
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ค าอธิบาย 

เครื่องมือและอุปกรณ์ท าจากวัสดุที่มีผิวเรียบ ไม่แตกหรือเป็นรอยง่าย ไม่ดูดซับน้ า ไม่เป็นสนิม และทนทาน

ต่อการสึกกร่อน ส าหรับอุปกรณ์ที่สัมผัสกับสินค้าเกษตรโดยตรง ควรท าจากวัสดุที่ไม่ท าปฏิกิริยากับสินค้า

เกษตร ไม่เป็นพิษและไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

นอกจากนี้ควรป้องกันการปนเปื้อนจากเครื่องมืออุปกรณ์สู่สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง เช่น การปนเปื้อนของ

น้ ามันหล่อลื่น น้ ามันเครื่อง น้ ายาท าความสะอาดหรือน้ ายาฆ่าเชื้อ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในบริเวณการผลิตต้องท าความสะอาดและฆ่าเชื้อได้สะดวกและทั่วถึง หลีกเล่ียง

การมีซอกมุม  

ค าอธิบาย 

จ านวนเครื่องมือและอุปกรณ์มีเพียงพอกับการปฏิบัติงาน อยู่ในต าแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวกและ

พร้อมใช้งาน ควรบ ารุงรักษาและตรวจสอบการท างานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  

มีประสิทธิภาพ 

 

 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

สถานประกอบการ (4) เครื่องมือและอุปกรณ ์

ข้อก าหนด 1.9 ออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ไม่ให้ท าความเสียหายหรือเกิดการปนเป้ือน 

ต่อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

ข้อก าหนด 1.10 ออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ให้ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาได้สะดวก 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

สถานประกอบการ (4) เครื่องมือและอุปกรณ ์

ข้อก าหนด 1.11 มีจ านวนเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

สถานประกอบการ (4) เครื่องมือและอุปกรณ์ 

ข้อก าหนด 1.12 ออกแบบเครื่องแช่เยือกแข็ง เครื่องมือและอุปกรณ์ ให้ท างานได้ถูกต้องและแม่นย า 

ค าอธิบาย 

ออกแบบเครื่องแช่เยือกแข็ง เครื่องมือ และอุปกรณ์ ให้สามารถลดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว ตรงตาม

วัตถุประสงค์การใช้งาน และสามารถควบคุมกระบวนการแช่เยือกแข็งได้อย่างถูกต้องและแม่นย า  

ส าหรับอุปกรณ์เฝ้าระวังอุณหภูมิให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด 3.30 และ 3.31 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

สถานประกอบการ (5) สิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อก าหนด 1.13 มีแผนส ารองในกรณีที่ไฟฟ้าดับหรือเครื่องมือเสีย เพื่อรักษาอุณหภูมิของ

ผลิตภัณฑใ์ห้ได้ตามที่ก าหนด 

ค าอธิบาย 

ควรจัดท าแผนส ารองเป็นเอกสารที่ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย ในกรณีที่ไฟฟ้าดับหรือเครื่องมือเสีย โดยเฉพาะ

เครื่องมือที่ส าคัญ เช่น เครื่องแช่เยือกแข็ง หรือห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง เพื่อให้

ปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อความปลอดภัยและคุณภาพ 

ของสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง ผู้ประกอบการอาจทดลองปฏิบัติตามแผนส ารองและตรวจสอบความปลอดภัย

และคุณภาพของสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง เพื่อพิสูจน์ยืนยันประสิทธิภาพของแผนส ารองนั้น 

แผนส ารองควรระบุวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบประสิทธิภาพการด าเนินการ 

และการบันทึกรายละเอียดในกรณีไฟฟ้าดับหรือเครื่องมือเสีย  

ตัวอย่างวิธกีารปฏิบัติในกรณีที่ไฟฟ้าดับ เช่น 

- ประตูห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งต้องปิดให้สนิท เพื่อรักษาอุณหภูมิภายใน 

ให้คงที่หรือเปล่ียนน้อยที่สุด  

- ใช้เครื่องส ารองไฟ ซึ่งจะช่วยป้องกันอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงจากปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้า

กระพริบ ไฟฟ้ากระชาก สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า โดยการจ่ายไฟฟ้าส ารองจะท าให้อุปกรณ์ต่อพ่วงสามารถ

ท างานได้โดยไม่เกิดการชะงัก หรือสะดุด 

- ใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  

ทั้งนี้ควรบันทึกข้อมูลช่วงเวลาของไฟฟ้าดับและผลการตรวจสอบและจัดการสินค้าที่ได้รับผลกระทบไว้ด้วย 
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

สถานประกอบการ (5) สิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อก าหนด 1.14 มีระบบระบายน้ าและก าจัดของเสียในบริเวณอาคารและบริเวณผลิตอย่างเพียงพอ

และถูกสุขลักษณะ 

ค าอธิบาย 

จัดให้มีระบบและส่ิงอ านวยความสะดวกในการระบายน้ าและก าจัดของเสียอย่างเพียงพอ ควรออกแบบ 

ให้สามารถหลีกเล่ียงการปนเปื้อนต่อระบบน้ าใช้และระบบน้ าบริโภค  

พื้นในอาคารและบริเวณผลิตมีความลาดเอียงเพื่อการระบายน้ าอย่างรวดเร็ว ทิศทางการไหล ไม่ไหลจากบริเวณ

ที่สกปรกมากไปยังที่ที่สะอาดกว่า รอยต่อของพื้นและผนังควรมีลักษณะโค้งหรือตัดเฉียง ไม่เป็นมุมฉาก  

เพื่อไม่ให้มีน้ าขังหรือเศษเหลือติดค้าง 

ท่อระบายน้ าต้องมีผิวเรียบ มีขนาดใหญ่และมีจ านวนเพียงพอที่จะให้น้ าเสียไหลได้สะดวก มีฝาปิดปากท่อ 

เปิดท าความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนได้ 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

สถานประกอบการ (5) สิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อก าหนด 1.15 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าความสะอาดอย่างเพียงพอ 

 

ค าอธิบาย 

ควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกในการท าความสะอาด รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของผู้ปฏิบัติงาน 

เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น ผ้าปิดจมูก รองเท้ากันล่ืน ผ้ากันเปื้อน แว่นตา และควรเลือกอุปกรณ์ 

และสารที่ใช้ในการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ เหมาะสมกับพื้นผิวท่ีท าความสะอาด  
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

สถานประกอบการ (5) สิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อก าหนด 1.16 มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลและห้องสุขาเพียงพอส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 

ค าอธิบาย 

ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลและห้องสุขาต้องมีจ านวนเพียงพอกับจ านวนผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อแนะน าจ านวนห้องสุขาต่อจ านวนพนักงาน แสดงไว้ในภาคผนวก ข นอกจากนี้ส่ิงอ านวยความสะดวก

ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลและห้องสุขาควรอยู่ในสภาพดี สะอาด เช่น 

- ห้องสุขา ระบายอากาศได้ดี มีแสงสว่างเพียงพอ มีกระดาษช าระและถังขยะพร้อมฝาปิดมิดชิด  

ห้องสุขาไม่เปิดออกไปยังห้องผลิตโดยตรง ในกรณีที่มีห้องสุขาในห้องผลิต มีห้องหรือฉากกั้น  

- อ่างล้างมือมีจ านวนเพียงพอกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพดี สะอาด ติดตั้งทุกทางเข้าของห้องผลิต 

รวมทั้งในบริเวณห้องผลิตในต าแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก มีก๊อกน้ าชนิดท่ีเปิดปิดโดยไม่ใช้มือสัมผัส 

สบู่เหลว และอุปกรณ์ท าให้มือแห้ง เช่น กระดาษเช็ดมือ ผ้าเช็ดมือชนิดใช้ครั้งเดียว เครื่องเป่าลมร้อน  

กรณีที่ใช้กระดาษเช็ดมือหรือผ้าเช็ดมือชนิดใช้ครั้งเดียว ต้องมีถังขยะที่มีฝาปิด ที่รองรับกระดาษหรือผ้าที่ใช้

แล้วที่เปิดปิดได้โดยไม่ใช้มือสัมผัส (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเส่ียงและลักษณะของผลิตภัณฑ์) กรณีที่ใช้ 

เครื่องเป่าลมร้อนควรตรวจสอบความสะอาดของเครื่องอย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน 

- มีอ่างน้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับจุ่มล้างมือหรือถุงมือ หรือมีการพ่นสเปรย์น้ ายาฆ่าเชื้อ หรือกล่องกดน้ ายาฆ่าเชื้อ 

บริเวณทางเข้าของห้องผลิต โดยใช้ความเข้มข้นที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

กรณีใช้คลอรีน ให้ตรวจเฝ้าระวังปริมาณที่เหลือของคลอรีน (residual chlorine) อย่างสม่ าเสมอ ขณะใช้

ควรมปีริมาณอย่างน้อย 50 ml/l 

- รองเท้าบู๊ทมีเพียงพอ และติดตั้งบ่อล้างรองเท้าทุกทางเข้าอาคารผลิตจากภายนอก โดยมีน้ ายาฆ่าเชื้อ 

ในความเข้มข้นที่เหมาะสม ตามค าแนะน าของผู้ผลิต เช่น หากใช้คลอรีน ปริมาณคลอรีนที่เหลือ (residual 

chlorine) ขณะใช้ควรมีปริมาณอย่างน้อย 200 ml/l นอกจากนี้ควรเปล่ียนถ่ายน้ าอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง

รักษาระดับน้ าให้เหมาะสม (อย่างน้อยควรสูงพอท่วมรองเท้าระดับข้อเท้า) 

- มีสถานที่เปล่ียนเส้ือผ้าและเก็บของใช้ส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน เป็นสัดส่วนแยกจากบริเวณผลิต 

และบริเวณล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ สถานที่นั้นควรสะอาด อากาศถ่ายเทดี ไม่อับทึบ ส่ิงของต้อง

จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และแมลงต่างๆ 
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

สถานประกอบการ (5) สิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อก าหนด 1.17 มีการระบายอากาศที่เพียงพอและไม่ก่อให้เกิดหยดน้ าจากการควบแน่นในอาคารปฏิบัติงาน 

ค าอธิบาย 

บริเวณผลิตมีระบบการระบายอากาศที่ดี สามารถระบายกล่ิน ควัน ไอน้ า  และความร้อนที่เกิดจาก

กระบวนการผลิต ควรกรองอากาศตามความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และควรป้องกันการควบแน่น

ของไอน้ าและหยดน้ าที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ การระบายอากาศไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
ไปยังสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง เช่น ไม่ควรระบายอากาศจากบริเวณที่สกปรกไปยังบริเวณที่สะอาดกว่า 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

สถานประกอบการ (5) สิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อก าหนด 1.18 มีแสงสว่างเพียงพอและมีแหล่งของแสงที่ให้สีที่เหมาะต่อการปฏิบัติงานในจุดที่มีความจ าเป็น 

ค าอธิบาย 

บริเวณที่ผลิตมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  นอกจากนี้แหล่งของแสงให้สีที่เหมาะสม  

ไม่ท าให้การมองเห็นผิดไปจากปกติ โดยเฉพาะในขั้นตอนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร 

แช่เยือกแข็ง ข้อแนะน าเกี่ยวกับความเข้มของแสงที่ใช้ในขั้นตอนต่างๆ แสดงไว้ในภาคผนวก ค 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

สถานประกอบการ (5) สิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อก าหนด 1.19 มีการป้องกันหลอดไฟส่องสว่าง รวมถึงอุปกรณ์หรือโครงสร้างอื่นที่แตกง่าย เพื่อให้

แน่ใจว่าหากเกิดการแตกจะไม่กระจายปนเปื้อนกับสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

ค าอธิบาย 

ในบริเวณผลิต ถ้ามีหลอดไฟที่แตกได้ ต้องมีฝาครอบ เพื่อป้องกันการแตกและปลอมปนในสินค้าเกษตร 

แช่เยือกแข็ง รวมท้ังรักษาความสะอาดของฝาครอบและตรวจสอบสภาพของหลอดไฟอย่างสม่ าเสมอ 

ส าหรับอุปกรณ์หรือโครงสร้างอื่นๆ ที่แตกหักได้ เช่น พลาสติกแข็ง กระจกหน้าต่าง หรือผนังส่วนที่เป็น

กระจกแก้ว ควรตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และมีมาตรการควบคุมป้องกันการแตกกระจายของเศษอุปกรณ์

หรือโครงสร้างดังกล่าว ไม่ให้ปนเปื้อนสู่สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง หากเกิดการแตกต้องมีมาตรการจัดการ

และแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อให้ม่ันใจว่าจะไม่ปนเปื้อนกับสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

สถานประกอบการ (5) สิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อก าหนด 1.20 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ วัสดุที่เกี่ยวข้องกับ 

การผลิต เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีที่เหมาะสม และแยกเก็บเป็นหมวดหมู ่

ค าอธิบาย 

พื้นที่ส าหรับการเก็บรักษาวัตถุดิบ รวมถึงวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ บรรจุภัณฑ์ วัสดุต่างๆ เครื่องมือ 

อุปกรณ์ รวมถึงสารเคมีที่ใช้ในการผลิต ให้จัดแบ่งเป็นสัดส่วน แยกจากกัน และมีป้ายระบุอย่างชัดเจน  

การจัดเก็บสารเคมีที่ไม่ใช้ในอาหาร สารท าความสะอาด และสารอันตรายให้เก็บแยกจากสารที่ใช้เป็น

ส่วนผสมในอาหาร 

พื้นที่ส าหรับเก็บรักษา ควรรักษาความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ระบายอากาศได้ดี ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน

หรือปนเปื้อนข้าม ป้องกันสัตว์พาหะน าเชื้อต่างๆ ได้ 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (1) น้ า 

ข้อก าหนด 2.1 มีน้ า น้ าบริโภคและ/หรือน้ าแข็งที่สะอาด มีคุณภาพเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ 

การใช้งานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิต 

ค าอธิบาย 

น้ าทีสั่มผัสกับสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งหรือพื้นผิวที่สัมผัสกับสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง และน้ าที่ใช้เป็นส่วนผสม 

มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตและได้มาตรฐานน้ าบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 

กรณีใช้น้ าแข็ง น้ าแข็งนั้นควรผ่านการผลิต การเก็บรักษา การขนถ่ายและควรใช้อย่างถูกสุขลักษณะ 

และมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน  

ควรมีระบบท่อแยกน้ าที่ใช้ทั่วไปและน้ าที่สัมผัสอาหาร  และมีเครื่องหมายแสดงความแตกต่างไว้ 

ให้เห็นอย่างชัดเจน 

กรณีใช้คลอรีน ควรวัดปริมาณคลอรีนที่เหลือในน้ าใช้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยอาจสุ่มวัดจากน้ าปลายสาย

หลายจุดสลับกัน 

การสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าแข็งทางด้านจุลินทรีย์ควรมีความถี่อย่างเหมาะสม เช่น อาจตรวจ 

ทุก 1 ถึง 2 เดือน ขึ้นกับประวัติคุณภาพของน้ าใช้ดังกล่าว และควรตรวจวิเคราะห์ทางเคมีอย่างน้อยปีละครั้ง 
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (2) การจัดการและการก ากับดูแล 

ข้อก าหนด 2.2 มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานโดยผู้ควบคุมที่มีความสามารถเพียงพอและมีจ านวน 

ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

ค าอธิบาย 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งนั้น ผู้ควบคุมควรมีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบและความส าคัญของการควบคุมอุณหภูมิและเวลาในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง

และสามารถตัดสินใจได้ ความรู้ที่ผู้ควบคุมควรมี เช่น ระบบคุณภาพตามการปฏิบัติที่ดีในการผลิต  

(Good Manufacturing Practices: GMP) ระบบหลักการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ (Hazard 

Analysis and Critical Control Point: HACCP) และการควบคุมกระบวนการในขั้นตอนการผลิต โดยผู้ควบคุม
ควรได้รับการฝึกอบรมตามข้อก าหนด 6 

ผู้ควบคุมควรมีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น เมื่อเกิดปัญหาในกระบวนการผลิต มีผู้ควบคุม 

ที่จะแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และไม่ท าให้เกิดผลเสียต่อสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

ในกรณีที่มีการจ้างช่วง (subcontract) ควรมีระบบควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วง เช่น ห้องเย็นรับฝาก 
หรือผู้รับจ้างขนส่งสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง โดยสถานประกอบการควรมีเกณฑ์การประเมิน เพื่อเลือกผู้รับจ้าง

ช่วงที่ปฏิบัติได้ตามข้อก าหนดของ มกษ. 9041-2557 และควรมีการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (2) การจัดการและการก ากับดูแล 

ข้อก าหนด 2.3 มีเอกสารขั้นตอนการด าเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน และการตรวจ 

เฝ้าระวัง 

ค าอธิบาย 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (procedure) เป็นเอกสารอธิบายขั้นตอนหรือกิจกรรมที่จ าเป็นต้องปฏิบัติ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นไปตามล าดับขั้นตอน โดยใช้ข้อความที่รัดกุม ถูกต้อง ชัดเจน  

เช่น  ระบุใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด รวมถึงก าหนดแผนการตรวจเฝ้าระวังและผู้รับผิดชอบ 

ไว้ในขั้นตอนส าคัญให้ชัดเจน ขั้นตอนการด าเนินงานแตกต่างกันไปในแต่ละโรงงาน ขึ้นอยู่กับลักษณะ

โครงสร้างองค์กร ขนาดขององค์กร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น 

เอกสารขั้นตอนการด าเนินงานควรสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและข้อก าหนดของมาตรฐานที่ใช้  

และควรปรับเปลี่ยน แก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ  



มกษ. 9041(G)-2560 15 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (2) การจัดการและการก ากับดูแล 

ข้อก าหนด 2.4 มีแผนและมีการด าเนินงานตามแผนตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าเกษตร 

แช่เยือกแข็ง 

ค าอธิบาย 

มีแผนการตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งในขั้นตอนที่จ าเป็น เช่น ขั้นตอนการรับ

วัตถุดิบ ขั้นตอนการแปรรูปก่อนการแช่เยือกแข็ง โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน 

ทางกายภาพ เคมีหรือชีวภาพ  

ในแผนการตรวจสอบ อาจเขียนเป็นแผนภูมิการผลิตที่แสดงกระบวนการผลิตทั้งหมดหรือแบบย่อ  

และระบุขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย รวมถึงระบุจ านวนตัวอย่างที่เก็บ และวิธีการตรวจวิเคราะห์ด้วย 

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ โดยการวิเคราะห์นี้อาจท าในห้องปฏิบัติการของโรงงาน (ถ้ามี)  

หรือส่งวิเคราะห์ ควรเก็บผลการวิเคราะห์ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อการตรวจรับรองหรือการตามสอบ  

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (3) การตามสอบและการเรียกคืน (traceability and recall) 

ข้อก าหนด 2.5 มีเอกสารแสดงขั้นตอนการตามสอบ และการเรียกคืน เพื่อสามารถเรียกคืน  

สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งได้ทันเวลา เมื่อมีปัญหาที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค 

ข้อก าหนด 2.6 ระบุรุ่นการผลิตบนฉลากหรือเอกสารก ากับสินค้าให้สามารถตามสอบได้ 

ค าอธิบาย 

การจัดท าเอกสารแสดงขั้นตอนการตามสอบ ควรเป็นไปตามหลักการและแนวทางตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

เรื่อง การตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร: หลักการและแนวทางส าหรับการออกแบบระบบการตามสอบ
และการน าไปปฏิบัติ (มกษ. 9028) ซึ่งได้ระบุนิยามส าหรับรุ่นและการระบุรุ่นไว้ดังนี้ 

- รุ่น (lot) หมายถึง สินค้าเกษตรและอาหารที่ประกอบด้วยสินค้าแบบเดียวกัน และส่วนประกอบ

อย่างเดียวกัน ทีผ่ลิตข้ึนภายใต้สภาพการผลิตเดียวกัน ซึง่ท าข้ึนหรือส่งมอบในช่วงเวลาเดียวกัน  

- การระบุรุ่น (lot identification) หมายถึง การออกรหัสบ่งชี้ให้กับรุ่นสนิค้าเกษตรและอาหาร 
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การก าหนดรหัสบ่งชี้รุ่นควรชัดเจน และมีเอกสารก ากับว่ารหัสที่ใช้ประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง เช่น วันที่ 

และเวลาผลิต นอกจากนี้ควรบันทึกข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดิบ รายละเอียดของกระบวนการผลิต  

และแหล่งจ าหน่ายสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง โดยโรงงานควรเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อประโยชน์  

ในการตามสอบ 

ผู้ประกอบการควรจัดท าเอกสารขั้นตอนการเรียกคืน โดยระบุสถานการณ์ ผู้ปฏิบัติ และผู้ตัดสินใจ รวมถึง

วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และทดลองปฏิบัติตามแผนการเรียกคืน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแผน 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (1) วัตถุดิบ (1.1) การรับและเก็บรักษาวัตถุดิบ 

ข้อก าหนด 3.1 มีระบบการตรวจรับวัตถุดิบที่มีความปลอดภัยและคุณภาพตามที่ผู้ผลิตก าหนด ในกรณี

รับวัตถุดิบที่เน่าเสียง่าย ต้องควบคุมและตรวจสอบอุณหภูมิ 

ค าอธิบาย 

ระบบการตรวจรับวัตถุดิบ หมายถึง กระบวนการคัดเลือก ตรวจสอบ ตัดสิน และบันทึกเกี่ยวกับวัตถุดิบ 

เช่น คัดเลือกวัตถุดิบจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพทุกรุ่น  

ควรจัดท าเกณฑ์การตรวจรับวัตถุดิบ ทั้งด้านความปลอดภัยและคุณภาพ รวมถึงแผนการตรวจที่ระบุ

ความถี่ของการตรวจแต่ละรายการตามความเส่ียง เช่น การสุ่มตรวจสอบด้านเคมีและจุลินทรีย์ส าหรับ

วัตถุดิบจากผู้ส่งมอบรายใหม่ หรือการตรวจสอบวัตถุดิบตามความถี่ท่ีก าหนดไว้  

ต้องควบคุมอุณหภูมิวัตถุดิบอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะวัตถุดิบที่เน่าเสียง่าย และตรวจสอบอุณหภูมิ  

ณ จุดรับว่าอยู่ในช่วงที่เหมาะสมหรือไม่ หากอุณหภูมิสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ประเมินวัตถุดิบนั้นว่า 

ยังสามารถรับไว้ได้หรือไม่ หากตัดสินว่ารับวัตถุดิบนั้นไว้ ให้รีบลดอุณหภูมิวัตถุดิบลงสู่ระดับที่เหมาะสม 

ทั้งนี้ควรบันทึกแหล่งที่มา ผลการตรวจสอบอุณหภูมิ และการด าเนินการ 

บริเวณรับวัตถุดิบควรแยกออกจากบริเวณผลิตอื่นๆ พื้นที่เพียงพอส าหรับการรับวัตถุดิบ มีอุปกรณ์ 

อ านวยความสะดวกในการขนถ่าย ควรรักษาความสะอาดบริเวณรับวัตถุดิบอย่างสม่ าเสมอ และควรมีมาตรการ

ป้องกันการปนเปื้อน เช่น ป้องกันสัตว์พาหะน าเชื้ออื่นๆ เข้ามาในบริเวณรับวัตถุดิบ ถ้าบริเวณรับวัตถุดิบ 

เป็นที่เปิดโล่ง ควรขนถ่ายวัตถุดิบอย่างรวดเร็ว  

วัตถุดิบที่ผ่านขั้นตอนการรับเข้ามาแล้ว หากยังไม่น าไปใช้ในทันที ควรเก็บในภาชนะที่สะอาด และแยกเก็บ

ในบริเวณเฉพาะ ควรติดฉลากหรือแสดงเครื่องหมายและระบุวันที่เก็บ เพื่อความสะดวกในการเรียงล าดับ

การผลิตก่อนหลัง บริเวณเก็บวัตถุดิบควรสะอาด ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือการเน่าเสีย 
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางท่ี 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (1) วัตถุดิบ (1.1) การรับและเก็บรักษาวัตถุดิบ 

ข้อก าหนด 3.2 การเก็บรักษาวัตถุดิบ ให้เก็บรักษาที่อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะกับประเภทวัตถุดิบ 

ค าอธิบาย 

รูปแบบการจัดเก็บวัตถุดิบมีความหลากหลายตามประเภทของวัตถุดิบ ที่มีความเส่ียงต่อความปลอดภัย

อาหารที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรก าหนดระยะเวลาเก็บรักษาให้สัมพันธ์กับประเภทวัตถุดิบ และอุณหภูมิ 

การเก็บรักษา เพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ข้อแนะน าในการเก็บรักษาวัตถุดิบแต่ละประเภท มีดังนี้  

- วัตถุดิบสด เช่น เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ สินค้าสัตว์น้ า  

วัตถุดิบชนิดนี้มีอายุการเก็บส้ันมาก เป็นสินค้าสดซึ่งมีความเส่ียงสูง จึงควรเก็บในอุณหภูมิต่ า เช่น  

เนื้อสัตว์ควรเก็บที่อุณหภูมิประมาณ 0
o
C ถึง 4

o
C สัตว์น้ าควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 7o

C เพื่อป้องกันการเจริญ 

เติบโตของจุลินทรีย์จนท าให้สินค้าไม่ปลอดภัย หรือส่งผลเสียต่อคุณภาพสินค้า  

- ผักและผลไม้ 

วัตถุดิบชนิดนี้มีอายุการเก็บนานกว่าประเภทแรก เนื่องจากปัญหาเรื่องจุลินทรีย์ที่จะส่งผลกระทบ

ต่อความปลอดภัยหรือคุณภาพนั้นมีน้อยกว่า ทั้งนี้สภาพการเก็บรักษาผักและผลไม้แต่ละชนิดให้มีอายุ  

การเก็บรักษานาน จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของผักและผลไม้ และสภาพการเก็บ  

- วัตถุดิบอื่นๆ  

- วัตถุดิบที่ต้องการเก็บไว้ในสภาพแช่เยือกแข็ง ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -18
o
C หรือต่ ากว่า เพื่อรักษาสภาพ

แช่เยือกแข็งของสินค้าไว้ 

- วัตถุดิบอื่นๆ เช่น ส่วนประกอบที่เป็นผง ควรเก็บรักษาในที่แห้ง และควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินไป 

และควรมีอากาศถ่ายเท เพื่อป้องกันการเกิดสภาวะความชื้นสะสมและการควบแน่น และป้องกันการเจริญเติบโต

ของจุลินทรีย์ โดยเฉพาะเชื้อรา 
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (1) วัตถุดิบ (1.2) การเตรียมวัตถุดิบ 

ข้อก าหนด 3.3 คัดแยกและคัดทิ้งวัตถุดิบที่ไม่เหมาะสมออกจากระบบการผลิต 

ข้อก าหนด 3.4 ควบคุมระยะเวลาและอุณหภูมิในระหว่างการเตรียมวัตถุดิบอย่างเหมาะสม 

ค าอธิบาย 

เนื่องจากกระบวนการแช่เยือกแข็งไม่สามารถท าลายหรือลดจ านวนจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ในอาหารได้ ดังนั้น

จ านวนจุลินทรีย์ขั้นต้นในวัตถุดิบควรมีน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งท าได้โดยการคัดวัตถุดิบก่อนการแปรรูป 

รวมถึงควบคุมดูแลอุณหภูมิและระยะเวลาในการเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบอย่างเหมาะสม 

ควรคัดแยกและคัดทิ้งวัตถุดิบที่ไม่เหมาะสมในการแปรรูป เช่น วัตถุดิบที่เน่าเสียหรือใกล้จะเน่าเสีย  

หรือมีความเส่ียงในการปนเปื้อนจุลินทรีย์ หรือวัตถุดิบลักษณะอื่นๆ ที่สถานประกอบการก าหนดไว้ว่า  

ไม่ควรน าเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยคัดแยกวัตถุดิบดังกล่าวไม่ให้ปะปนกับวัตถุดิบดี แล้วจึงน าไปใช้

ประโยชน์อื่นหรือก าจัด 

การเตรียมวัตถุดิบ เช่น การตัดแต่ง การล้าง ควรด าเนินการอย่างรวดเร็ว ในอุณหภูมิที่เหมาะสม 

เพื่อลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ หรือการเปล่ียนแปลงทางเคมี ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยและ

คุณภาพ เช่น การเกิดกล่ินและรสที่ ไม่พึงประสงค์ และการเปล่ียนสีและเนื้อ สัมผัสที่ เกิดจาก 

การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และการท างานของเอนไซม์ 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (2) การแปรรูปก่อนการแช่เยือกแข็ง 

ข้อก าหนด 3.5 กรณีวัตถุดิบที่ต้องผ่านการคลายสภาพเยือกแข็ง (thawing) ก่อนน าไปแปรรูป ให้ระบุ

วิธีการคลายสภาพเยือกแข็งที่ถูกสุขลักษณะและเหมาะสม และตรวจเฝ้าระวังระยะเวลาและอุณหภูมิ 

ในการคลายสภาพเยือกแข็ง 

ค าอธิบาย 

ควรระบุวิธีให้ชัดเจนและตรวจเฝ้าระวังเวลาและอุณหภูมิในการคลายสภาพเยือกแข็งอย่างใกล้ชิด  

การเลือกวิธีการคลายสภาพเยือกแข็ง ควรค านึงถึงขนาดและความหนาของวัตถุดิบ ควบคุมการเจริญเติบโต

ของจุลินทรีย์ และด าเนินการในภาชนะและบริเวณเฉพาะที่ถูกสุขลักษณะ  
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วิธีการคลายสภาพเยือกแข็ง สามารถท าได้หลายวิธี เช่น   

- การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4
o
C หรือต่ ากว่า  

- การใช้น้ าสะอาด (มาตรฐานน้ าบริโภค) ที่อุณหภูมิ 21
o
C..หรือต่ ากว่าไหลผ่านวัตถุดิบ โดยวิธีนี้ 

ต้องด าเนินการภายใน 4 ชั่วโมง หากหมุนเวียนน้ าที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้อีก ให้ใช้ได้เฉพาะวัตถุดิบในรุ่นที่
ก าลังด าเนินการอยู่เท่านั้น 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (2) การแปรรูปก่อนการแช่เยือกแข็ง 

ข้อก าหนด 3.6 กรณีวัตถุดิบที่ต้องผ่านกระบวนการลวก (blanching) เช่น ผัก ให้ควบคุมระยะเวลาและ

อุณหภูมิในการลวกอย่างถูกต้อง 

ค าอธิบาย 

การลวกมักใช้กับการผลิตผักแช่เยือกแข็ง เพื่อยับย้ังการท างานของเอนไซม์ที่จะส่งผลต่อคุณภาพ  

ของสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง ผู้ประกอบการควรก าหนดและควบคุมระยะเวลาในการลวกและอุณหภูมิที่ใช้ 

ให้ถูกต้องเหมาะสมกับขนาด รูปร่างลักษณะ คุณสมบัติในการน าความร้อน ชนิดและปริมาณเอนไซม์ 

ในวัตถุดิบนั้น ทั้งนี้การให้ความร้อนมากเกินไปจะท าให้วัตถุดิบสุกเกินไปและอาจท าให้สูญเสียคุณค่าทาง
โภชนาการ หรือการให้ความร้อนน้อยเกินไปจะไม่สามารถยับยั้งเอนไซม์ได้ตามวัตถุประสงค์  

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (2) การแปรรูปก่อนการแช่เยือกแข็ง 

ข้อก าหนด 3.7 กรณีวัตถุดิบที่ต้องผ่านการปรุงสุกก่อนการแช่เยือกแข็ง (cooking/pre-cooking)  

ต้องควบคุมระยะเวลาและอุณหภูมิการให้ความร้อนที่เพียงพอในการท าลายหรือ ลดเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค

ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย 

ค าอธิบาย 

ควรมีการยืนยันความใช้ได้ (validation) ของอุณหภูมิและเวลาการปรุงสุกตามหลักการที่ถูกต้อง เพื่อให้

มั่นใจว่าเพียงพอที่จะก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค (pathogens) ให้อยู่ในระดับปลอดภัยที่ต้องการได้ 

ซึ่งอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการปรุงสุกขึ้นกับ ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ อุณหภูมิของการปรุงสุก ชนิด ขนาด 

และอุณหภูมิเริ่มต้นของวัตถุดิบ ทั้งนี้ควรเก็บข้อมูลหรือหลักฐานการยืนยันความใช้ได้ 
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วัตถุดิบบางชนิด เช่น ผัก ผลไม้ ควรล้างก่อนการปรุงสุก แต่วัตถุดิบ เช่น เนื้อสัตว์ ไม่แนะน าให้ล้าง เนื่องจาก

จะท าให้เกิดการปนเปื้อนระหว่างกระบวนการล้าง เมื่อผ่านขั้นตอนการให้ความร้อนแล้ว ควรท าให้เย็นทันท ี

ด้วยน้ าเย็นที่สะอาดหรือวิธีอื่นๆ ที่ถูกสุขลักษณะ และควรน าไปผลิตโดยเร็ว ในกรณีที่ไม่สามารถผลิตใน

ขั้นตอนต่อไปได้ทันที แนะน าให้เก็บวัตถุดิบนั้นในอุณหภูมิต่ า เช่น 0
o
C ถึง 4

o
C และน าไปผลิตภายใน 18 ช่ัวโมง 

ควบคุมอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการปรุงสุก ตลอดจนบันทึกผลการตรวจวัดอุณหภูมิตามระยะเวลา เพื่อ

แสดงว่าอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการท าให้สุกเป็นไปตามท่ีก าหนด 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (2) การแปรรูปก่อนการแช่เยือกแข็ง 

ข้อก าหนด 3.8 ควบคุมระยะเวลาของวัตถุดิบที่อยู่ในช่วงอุณหภูมิวิกฤติระหว่าง 10
o
C ถึง 60

o
C ให้

สั้นที่สุด และให้เหมาะกับประเภทวัตถุดิบ 

ค าอธิบาย 

ก่อนการแช่เยือกแข็ง อาจมีบางขั้นตอนที่อุณหภูมิของวัตถุดิบอยู่ระหว่าง 10
o
C และ 60

o
C ให้ควบคุม

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในขั้นตอนนั้นๆ ให้ส้ันที่สุด เนื่องจากช่วงอุณหภูมิดังกล่าวเป็นช่วงอุณหภูมิ 

ที่จุลินทรีย์ก่อโรคสามารถเจริญเติบโตได้ดี หากระยะเวลานานอาจท าให้สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งไม่ปลอดภัย  

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (2) การแปรรูปก่อนการแช่เยือกแข็ง 

ข้อก าหนด 3.9 การใช้วัตถุเจือปนอาหารต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

ค าอธิบาย 

กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ส าหรับสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง ได้แก่ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และประกาศกระทรวง

สาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุเจือปนอาหาร เช่น Codex General Standard for Food 

Additives (GSFA, Codex STAN 192-1995) และมาตรฐานสินค้าแช่เยือกแข็งแต่ละชนิดของโคเด็กซ์  

ในกรณีที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ ควรอ้างอิงมาตรฐานเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารของประเทศคู่ค้าด้วย  
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (3) กระบวนการแช่เยือกแข็ง 

ข้อก าหนด 3.10 ออกแบบกระบวนการแช่เยือกแข็งให้ลดอุณหภูมิที่จุดที่มีอุณหภูมิสูงสุด (thermal centre) 

ของวัตถุดิบลงให้ได้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรคในระหว่างกระบวนการ 

แช่เยือกแข็ง 

ข้อก าหนด 3.11 กระบวนการแช่เยือกแข็งต้องลดอุณหภูมิที่จุดที่มีอุณหภูมิสูงสุด (thermal centre) 

ของวัตถุดิบลงได้จนถึง -18
o
C หรือต่ ากว่า 

ค าอธิบาย 

ออกแบบกระบวนการแช่เยือกแข็ง ให้ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ไม่ท าให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตระหว่าง

กระบวนการแช่เยือกแข็ง และลดอุณหภูมิที่จุดที่มีอุณหภูมิสูงสุดของวัตถุดิบลงได้จนถึง -18
o
C หรือต่ ากว่า

ได้จริง รวมถึงควรมีจ านวนเครื่องแช่เยือกแข็งเพียงพอกับปริมาณการผลิต และเหมาะสมกับประเภทและ

ลักษณะของวัตถุดิบ ผู้ประกอบการควรมีเอกสารหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของกระบวนการ 

แช่เยือกแข็งว่าไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและคุณภาพ  

นอกจากนี้ กระบวนการแช่เยือกแข็งมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้าย ดังนั้นการลดอุณหภูมิ โดยเฉพาะ

ในช่วงอุณหภูมิที่ท าให้เกิดผลึกน้ าแข็งที่มากที่สุด (maximum ice crystallisation) ควรเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้

ช่วงอุณหภูมินี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของวัตถุดิบ เช่น ความหนา การน าความร้อน 

สมรรถนะของเครื่องท าความเย็นและประเภทของกระบวนการแช่เยือกแข็ง  

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (3) กระบวนการแช่เยือกแข็ง 

ข้อก าหนด 3.12 หลังกระบวนการแช่เยือกแข็งต้องน าผลิตภัณฑ์ไปห้องเก็บรักษาสินค้าเกษตร 

แช่เยือกแข็งให้เร็วที่สุดและรักษาอุณหภูมิผลิตภัณฑใ์ห้อยู่ที่ -18
o
C หรือต่ ากว่า 

ค าอธิบาย 

ควรลดการสัมผัสของสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งกับอากาศภายนอก โดยการเคล่ือนย้ายเข้าห้องเย็นส าหรับ

เก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบจากอากาศอุ่นและความชื้นสูง ซึ่งอาจท าให้

เกิดหยดน้ าจากการควบแน่น หรือน้ าแข็งในสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งละลาย จนก่อให้เกิดผลเสียต่อ  

ความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (3) กระบวนการแช่เยือกแข็ง 

ข้อก าหนด 3.13 กรณีเคลือบน้ าแข็ง (glazing) น้ าที่ใช้ต้องเป็นน้ าบริโภคหรือมีคุณสมบัติเทียบเท่า

มาตรฐานน้ าบริโภค 

ค าอธิบาย 

การเคลือบน้ าแข็ง (glazing) คือ การท าให้เกิดชั้นน้ าแข็งล้อมรอบผิวของสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

โดยการสเปรย์หรือจุ่มลงในน้ าเปล่าหรือน้ าที่ผสมวัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งน้ าที่ใช้ควรเป็นไปตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขที่ เกี่ยวข้อง และการใช้วัตถุ เจือปนอาหารให้เป็นไปตามข้อก า หนดที่  3.9  

การเคลือบน้ าแข็งควรควบคุมให้เหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (4) กรณีการใช้กระบวนการแช่เยือกแข็ง  

เพื่อควบคุมปรสิตก่อโรค (helminth parasite)  

ข้อก าหนด 3.14 ผลิตภัณฑ์ส าหรับรับประทานดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ ต้องมีมาตรการควบคุมอุณหภูมิ 

การแช่เยือกแข็งและเวลาที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพแช่เยือกแข็งที่ชัดเจนและสามารถท าลายปรสิต 

ที่ท าให้เกิดโรคได ้

ค าอธิบาย 

การแช่เยือกแข็งไม่ถือเป็นกระบวนการก าจัดจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหาร แต่มีปรสิตที่อาจถูกท าลาย 

เมื่อผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งและการเก็บรักษาในระยะเวลาหนึ่ง เช่น พยาธิ Anisakis spp. ในสัตว์น้ า 

และ พยาธิ Trichinella spiralis ในเนื้อสัตว ์

หากใช้การแช่เยือกแข็งเป็นมาตรการควบคุมความปลอดภัยอาหารนั้น ต้องมีข้อมูลยืนยันว่ามาตรการที่ใช้

ว่าสามารถควบคุมอันตรายได้ โดยปัจจัยส าคัญที่จะยับย้ังปรสิตนี้คือ อุณหภูมิสุดท้ายของการแช่เยือกแข็ง
และเวลาในการเก็บรักษาที่อุณหภูมินั้นๆ โดยปัจจัยทั้งสองนี้อาจแตกต่างไปขึ้นอยู่กับประเภทและรูปร่าง

ลักษณะของสินค้าเกษตร และสายพันธุ์ของปรสิต  

วิธีการแช่เยือกแข็งเพื่อควบคุมปรสิตนี้อาจใช้ควบคู่กับการถนอมอาหารวิธีอื่น เช่น การหมัก การดอง  

หรือใช้ในกรณีที่การเตรียมขั้นสุดท้ายไม่มีการให้ความร้อน หรือการให้ความร้อนไม่เพียงพอที่จะยับย้ัง 

การเจริญเติบโตของปรสิต   
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (5) การบรรจ ุ

ข้อก าหนด 3.15 ภาชนะบรรจุต้องสะอาดและไม่ท าให้เกิดการปนเป้ือนสารใดๆที่อาจมีผลเสียต่อ

ความปลอดภัยและคุณภาพผลิตภัณฑ ์

ค าอธิบาย 

ภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับอาหารสะอาด วัสดุที่ใช้ท าภาชนะบรรจุรวมทั้งหมึกพิมพ์เหมาะสม ไม่เป็นพิษ  

และไม่ปนเปื้อนสู่สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง  

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (5) การบรรจ ุ

ข้อก าหนด 3.16 กระบวนการบรรจุต้องรวดเร็ว ไม่ท าให้อุณหภูมิสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งสูงขึ้น  

จนเกินเกณฑ์ที่ก าหนดที่ท าให้มีผลเสียต่อความปลอดภัยและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ค าอธิบาย 

หลังกระบวนการแช่เยือกแข็ง หากบรรจุทันที กระบวนการบรรจุและการจัดเก็บในห้องเย็นส าหรับ 

เก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งควรด าเนินการอย่างรวดเร็ว กรณีที่ไม่บรรจุทันที ควรเคล่ือนย้าย 

เพื่อเก็บรักษาในห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็ว และป้องกันสินค้าเกษตร 

แช่เยือกแข็งจากการสูญเสียน้ า เมื่อน าออกมาบรรจุ ควรน าออกจากห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตร 

แช่เยือกแข็งในปริมาณที่เหมาะกับการบรรจุ ไม่ท าให้อุณหภูมิสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งสูงเกินช่วงอุณหภูมิ 

ที่ยอมให ้และเมื่อบรรจุแล้วควรน าเข้าเก็บในห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็ว 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (5) การบรรจ ุ

ข้อก าหนด 3.17 วิธีการบรรจุต้องปกป้องสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งจากการสูญเสียน้ าได ้

ค าอธิบาย 

ในระหว่างการเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งอาจเกิดการสูญเสียน้ าโดยการระเหยจากผิวของ  

สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง หรือที่เรียกว่า freezer burn ซึ่งจะเป็นรอยสีขาวหรือเหลืองที่ผิวและเป็นต าหนิ 
ดังนั้นจึงควรมีวิธีการบรรจุสินค้าที่เหมาะสมก่อนน าเข้าห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง  
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วัสดุที่ใช้ในการบรรจุสินค้า ควรป้องกันการระเหยของน้ าได้ และมีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย เพื่อป้องกัน

สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งสัมผัสกับอากาศเย็นในห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งโดยตรง  

การบรรจุควรเป็นไปด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้มีรอยเปิดหรือช่องว่างของภาชนะบรรจุ เนื่องจากจะท าให้

อากาศเย็นสัมผัสกับสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งได้ ในระหว่างการบรรจุ ให้ควบคุมอุณหภูมิ ความเร็วลม 

และความชื้นของอากาศที่สัมผัสกับสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง เนื่องจากหากสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งสัมผัส

กับอากาศที่มีความชื้นต่ าและมีความเร็วลมสูง จะท าให้สูญเสียน้ าได้เร็วขึ้น 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (5) การบรรจ ุ

ข้อก าหนด 3.18 วิธีการบรรจุต้องปกป้องสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งจากจุลินทรีย์และสิ่งปนเป้ือนอื่นๆ ได ้

ค าอธิบาย 

วิธีการบรรจุ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุ ควรสะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิด 

การปนเปื้อน บริเวณบรรจุสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งควรรักษาความสะอาด และควบคุมอุณหภูมิเพื่อไม่ให้

สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งละลายจนท าให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (6) การเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

ข้อก าหนด 3.19 ต้องควบคุมห้องเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งให้อุณหภูมิผลิตภัณฑ์ 

อยู่ที่ -18
o
C หรือต่ ากว่า โดยให้มีความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิภายในช่วงที่ยอมให้น้อยที่สุด 

ค าอธิบาย 

การเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งต้องควบคุมอุณหภูมิในห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตร 

แช่เยือกแข็งให้มีความคลาดเคล่ือนน้อยที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ (รายละเอียดในข้อก าหนด 1.5 

ถึงข้อก าหนด 1.8) สมรรถนะของเครื่องท าความเย็น รวมถึงวิธีการจัดเก็บ นอกจากนี้ควรมีวิธีการ

ตรวจสอบอุณหภูมิ เช่น มีเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์แสดงอุณหภูมิของห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตร

แช่เยือกแข็ง โดยติดตั้งในต าแหน่งที่อ่านได้ง่ายและชัดเจน อาจติดตั้งที่เครื่องควบคุมความเย็นด้านหน้า

ห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง จดบันทึกอุณหภูมิสม่ าเสมอ ซึ่งอาจใช้เครื่องบันทึก

อัตโนมัติหรือบันทึกโดยผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ หากอุณหภูมิของห้องเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งสูงขึ้น 

จนมีผลให้อุณหภูมิสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งสูงกว่า -18
o
C ควรมีมาตรการในการลดอุณหภูมิ 
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (6) การเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

ข้อก าหนด 3.20 จัดวางผลิตภัณฑ์ในห้องเก็บรักษาเป็นสัดส่วน สามารถป้องกันการปนเป้ือน ต้องมี

ช่องว่างให้อากาศเย็นหมุนเวียนได้ ไม่ขวางการหมุนเวียนอากาศจนส่งผลเสียต่ออุณหภูมิผลิตภัณฑ์  

และต้องมีป้ายระบุชนิดสินค้าชัดเจน 

ค าอธิบาย 

การจัดเก็บสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งในห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งไม่ก่อให้เกิด 

การปนเปื้อน เช่น จัดเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด เป็นระเบียบ มีที่รองพื้น แยกประเภท ไม่ปะปนกัน 

และไม่ควรเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ใกล้กัน  

การเก็บสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งควรมีช่องว่างในแต่ละแถวให้ความเย็นไหลเวียนได้ทั่วถึง ไม่กีดขวาง 

การไหลเวียนของอากาศเย็น เช่น วางสูงขวางช่องให้ความเย็น 

มีป้ายระบุหรือบ่งชี้ที่เห็นได้ชัดเจน ก ากับบนภาชนะบรรจุ ซึ่งมีข้อมูลหรือรหัสสินค้าที่ชัดเจน สามารถ

แบ่งแยกสินค้าเกษตรที่เก็บภายในห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งได้ 

ควรควบคุมปริมาณการเก็บในห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งให้เหมาะสมกับ

สมรรถนะของเครื่องท าความเย็นและขนาดของห้อง  

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (6) การเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

ข้อก าหนด 3.21 จัดการสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งให้ผลิตภัณฑ์ที่รับมาก่อนออกจากห้องเก็บรักษาก่อน 

(first in-first out) หรือมีวันหมดอายุที่สั้นที่สุด ไม่เก็บสินค้านานเกินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ค าอธิบาย 

หลักการจัดการแบบที่รับมาก่อนให้ออกจากห้องเก็บรักษาก่อน (first in-first out) หมายถึง การจัดการ
สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งที่เข้าห้องเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งก่อน ให้น าออกไปใช้ก่อน  

เพื่อลดการเส่ือมสภาพจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน ดังนั้นผู้ประกอบการควรตรวจสอบอายุการเก็บของ

สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งอย่างสม่ าเสมอ เพื่อไม่ให้เก็บนานเกินอายุการเก็บ 

ในกรณีที่สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งบางชนิดที่จัดเก็บทีหลัง แต่มีวันหมดอายุที่เร็วกว่าชนิดที่จัดเก็บไปก่อนหน้า 

ให้น าสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งที่มีวันหมดอายุเร็วกว่าออกมาจากห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตร 

แช่เยือกแข็งก่อน  
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (7) การเคลื่อนย้าย และการขนส่ง 

ข้อก าหนด 3.22 การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ระหว่างจุดต่างๆ ในโรงงาน รวมทั้งการส่งและรับสินค้าเข้า

หรือออกจากห้องเก็บรักษา ต้องด าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะและรวดเร็ว เพื่อลดการสัมผัสของ

ผลิตภัณฑ์กับความชื้นในอากาศ (humidity) และอุณหภูมิที่สูงกว่า -18
o
C หรือสภาวะที่ก่อให้เกิดผลเสีย

ต่อผลิตภัณฑ ์ที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อความปลอดภัยและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ข้อก าหนด 3.23 ห้องเก็บผลิตภัณฑ์บนพาหนะขนส่งต้องรักษาอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ให้อยู่ที่ -18
o
C 

หรือต่ ากว่า ตั้งแต่เริ่มต้นการขนส่งจนถึงจุดหมายได ้

ค าอธิบาย 

ควรควบคุมอุณหภูมิระหว่างการเคล่ือนย้ายสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง รวมไปถึงในห้องเก็บผลิตภัณฑ์ 

บนพาหนะขนส่งให้รักษาอุณหภูมิสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งให้คงที่ที่ -18
o
C หรือต่ ากว่า ตลอดการเคล่ือนย้าย

และขนส่งได้  

การเลือกห้องเก็บผลิตภัณฑ์บนพาหนะขนส่ง ให้ค านึงถึงความสามารถในการรักษาอุณหภูมิสินค้าเกษตร

แช่เยือกแข็งให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น มีฉนวนกันความร้อน มีสมรรถนะของเครื่องท าความเย็น

เหมาะสม นอกจากนี้ให้มีวิธีการตรวจสอบอุณหภูมิอย่างสม่ าเสมอ  

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (7) การเคลื่อนย้าย และการขนส่ง 

ข้อก าหนด 3.24 ตรวจสอบความสะอาด ห้องเก็บผลิตภัณฑ์บนพาหนะขนส่งก่อนการน าสินค้าขึ้น 

ข้อก าหนด 3.25 ตั้งค่าและลดอุณหภูมิห้องเก็บผลิตภัณฑ์บนพาหนะขนส่งให้เย็นก่อนการน าสินค้าขึ้น 

ค าอธิบาย 

ห้องเก็บผลิตภัณฑ์บนพาหนะขนส่งต้องสะอาด ไม่มีกล่ินที่ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากจะก่อให้เกิด 

การปนเปื้อนสู่สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งได้ ให้ตรวจสอบประวัติการขนส่งของพาหนะขนส่งว่ามีความเส่ียง 

ที่จะเกิดการปนเปื้อนข้ามสู่สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งหรือไม่ หากมีความเส่ียงต้องมีมาตรการป้องกัน 

ตั้งค่าตัวควบคุมอุณหภูมิ (thermostat) และลดอุณหภูมิห้องเก็บผลิตภัณฑ์บนพาหนะขนส่งให้เท่ากับ  

-18
o
C หรือต่ ากว่า ล่วงหน้าก่อนน าสินค้าขึ้น เพื่อป้องกันสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งละลาย 
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (7) การเคลื่อนย้าย และการขนส่ง 

ข้อก าหนด 3.26 การขนสินค้าขึ้นและลงจากพาหนะขนส่ง ต้องปฏิบัติให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และมีวิธี

ที่เหมาะสม 

ค าอธิบาย 

วางแผนการขนถ่ายสินค้า เกษตรแช่เ ยือกแข็งทั้งขึ้นและลงจากพาหนะขนส่ง เพื่อการขนถ่าย 

ที่ต่อเนื่อง และรวดเร็ว เนื่องจากหากสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งสัมผัสกับอุณหภูมิและความชื้นสูงเป็น

เวลานานอาจส่งผลต่อความปลอดภัยและคุณภาพได้ 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (7) การเคลื่อนย้าย และการขนส่ง 

ข้อก าหนด 3.27 ควบคุมอุณหภูมิสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งระหว่างขนส่งไม่ให้สูงกว่า.-18
o
C หรือ

อุณหภูมิเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด โดยอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงต้องอยู่ในความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ 

ภายในช่วงที่ยอมให้ได้ ทั้งน้ีไม่ว่ากรณีใด อุณหภูมิสูงสุดต้องไม่สูงกว่า -12
o
C และต้องลดอุณหภูมิ 

ใหล้งถึง -18
o
C โดยเร็วที่สุด 

ค าอธิบาย 

ในระหว่างการขนส่ง การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งอาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงควรก ากับ

ดูแลไม่ให้อุณหภูมิสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งสูงกว่า -12
o
C  และส่งผลต่อความปลอดภัยและคุณภาพได้  

หากสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งมีอุณหภูมิสูงขึ้น ควรรีบลดอุณหภูมิในห้องเก็บผลิตภัณฑ์บนพาหนะขนส่งทันที 

เพื่อให้อุณหภูมิสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งลดลงจนถึง -18
o
C หรือต่ ากว่า ให้ได้เร็วที่สุด 

ผู้ประกอบการควรก าหนดเกณฑ์ความคลาดเคล่ือนของอุณหภูมิที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใด อุณหภูมิ
สูงสุดต้องไม่สูงกว่า -12

o
C  
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง: 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (7) การเคลื่อนย้าย และการขนส่ง 

ข้อก าหนด 3.28 มีแผนและการด าเนินการตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง 

ค าอธิบาย 

ให้ก าหนดความถี่ และผู้รับผิดชอบในแผนการตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง

ระหว่างการขนส่ง โดยความถี่ควรเหมาะสมกับระยะทางที่ขนส่ง  

การตรวจสอบอุณหภูมิสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง ท าได้ท้ังการวัดอุณหภูมิสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งและการวัด
อุณหภูมิห้องเก็บรักษาผลิตภัณฑ์บนพาหนะขนส่ง ซ่ึงการวัดอุณหภูมิที่ห้องเก็บรักษาผลิตภัณฑ์บนพาหนะ

ขนส่งเป็นแบบที่สะดวกมากกว่า โดยวัดเมื่อน าสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งขึ้นพาหนะและบันทึกข้อมูล 

เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรมีเอกสารยืนยันว่าอุณหภูมิห้องเก็บรักษาบนพาหนะขนส่งที่ใช้ 
รักษาอุณหภูมิสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งที่ -18

o
C หรือต่ ากว่าได้ตลอดการขนส่ง  

ตัวอย่างการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิในพาหนะขนส่ง ส าหรับพาหนะขนส่งยาว (ยาวกว่า 6 เมตร) ควรท า 

ท่อลมเพื่อส่งให้ลมเย็นไปถึงส่วนท้ายของห้องเก็บรักษาผลิตภัณฑ์บนพาหนะอย่างเพียงพอ ควรมีเครื่องวัด

อุณหภูมิ (sensor) 2 เครื่อง คือ 1 เครื่องส าหรับวัดอุณหภูมิอากาศที่ย้อนกลับเข้ามา ที่หน่วยท าความเย็น  

และอีกเครื่องแนะน าให้วางไว้ที่ต าแหน่ง 2/3 ถึง 3/4 ของความยาวของยานพาหนะ (วัดจากเครื่องท าความเย็น) 

โดยติดไว้ในท่อบนผนัง ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่อ่านได้จากทั้งสองเครื่องจะบ่งชี้การท างานของ 

ระบบท าความเย็น ถ้าความแตกต่างมากหรือเปล่ียนแปลงมากอาจหมายถึงการท าความเย็นล่วงหน้านั้น 

ไม่เพียงพอ หรือเก็บที่ไม่ถูกต้อง หรือปิดประตูช้าเกินไป  

กรณีวัดอุณหภูมิสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง อาจวัดเมื่อเกิดปัญหา  เช่น เครื่องท าความเย็นบนพาหนะขนส่ง

ขัดข้อง ควรสุ่มเลือกตัวอย่างสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งจากในห้องเก็บรักษาบนพาหนะขนส่ง หากอยู่

ระหว่างการขนส่งให้เลือกตัวอย่างจาก 2 ต าแหน่ง ได้แก่ จุดบนสุดและจุดต่ าสุดจากตู้บรรทุกที่ใกล้ 

มุมประตู (รูปที่ 1) 
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รูปที่ 1 ต าแหน่งการสุ่มตัวอย่างจากพาหนะที่มีสินค้า (loaded vehicle) 

แต่หากต้องการวัดอุณหภูมิสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง ณ ปลายทาง ขณะขนสินค้าลง ให้สุ่ม 4 ตัวอย่างจาก

ต าแหน่งใดๆ ดังต่อไปนี้ (รูปที่ 2) 

- ส่วนบนสุดและล่างสุดของส่วนบรรทุกซ่ึงใกล้กับประตูเปิด  

- ส่วนบนและมุมใดมุมหนึ่งของส่วนบรรทุก (ต าแหน่งที่ไกลจากหน่วยท าความเย็นมากที่สุด)  

- จุดศูนย์กลางของส่วนบรรทุก  

- จุดศูนย์กลางส่วนด้านหน้าของส่วนบรรทุก (ต าแหน่งที่ใกล้หน่วยท าความเย็นมากที่สุด)  

- มุมบนสุดและมุมล่างสุดของด้านหน้าส่วนบรรทุก  

 
รูปที่ 2 ต าแหน่งการสุ่มวัดอุณหภูมิส าหรับพาหนะที่น าสินค้าลงแล้ว (unloaded vehicle) 
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง : 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (8) การตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิ 

ข้อก าหนด 3.29 มีระบบตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิระหว่างกระบวนการแช่เยือกแข็งและตลอดทุกขั้นตอน 

การผลิตจนถึงการขนส่งที่เหมาะสม โดยใช้การตรวจสอบอุณหภูมิห้องเย็น และ/หรือ อุณหภูมิผลิตภัณฑ์ 

เพื่อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งอยู่ที่ -18
o
C หรือต่ ากว่า ถ้ามีการคลาดเคลื่อนของ

อุณหภูมิต้องอยู่ภายในช่วงความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิที่ยอมให้ได ้

ค าอธิบาย 

ให้มีระบบตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการ โดยการตรวจสอบอุณหภูมิของ  

เครื่องแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิอากาศของห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิอากาศ

ของห้องเก็บผลิตภัณฑ์บนพาหนะขนส่ง หรืออาจตรวจสอบอุณหภูมิผลิตภัณฑ์  

วิธแีนะน าในการตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิ มีดังนี้ 

- การตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิอากาศ (air temperature monitoring)  

ควรใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ (sensor) ที่อยู่กับที่ และควรมีวิธีการป้องกันเครื่องเสียหายในระหว่างปฏิบัติงาน 

การตรวจสอบอุณหภูมิอากาศนั้นสามารถทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบได้อย่างรวดเร็ว ท าให้บริหาร

จัดการกระบวนการได้สะดวกมากขึ้น เช่น ปรับปรุงความถี่การเปิดประตู รอบการละลายน้ าแข็ง  

- การตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ (product temperature monitoring) 

การวัดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์สามารถตรวจสอบอุณหภูมิของสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งเป็นไปตามที่ก าหนด 

ได้แม่นย ากว่าการวัดอุณหภูมิอากาศ แต่อาจไม่สามารถปฏิบัติได้สะดวกในช่วงที่ผลิตและการขนส่งสินค้า

จ านวนมาก 

อุณหภูมิของสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งอาจวัดโดยตรง ทั้งแบบท าลายผลิตภัณฑ์ (destructive product 

temperature measurement) และไม่ท าลายผลิตภัณฑ์ (non-destructive temperature measurement)  
หรือการวัดโดยอ้อม เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเลียนแบบ (simulated food product) การใช้หัววัดของ

เทอร์โมมิเตอร์ (temperature probe) และ/หรือ เครื่องบันทึก(recorder) โดยวางไว้ระหว่างภาชนะบรรจุ

หรือในกล่องบรรจุสินค้า (load) โดยการวัดอุณหภูมินั้น ให้ลดอุณหภูมิของหัววัด ให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิ

สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งให้มากที่สุดก่อนการวัดและหลังจากสอดหัววัดเทอร์โมมิเตอร์เข้าไป ควรอ่าน

อุณหภูมิเมื่อค่าที่อ่านคงท่ี 
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การวัดอุณหภูมิแบบไม่ท าลายผลิตภัณฑ์ (non-destructive temperature measurement) 

เป็นการวัดอุณหภูมิที่ผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ เป็นวิธีท่ีรวดเร็วและไม่ท าลายผลิตภัณฑ์มากเกินไป แต่อาจให้

ค่าที่สูงกว่าอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์จริงถึง 2
o
C โดยในการวัดควรปฏิบัติดังนี้ 

- วัดอุณหภูมิระหว่างกล่องบนวัสดุไม้กันกระแทก (pallet) หรือระหว่างภาชนะบรรจุ 

- ใช้แรงกดเพียงพอที่จะท าให้เกิดการสัมผัสและการวัดอุณหภูมิที่ดี และใช้หัววัดที่มีความยาว

เหมาะสม เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจากการน าความร้อน (conductivity error) 

- ใช้หัววัดที่พื้นผิวเรียบเพื่อให้สัมผัสความร้อนที่ดี สะสมความร้อนต่ าแต่การน าความร้อนสูง  

การวัดอุณหภูมิแบบท าลายผลิตภัณฑ์ (destructive temperature measurement) 

เป็นการวัดอุณหภูมิภายในของผลิตภัณฑ์ โดยการเจาะหรือแทงเพื่อให้หัววัดเข้าไปได้ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ควร

เป็นโลหะปลายแหลมและท าให้เย็นก่อนเจาะ ตัวอย่างเครื่องมือ เช่น เครื่องเจาะน้ าแข็ง สว่านมือ  

โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางใกล้เคียงกับขนาดของหัววัด และความลึกของการเจาะ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

- กรณีสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งมีขนาดใหญ่ ให้วัดอุณหภูมิที่ความลึกอย่างน้อย 2.5 cm จากพื้นผิว 

- กรณีสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งมีขนาดเล็ก ให้วัดที่ความลึกจากพื้นผิว อย่างน้อย 3-4 เท่าของ

เส้นผ่าศูนย์กลางของหัววัด 

- กรณีที่เจาะไม่ได้ เนื่องจากขนาดหรือส่วนประกอบของสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง เช่น ผักหั่นลูกเต๋า 

ควรวัดอุณหภูมิภายในภาชนะบรรจุโดยใช้หัววัดปลายแหลม วัดอุณหภูมิที่จุดศูนย์กลางของภาชนะบรรจุ 

- การวัดอุณหภูมิในสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งที่มีขนาดใหญ่ ควรวัดอุณหภูมิที่ความลึกมากกว่า 2.5 cm 

ขั้นตอนการควบคุมอุณหภูมิ (stepwise approach to temperature control) 

ค าแนะน าในการควบคุมอุณหภูมิ โดยการตรวจสอบสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งระหว่างขั้นตอนการผลิต

จนถึงการขนส่ง มีดังนี้ 

 

 

 

1. ตรวจพินิจ

อาหาร 

2. ตรวจบันทึก

การเฝ้าระวัง

อุณหภูมิอากาศ 

3. วัดอุณหภูมิ

แบบไม่ท าให้

ผลิตภัณฑ์

เสียหาย 

4. วัดอุณหภูมิ

แบบท าให้

ผลิตภัณฑ์

เสียหาย 
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1. ก่อนการน าสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งขึ้นหรือระหว่างการน าลงจากพาหนะขนส่ง ให้ตรวจพินิจสภาพ

ของอาหาร (เช่น ร่องรอยจากความเสียหาย หรือน้ าแข็งละลาย) 

2. ตรวจสอบบันทึกการตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิ หากอุณหภูมิในการขนย้ายถูกต้อง ระบบท าความเย็น

ท างานเป็นปกติ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ผิดปกติ ไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติม 

3. ถ้าสงสัยหรือไม่มีการบันทึกข้อมูลตามข้อ 2 ให้วัดอุณหภูมิแบบไม่ท าลายผลิตภัณฑ์ ถ้าผลการวัดระบุว่า

อุณหภูมิสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ยอมให้ ไม่ต้องมีมาตรการเพิ่มเติม 

4. ถ้าการวัดอุณหภูมิตามข้อ 3 แสดงว่าอุณหภูมิสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งมีความคลาดเคล่ือนมากกว่า

ช่วงที่ยอมให้ ให้วัดแบบท าลายผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินการเมื่อสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งอยู่ในห้องที่ควบคุม
อุณหภูมิหรือในสภาวะที่อุณหภูมิสินค้าคงที่  

เมื่ออุณหภูมิของสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ใหป้ฏิบัติตามวิธีในข้อ 3.32 และ ข้อ 3.33   

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง : 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (8) การตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิ 

ข้อก าหนด 3.30 การเลือกอุปกรณ์ตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิให้พิจารณาถึง 

1) ความถูกต้องและความละเอียดของการวัดที่เหมาะสม  

2) ช่วงอุณหภูมิที่เพียงพอส าหรับการตรวจวัดอุณหภูมิสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

ค าอธิบาย 

อุปกรณ์ในตรวจวัดอุณหภูมิควรมีความแม่นและมีความละเอียดของการวัดที่เหมาะสม และอยู่ในช่วง 

การวัดที่ครอบคลุม -18
o
C เช่น อุปกรณ์วัดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์มีความคลาดเคล่ือนไม่เกิน ±0.5o

C และ 

มีความละเอียดการแสดงผลอย่างน้อยที่ 0.1
o
C ส าหรับอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอากาศควรมีความคลาดเคล่ือน

ไม่เกิน ±2o
C และมีความละเอียดการแสดงผลอย่างน้อยที่ 1

o
C 

นอกจากนี้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิควรมีความแข็งแรงทนทาน อาจมีระบบกันกระแทกหรือป้องกัน 

การส่ันสะเทือน รวมถึงการป้องกันผลเสียที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ าจากความชื้นด้วย  
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง : 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (8) การตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิ 

ข้อก าหนด 3.31 มีแผนการด าเนินการ และบันทึกการด าเนินการสอบเทียบและ/หรือทวนสอบเครื่องมือวัด 

เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง แม่นย าของเครื่องมือวัด 

ค าอธิบาย 

จัดท าแผนการพิสูจน์ยืนยันและ/หรือสอบเทียบเครื่องมือ โดยระบุชนิดเครื่องมือ วิธีการและความถี่ของ

การพิสูจน์ยืนยัน หรือสอบเทียบ โดยอาจด าเนินการสอบเทียบภายในหน่วยงานหรือคัดเลือกห้องปฏิบัติการ

สอบเทียบที่ด าเนินการตามวิธีการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025   

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง : 

การควบคุมกระบวนการผลิต เก็บรักษาและขนส่ง (9) การจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา 

ข้อก าหนด 3.32 ชี้บ่งและแยกสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิที่ก าหนดไว้ทันที 

ระงับการส่งออกจ าหน่ายไว้ก่อน และประเมินความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยผู้มีอ านาจ

หน้าที่ของสถานประกอบการ และด าเนินการตามผลการประเมิน ดังน้ี 

1) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยให้ปรับปรุงแก้ไขสู่ระดับที่ปลอดภัยหรือท าลาย 

2) ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์ก่อนน าไปใช้/

จ าหน่ายต่อไป 

3) บันทึกการปฏิบัติงานตาม 1) หรือ 2) 

ข้อก าหนด 3.33 กรณีผลิตภัณฑ์ส่งออกจากสถานประกอบการไปแล้ว มีปัญหาด้านความปลอดภัย 

ผู้ประกอบการต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้อง และ/หรือ หน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียกคืน

สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งมาแก้ไขหรือท าลาย และบันทึกการปฏิบัติงาน 

ค าอธิบาย 

สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งอาจเกิดปัญหาความปลอดภัยหรือคุณภาพ หากการควบคุมอุณหภูมิ 

และ/หรือเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตั้งแต่การรับ

วัตถุดิบ การเตรียม การแปรรูปก่อนการแช่เยือกแข็ง การแช่เยือกแข็ง การเก็บรักษา จนถึงการขนส่ง  
ผูม้ีอ านาจหน้าที่ของสถานประกอบการต้องระงับการจ าหน่ายและประเมินความปลอดภัยและคุณภาพของ

สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง เพื่อด าเนินการตามความเหมาะสม เป็น 2 กรณี คือ 

 



มกษ. 9041(G)-2560 34 

1. กรณีที่สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งไม่ปลอดภัย และปรับปรุงแก้ไขสู่ระดับที่ปลอดภัยไม่ได้ ให้ท าลาย

หรือน าไปใช้ประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่เป็นอาหาร  

ถ้าสินค้าดังกล่าวไม่ปลอดภัย แต่ปรับปรุงแก้ไขสู่ระดับที่ปลอดภัยได้ ผู้ประกอบการต้องมีข้อมูลอ้างอิง

ทางวิทยาศาสตร์ และต้องมีการประเมินประสิทธิผลของวิธีการที่เลือกใช้ว่า ระดับของการปนเปื้อนและ 

ส่ิงที่ปนเปื้อนนั้นสามารถท าลายหรือลดระดับลงสู่ระดับที่ปลอดภัยได้โดยวิธีการที่เลือกใช้ เช่น ตรวจพบ  

การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในกุ้งสดแช่เยือกแข็ง สามารถแก้ไขได้โดยน าไปต้มสุกแล้วแช่เยือกแข็งใหม่ 

และจ าหน่ายในรูปกุ้งต้มแช่เยือกแข็ง โดยข้อมูลที่อ้างอิงต้องระบุว่า ระดับการปนเปื้อนของจุลินทรีย์นั้น 

สามารถท าลาย/ลดระดับลงสู่ระดับที่ปลอดภัยโดยวิธีการต้มที่อุณหภูมิและเวลาที่ใช้  

2. กรณีที่สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัย แต่คุณภาพอาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

ที่ก าหนด ให้ปรับปรุงแก้ไขให้ได้คุณภาพตามท่ีต้องการแล้วจึงจ าหน่ายต่อไป  

บันทึกปัญหาที่เกิดขึ้น การประเมินสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นหลักฐาน 

กรณีที่ต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ให้ปฏิบัติตามแผนที่ระบุไว้ ตามข้อ 2.5 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง : 
4. การบ ารุงรักษาและการสุขาภิบาล 

ข้อก าหนด 4 มีแผนซึ่งระบุวิธีการ ความถี่และผู้รับผิดชอบ การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ

ประสิทธิภาพการด าเนินการ และการบันทึกรายละเอียด ต่อไปน้ี 

1) การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร อุปกรณ์เครื่องมือ ห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตร 

แช่เยือกแข็ง สิ่งอ านวยความสะดวก พาหนะและภาชนะบรรจุ 

2) การท าความสะอาดอาคาร อุปกรณ์เครื่องมือ ห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง  

สิ่งอ านวยความสะดวก พาหนะและภาชนะบรรจ ุ

3) การป้องกันก าจัดและตรวจสอบสัตว์พาหะน าเชื้อในสถานประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในบริเวณผลิตและสถานที่เก็บรักษา  

4) การจัดการขยะและของเสียที่เหลือจากการผลิต 

ค าอธิบาย 

มีแผนระบุวิธีการ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบประสิทธิภาพการด าเนินการ 

และการบันทึกรายละเอียด ต่อไปนี้  

 



มกษ. 9041(G)-2560 35 

(1) อาคาร อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง ส่ิงอ านวยความสะดวก 

ภาชนะบรรจุ  และพาหนะขนส่ง ควรมีการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การผลิต การเก็บรักษา  

และการขนส่งสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามีข้อผิดปกติหรือข้อบกพร่อง 

ควรซ่อมแซมทันที  

(2) อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง ส่ิงอ านวยความสะดวก 

ภาชนะบรรจุและพาหนะขนส่ง ต้องท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ ถ้าจ าเป็นต้องฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะในส่วน

ที่สัมผัสกับสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง สารเคมีที่ใช้ ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้  

วัสดุที่จะท าความสะอาด รวมถึงเหมาะสมกับการใช้ในโรงงานผลิตอาหาร 

(3) มีมาตรการป้องกันและก าจัดสัตว์พาหะน าเชื้อในบริเวณผลิต ซึ่งจะก่อให้เกิดการปนเปื้อน 

ในผลิตภัณฑ์ เช่น 

 ดูแลและซ่อมแซมอาคารผลิตให้อยู่ในสภาพดี ช่องระบายอากาศและช่องทางระบายน้ า 

มีการป้องกันสัตว์พาหะน าเชื้อ 

 เฝ้าระวังและตรวจหาร่องรอยสัตว์พาหะน าเชื้ออย่างสม่ าเสมอ 

 ก าจัดตามวิธี และความถี่ท่ีเหมาะสม และไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนต่อผลิตภัณฑ์ 

 สารเคมีที่ใช้ก าจัดสัตว์พาหะน าเชื้อเป็นชนิดที่เหมาะสมและอนุญาตให้ใช้กับโรงงานผลิตอาหาร  

และด าเนินการโดยผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและสารเคมีท่ีใช้ 

(4) การจัดการขยะและของเสียที่เหลือจากการผลิต ต้องมีระบบการจัดการ ดังนี ้

 ส่ิงที่ไม่ใช้แล้วหรือสิ่งปฏิกูลใหแ้ยกออกจากพื้นที่ผลิต 

 อาคารผลิตมีภาชนะรองรับของเสีย และแยกจากภาชนะที่ใช้ในการผลิต 

 ภาชนะใส่เศษเหลือจากการผลิต ท าจากวัสดุที่ไม่ดูดซับน้ า ท าความสะอาดง่าย  

 รักษาความสะอาดของภาชนะรองรับของเสีย 

 บริเวณที่เก็บขยะและของเสีย ต้องเป็นสัดส่วนและมิดชิด ถ้าเก็บนอกอาคาร ให้มีฝาปิดมิดชิด  

 การก าจัดเศษเหลือและขยะต้องไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนไปยังสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

 ระบบและวิธีที่ใช้ในการบ าบัดน้ าเสียต้องมีประสิทธิภาพ ไม่เป็นแหล่งสะสมของสัตว์พาหะน าเชื้อ

หรือก่อให้เกิดการปนเปื้อนไปยังสายการผลิตและสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง : 

5. สุขลักษณะส่วนบุคคล 

ข้อก าหนด 5.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาความสะอาดส่วนบุคคล 

ข้อก าหนด 5.2 ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายและปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะตามกฎระเบียบ

สุขลักษณะส่วนบุคคลที่สถานประกอบการก าหนด 

ค าอธิบาย 

สถานประกอบการควรมีกฎระเบียบเกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคล และควบคุมให้ปฏิบัติตามและ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  

แนวทางการก าหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคล โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในสายการผลิต 

มีดังนี้ 

- ต้องรักษาความสะอาดส่วนบุคคล เช่น ดูแลมือและเล็บให้สะอาดอยู่เสมอ โดยการล้างมือ ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อ

และเช็ดมือให้แห้งทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน รวมถึงภายหลังการสูบบุหรี่ ไอ จาม การใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือ

กระดาษช าระ และหลังกลับจากห้องน้ าหรือห้องส้วม นอกจากนี้ควรตัดเล็บส้ัน ไม่ควรทาเล็บ หากทาเล็บ

ให้ใส่ถุงมือทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน โดยถุงมือควรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สะอาด ไม่ดูดซึมน้ า ฆ่าเชื้อ

สม่ าเสมอ หรือหากเป็นถุงมือท่ีใช้ครั้งเดียว ไม่ควรใช้ซ้ า และเปลี่ยนทุกครั้งเม่ือออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน 

- สวมเส้ือผ้า เส้ือคลุมหรือผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก (ส าหรับพื้นที่ผลิตอาหารที่มีความเส่ียงสูง) ถุงมือ 

หมวก ตาข่ายหรือผ้าคลุมผมท่ีสะอาด การคลุมผมควรคลุมเส้นผมตลอดใบหู สวมรองเท้ากันน้ าและควร 

จุ่มรองเท้าในน้ ายาฆ่าเชื้อ ทั้งนี้เครื่องแต่งกายควรเหมาะกับลักษณะงานตามความจ าเป็น ไม่เป็นอุปสรรค 

ในการปฏิบัติงาน ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนไปยังสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง และเปลี่ยนที่โรงงานก่อนเข้าใน

พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ไม่สวมใส่เครื่องประดับ  

- ไม่สูบบุหรี่ ไม่บ้วนหรือถ่มน้ าลาย ไม่เคี้ยวหมากฝรั่ง ไม่รับประทานอาหารในบริเวณปฏิบัติงาน  

และไม่ไอหรือจามใส่วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ ไม่แคะ แกะ เกา ขณะท างาน  
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง : 

5. สุขลักษณะส่วนบุคคล 

ข้อก าหนด 5. 3 ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เป็นโรคติดต่อ หรือเจ็บป่วยที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยอาหาร 

กรณีเป็นโรคติดต่อหรือเจ็บป่วยต้องแจ้งหัวหน้าผู้ควบคุมงาน 

ค าอธิบาย 

ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพก่อนรับเข้าท างาน และควรตรวจสุขภาพประจ าปี  เพื่อตรวจสอบว่า

ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค ไอกรน ไวรัสตับอักเสบ ไม่เป็นพาหะของโรคทางเดินอาหาร เช่น 

อหิวาต์ ไทฟอยด์ ท้องร่วง และไม่เป็นโรคที่น่ารังเกียจ ได้แก่ โรคเท้าช้าง โรคเรื้อน โรคผิวหนัง ที่น่ารังเกียจ 

โรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติด ทั้งนี้ให้เก็บประวัติการตรวจสุขภาพ 

ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในสายการผลิตต้องไม่มีแผลเปิด แผลติดเชื้อ หรือแผลอื่นๆ ที่ท าให้เกิดการปนเปื้อนไปยัง

สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง นอกจากจะป้องกันอย่างเหมาะสม เช่น ใช้แผ่นปิดแผลและสวมถุงมือ 

ในกรณีที่บาดเจ็บหรือป่วย เช่น ท้องเสีย อาเจียน เป็นไข้ เจ็บคอ หรือผิวหนังติดเชื้อเป็นแผล ต้องรายงาน

ให้ผู้ดูแลทราบทันที เพื่อพิจารณาถึงความจ าเป็นในการรักษา และ/หรือ แยกออกจากการปฏิบัติงานและ 

มีการเก็บบันทึกข้อมูลการรายงานและการตรวจสอบการบาดเจ็บหรือป่วยไว้ ทั้งนี้ผู้ดูแลควรมีการส ารวจ

ตรวจสอบพนักงานในสายการผลิตสม่ าเสมอ และบันทึกผลการส ารวจประจ าวัน 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง : 

5. สุขลักษณะส่วนบุคคล 

ข้อก าหนด 5.4 บุคคลภายนอกที่เข้าไปในบริเวณปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบสุขลักษณะ

ส่วนบุคคลที่สถานประกอบการก าหนด 

ค าอธิบาย 

บุคคลภายนอก ที่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิตนั้นๆ แต่หากเข้าไปในบริเวณปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตาม

ข้อ 5.1 ถึง 5.3  
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง : 

6. การฝึกอบรม 

ข้อก าหนด 6.1 มีแผนการฝึกอบรม และพนักงานได้รับการอบรมและประเมินผลตามแผนให้มีทักษะ

และความรู้เหมาะสมกับงานที่ท า 

ค าอธิบาย 

มีแผนการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม และควรทบทวนการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ 

ตัวอย่างหัวข้อในการฝึกอบรม เช่น สุขลักษณะส่วนบุคคล การสุขาภิบาล การใช้สารเคมีในการท าความสะอาด 
การก าจัดสัตว์พาหะน าเชื้อ ส าหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตหรือสัมผัสกับสินค้าเกษตรโดยตรง  

ส าหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจควบคุมกระบวนการผลิตและสุขลักษณะ ต้องได้รับการฝึกอบรม

ให้เข้าใจข้อก าหนดของมาตรฐานนี้ รวมถึงเข้าใจวิธีการควบคุมตรวจสอบที่ถูกต้อง 

มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยื อกแข็ง: 

6. การฝึกอบรม 

ข้อก าหนด 6.2 มีการประเมินการปฏิบัติงานว่าพนักงานมีความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

โดยเฉพาะการควบคุมอุณหภูมิสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 

ค าอธิบาย 

การประเมินการปฏิบัติงาน ท าได้หลายวิธี เช่น การสอบถาม การสังเกตการปฏิบัติงาน รายงานผล

ปฏิบัติงานโดยหัวหน้าผู้ควบคุม หากพนักงานมีความเข้าใจไม่เพียงพอเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย  

ต้องฝึกอบรมเพิ่มเติม 
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มกษ.9041: 3 ข้อก าหนด   

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง : 

7. การจัดเก็บบันทึกข้อมูล 

ข้อก าหนด 7 ให้เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการวัด การตรวจสอบและการควบคุมกระบวนการไว้นานกว่า

อายุการเก็บผลิตภัณฑ์ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ค าอธิบาย 

เก็บบันทึกข้อมูลที่ส าคัญให้ครบถ้วน มีระเบียบ และค้นหาง่าย ข้อมูลที่เก็บ เช่น  
- แหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
- ผลการตรวจสอบวัตถุดิบ 

- การควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิต 
- การตรวจเฝา้ระวังอุณหภูมิ 
- การบ ารุงรักษาและการสุขาภิบาล  
- ประวัติการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงาน  
- ประวัติสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
- ข้อมูลการคัดเลือก ประเมิน และการด าเนินการตรวจสอบ ของผู้รับจ้างช่วง เช่น ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า  
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตามสอบและการเรียกคืนสินค้า 

การเก็บบันทึกเอกสาร ให้เก็บนานกว่าอายุการเก็บของสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง แต่ไม่น้อยกว่า 2 ปี เช่น 

หากอายุการเก็บสินค้าเกษตร 1 ปี ควรเก็บบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หากอายุการเก็บ 

3 ปี ควรเก็บบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องมากกว่า 3 ปี  
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ภาคผนวก ก 

รายการสินค้าเกษตรแชเ่ยือกแข็งท่ีครอบคลุมภายใต้ขอบข่ายของมาตรฐานสินค้าเกษตร 

แยกตามพิกัดศุลกากร 

ค าชี้แจงเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรพร้อมสถิติ 

ประเภท หมายถึง ประเภทพิกัดอัตราศุลกากร มีเลขรหัส 4 ตัว เลข 2 ตัวแรกเป็นเลขล าดับของ "ตอน" 

และเลข 2 ตัว หลังเป็นเลขล าดับของ "ประเภท" ในตอนนั้น 

ประเภทย่อย หมายถึง ประเภทพิกัดอัตราศุลกากรที่แยกย่อยลงไป ส่วนใหญ่มีเลขรหัส 6 ตัว แต่บางประเภท 

มีเลขรหัส 7 ตัว โดยเลขรหัส 6 ตัว เป็นเลขรหัสสากล ที่ทุกประเภทซึ่งใช้พิกัด ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์
ใช้ตรงกัน การส าแดงประเภทพิกัดในใบขนสินค้าต้องส าแดงเลขรหัสตามประเภทย่อย 

รหัสสถิติ หมายถึง รหัสสินค้าและรหัสหน่วยสินค้า รหัสสินค้ามีเลข 10 ตัว โดยเลข 7 ตัวแรก ตรงกับ 

รหัสประเภทย่อย (ในกรณีที่ประเภทย่อยแสดงเลขรหัส 6 ตัว เลขตัวท่ี 7 คือ 0) ดังนั้นในช่อง "รหัสสถิติ"  
จึงแสดงเฉพาะรหัสสินค้า ตัวหลังแล้วต่อท้ายด้วยรหัสหน่วยสินค้า เป็นอักษร และเครื่องหมาย ***  

ในกรณีที่ประเภทหรือประเภทย่อยใดแยกสถิติสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการ จะจ าแนกรายการตามรหัสสถิติ 

ในล าดับถัดจากประเภทหรือประเภทย่อยนั้นๆ  

รายการ หมายถึง รายการสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากร ข้อความที่ไม่มีเส้นขีดน าหน้า เป็นรายการสินค้า 

ตามประเภทเลขรหัส 4 ตัว ส่วนข้อความที่มีเส้นขีดน าหน้า เป็นรายการสินค้าตามประเภทย่อยซึ่งแบ่ง

ระดับออกเป็น ระดับ 1 (-) ระดับ 2 (- -) และระดับ 3 (- - -) ความหมายของข้อความในประเภทย่อย

ระดับเหนือขึ้นไป 

ตารางที่ ก.1 สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งประเภทเนื้อสัตว์ ที่อยู่ภายใต้พิกัดศุลกากรที่ 02 เนื้อสัตว์และ 

ส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งประกอบด้วยพิกัดย่อย ดังนี้ 

ประเภท ประเภทย่อย รหัสสถิติ รายการ 

0202   เนื้อสัตว์จ าพวกโค กระบือ แช่เย็นจนแข็ง 

 0202.10.00  - ทั้งตัวและครึ่งตัว 

  001/KGM
1
 โค 

  002/KGM กระบือ 

 0202.20.00  - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก 

  001/KGM โค 

  002/KGM กระบือ 

    

                                                   
1
 KGM = Kilogram 
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ประเภท ประเภทย่อย รหัสสถิติ รายการ 

 0202.30.00  - ไม่มีกระดูก 

  001/KGM โค 

  002/KGM กระบือ 

0203   เนื้อสุกร สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง 

   - แช่เย็นจนแข็ง 

 0203.21.00 000/KGM --ทั้งตัวและครึ่งตัว 

 0203.22.00 000/KGM --ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าวที่มีกระดูก 

 0203.29.00 000/KGM --อื่นๆ 

0204   เนื้อแกะหรือเนื้อแพะ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง 

 0204.30.00 000/KGM - ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว แช่เย็นจนแข็ง 

   - เนื้อแกะอื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง 

 0204.41.00 000/KGM --ทั้งตัวและครึ่งตัว 

 0204.42.00 000/KGM --ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก 

 0204.43.00 000/KGM --ไม่มีกระดูก 

 0204.50.00 000/KGM --เนื้อแพะ 

0205 0205.00.00 000/KGM เนื้อม้า เนื้อลาหรือเนื้อล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง 

0206   ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์จ าพวกโค กระบือ สุกร แกะ แพะ 

ม้า ลาหรือล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง 

   - ของสัตว์จ าพวกโคกระบือ แช่เย็นจนแข็ง 

 0206.21.00 000/KGM -- ล้ิน 

 0206.22.00 000/KGM -- ตับ 

 0206.29.00 000/KGM -- อื่นๆ 

   - ของสุกร แช่เย็นจนแข็ง 

 0206.41.00 000/KGM -- ตับ 

 0206.49.00  -- อื่นๆ 

  001/KGM หนังสุกรที่บริโภคได้ 

  090/KGM อื่นๆ 

 0206.90.00 000/KGM - อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง 

0207   เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีกเล้ียงตามประเภท 

01.05 (สัตว์ปีกเล้ียงมีชีวิต ได้แก่ ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส 

เป็ด ห่าน ไก่งวง และไก่ต๊อก) สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง 

   - ของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส 

 0207.12.00 000/KGM -- ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง 
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ประเภท ประเภทย่อย รหัสสถิติ รายการ 

 0207.14  -- ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง 

 0207.14.10 000/KGM --- ปีก 

 0207.14.20 000/KGM --- โคนขา 

 0207.14.30 000/KGM --- ตับ 

   --- อื่นๆ 

 0207.14.91 000/KGM ---- เนื้อที่บดแยกเอากระดูกออกด้วยกรรมวิธีเชิงกล 

 0207.14.99 000/KGM ---- อื่นๆ 

   - ของไก่งวง 

 0207.25.00 000/KGM -- ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง 

 0207.27  -- ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง 

 0207.27.10 000/KGM --- ตับ 

   --- อื่นๆ 

 0207.27.91 000/KGM ---- เนื้อที่บดแยกเอากระดูกออกด้วยกรรมวิธีเชิงกล 

 0207.27.99 000/KGM ---- อื่นๆ 

   - ของเป็ด 

 0207.42.00 000/KGM -- ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง 

 0207.45.00 000/KGM -- อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง 

   - ของห่าน 

 0207.52.00 000/KGM -- ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง 

 0207.55.00 000/KGM -- อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง 

 0207.60.00  000/KGM - ของไก่ต๊อก 

0208   เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์อื่นๆ สด แช่เย็น หรือ 

แช่เย็นจนแข็ง 

 0208.10.00 000/KGM  - ของกระต่ายหรือของกระต่ายป่า 

 0208.30.00 000/KGM  - ของไพรเมต 

 0208.40  - ของวาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เล้ียงลูก

ด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนาทีและพะยูน (สัตว์เล้ียงลูก

ด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ า สิงโตทะเล และช้างน้ า  

(สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมในอันดับย่อยพินนิพีเดีย) 

 0208.40.10 000/KGM -- ของวาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เล้ียงลูก

ด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนาทีและพะยูน (สัตว์เล้ียงลูก

ด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) 

 0208.40.90 000/KGM -- อื่นๆ 
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ประเภท ประเภทย่อย รหัสสถิติ รายการ 

 0208.50.00  - ของสัตว์เล้ือยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จ าพวกเต่า) 

  001/KGM ตะพาบน้ าไต้หวัน 

  002/KGM ตะพาบน้ าอื่นๆ 

  003/KGM จระเข ้

 0208.60.00 000/KGM - ของอูฐ และของสัตว์จ าพวกอูฐอื่นๆ (คาเมลิด)ี 

 0208.90  - อื่นๆ 

 0208.90.10 000/KGM -- ขากบ 

 0208.90.90  -- อื่นๆ 

  001/KGM กวาง 

  002/KGM นกกระจาบ 

  003/KGM จิ้งหรีด 

  004/KGM ตั๊กแตน 

  005/KGM หนอนกอไผ่ 

  006/KGM แมลงอื่นๆ 

  090/KGM อื่นๆ 

0209   มันหมูไม่มีเนื้อติดและมันสัตว์ปีก ยังไม่เจียวหรือสกัดโดยวิธีอื่น 

สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ใส่เกลือ แช่น้ าเกลือ ท าให้แห้งหรือ

รมควัน 

 0209.10.00 000/KGM - มันหม ู

 0209.90.00 000/KGM - อื่นๆ 

ตาราง ก.2 สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งประเภทสัตว์น้ า ที่อยู่ภายใต้พิกัดศุลกากรที่ 03 ปลา สัตว์น้ าจ าพวก 

ครัสตาเซีย โมลลุสก์ และสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น และสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ  ซึ่ง

ประกอบด้วยพิกัดย่อยดังนี้  

ประเภท ประเภทย่อย รหัสสถิติ รายการ 

0303   ปลา แช่เย็นจนแข็ง ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเลและเนื้อปลา

แบบอื่นตามประเภท 0304 (เนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลา

แบบอื่น (จะบดหรือไม่ก็ตาม) สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง) 

   - ปลาในวงศ์แซลมอน ไม่รวมถึงตับและไข่ 

 0303.11.00 000/KGM -- ปลาซอคอายแซลมอน (เรดแซลมอน) (ออน-โค-ริน-คัส 

เนอรก้า) 
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ประเภท ประเภทย่อย รหัสสถิติ รายการ 

 0303.12.00 000/KGM -- ปลาแซลมอนแปซิฟิกอื่นๆ (ออน-โค-ริน-คัส กอบูสก้า 

ออน-โค-ริน-คัส คีต้า ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสก้า ออน-โค-

ริน-คัส คีสซุ ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-

คัส โรดูรัส) 

 0303.13.00 000/KGM -- ปลาแซลมอนแอตแลนติ ก  (แซลโมซาลาร์ )  และ 

ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก) 

 0303.14.00 000/KGM -- ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส 

ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา 

ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเช่ และ ออน-

โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์) 

 0303.19.00 000/KGM -- อื่นๆ 

   - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิน) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกา

เซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลาคาร์ป 

(ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิ

เดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอน

ไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไน

โรทิคัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดชานนา) ไม่รวมถึงตับและไข ่

 0303.23.00 000/KGM -- ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) 

 0303.24.00  -- ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส 

ชนิดอิคทาลูรัส) 

  001/KGM ปลาดุก 

  090/KGM ปลาอื่นๆ 

 0303.25.00 000/KGM -- ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟา

ริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส  

ไมดลฟาริงโกดอนไพเซียส)  

 0303.26.00 000/KGM -- ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) 

 0303.29.00 000/KGM -- อื่นๆ 

   - ปลาล้ินหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไซโนกลอสสิดี โซลิดี 

สคอฟทาลมิดี และซิทาริดี) ไม่รวมถึงตับและไข่ 

 0303.31.00 000/KGM -- ปลาล้ินหมาพวกจักรผาน (เรนฮาร์ดเชียสฮิปโปกลอสซอย

เดส ฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัส ฮิปโปกลอสซัสสตีโนเลพิส) 

 0303.32.00 000/KGM -- ปลาเพลส (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา) 

 0303.33.00 000/KGM -- ปลาโซล (ชนิดโซเลีย) 
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 0303.34.00 000/KGM -- ปลาเทอบัท (เซตตาแมกซิมา) 

 0303.39.00 000/KGM -- อื่นๆ 

   - ปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) ปลาสคิปแจ๊ก หรือปลาโอท้อง

แถบ (ยูทินนัส (แคตสุโวนัส) เพลามิส) ไม่รวมถึงตับและไข ่

 0303.41.00 000/KGM -- ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว (ทูนนัสอะลาลังกา) 

 0303.42.00 000/KGM -- ปลาทูน่าครีบเหลือง (ทูนนัสอัลบาคาเรส) 

 0303.43.00 000/KGM -- ปลาสคิปแจ๊กหรือปลาโอท้องแถบ 

 0303.44.00 000/KGM -- ปลาบิกอายทูนนา (ทูนนัสโอเบซัส) 

 0303.45.00 000/KGM -- ปลาแอตแลนติกบูลฟินทูนาและปลาแปซิฟิกบลูฟินทูนา 

(ทูนนัสทินนัส ทูนนัสออเรียนทะลิส) 

 0303.46.00 000/KGM -- ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคยิไอ) 

 0303.49.00 000/KGM -- อื่นๆ 

   - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาซิไอ) ปลาซาร์ดีน 

(ซาร์ดินาพิลคาร์ดัส ชนิดซาร์ดินอป) ปลาซาร์ดิเนลล่า (ชนิด

ซาร์ดิเนลล่า) ปลาบริสล่ิงหรือปลาสแปรต (สแปรตทัสส

แปรตทัส) ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอม

เบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพนิกัส) ปลาแจคแมคเคอ

เรลและปลาฮอร์สแมคเคอเรล (ชนิดทราชูรัส) ปลาโคเบีย 

(ราชิเซนทรอนคานาดัม) และปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาดิอัส) 

ไม่รวมถึงตับและไข่ 

 0303.51.00 000/KGM -- ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาซิไอ) 

 0303.53.00 000/KGM -- ปลาซาร์ดีน (ซาร์ดินาพิลคาร์ดัส ชนิดซาร์ดินอป) ปลาซาร์

ดิเนลล่า (ชนิดซาร์ดิเนลล่า) ปลาบริสล่ิงหรือปลาสแปรต 

(สแปรตทัสสแปรตทัส)  

 0303.54.00 000/KGM ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์ออสตรา

ลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพนิกัส) 

 0303.55.00 000/KGM -- ปลาแจคแมคเคอเรลและปลาฮอร์สแมคเคอเรล (ชนิดทรา

ชูรัส) 

 0303.56.00 000/KGM -- ปลาโคเบีย (ราชิเซนทรอนคานาดัม) 

 0303.57.00 000/KGM -- ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส) 

   - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดิ มาครัวริดี เมลาโน

นิดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี ไม่รวมถึงตับและไข ่

 0303.63.00 000/KGM -- ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส) 

 0303.64.00 000/KGM -- ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟินัส) 
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 0303.65.00 000/KGM -- ปลาโคล (พอลลาชิอัสไวเรนส์) 

 0303.66.00 000/KGM -- ปลาเฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟซีส) 

 0303.67.00 000/KGM -- ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากาชาลโคแกรมมา) 

 0303.68.00 000/KGM -- ปลาบลูไวทิง (ไมโครมีซิสทิอัสพอทัสซัว ไมโครมีซิสทิอัส

แอนทราลิส) 

 0303.69.00 000/KGM -- อื่นๆ 

   - ปลาอื่นๆ ไม่รวมถึงตับและไข่ 

 0303.81.00 000/KGM -- ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอื่น 

 0303.82.00 000/KGM -- ปลากระเบน (ราจิดี) 

 0303.83.00 000/KGM -- ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส) 

 0303.84.00 000/KGM -- ปลากะพงทะเล (ชนิดไดเซนทราคัส) 

 0303.89   -- อื่นๆ 

   --- ปลาทะเล  

 0303.89.12 000/KGM ---- ปลาดอกหมากครีบยาว (เพนทาพรันลองกิมานัส) 

 0303.89.13 000/KGM ---- ปลาบลันท์โนสลิซาร์ดฟิช (ทราชิโนซีฟาลัสมายออปส์) 

 0303.89.14 000/KGM ---- ปลาซาวาลายแฮร์เทลส์ (เลปทูราแคนทัสซาวาลา) 

ปลาเบลังเกอร์ครอกเกอร์ (จอห์นิอัสเบลังเจอริอิ) ปลารีฟส์

ครอกเกอร์ (คริโซเชอร์ออรีอัส) และปลาบิกอายส์ครอกเกอร์ 

(เพนนาเฮียเอนี) 

 0303.89.15 000/KGM ---- ปลาอินเดียนแมคเคอเรล (ราสต์รีลลิเกอร์กานาเกอทา) 

และปลาไอส์แลนด์แมคเคอเรล (ราสต์รีลลิเกอร์ฟาฟนิ) 

 0303.89.16 000/KGM ---- ปลาทอร์ปิโดสแคด (เมกาลัสปิสคอร์ไดลา) ปลาสปอต

ซิคเคิลฟิช (ครีเพนพังทาทา) และปลาเกรทบาร์ราคูดัส  

(สฟิเรนาบาร์ราคูดา) 

 0303.89.17 000/KGM ---- ปลาจะละเม็ดขาว (แพมพัสอาร์ เจนทีอัส) และ 

ปลาจะละเม็ดด า (พาราสโตรมาทัสไนเจอร์) 

 0303.89.18 000/KGM ---- ปลากะพงแดง (ลัตจานัสอาร์เจนติมาคูลาตัส) 

 0303.89.19 000/KGM ---- อื่นๆ 

   --- อื่นๆ 

 0303.89.22 000/KGM ---- ปลาย่ีสกเทศ (ลาเบียวโรห์อิทา) ปลากะโห้เทศ (แคตลา

แคตลา) และปลาตะเพียนทราย (พันทิอัสโชลา) 

 0303.89.24 000/KGM ---- ปลาสลิด (ทริโชกาสเทอร์เพคโทราลิส) 

 0303.89.26 000/KGM ---- ปลาอินเดียนเทรดฟินส์ (พอลินีมัสอินดิคัส) และ 

ปลาซิลเวอร์กรันท์ (พามาดาซิสอาร์เจนทีอัส) 
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 0303.89.27 000/KGM ---- ปลาตะลุมพุก (ทีนัวโลซาอิลิชา) 

 0303.89.28 000/KGM ---- ปลาเค้าด า (วัลลาโกอัตท)ู และปลากดหัวเสียม (สปิราทาซีงาลา) 

 0303.89.29  ---- อื่นๆ 

  001/KGM ปลาบู่ 

  090/KGM ปลาอื่นๆ 

 0303.90  - ตับและไข่ 

 0303.90.10 000/KGM -- ตับ 

 0303.90.20 000/KGM -- ไข ่

0304   เนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอื่น (จะบดหรือไม่ก็ตาม) 

สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง 

   - เนื้อปลาแบบฟิลเล แช่เย็นจนแข็ง ของปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอ

โครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส 

ชนิดอิคทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียน 

คารัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส 

ชนิดเซอร์ไรนัสไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) 

ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดชานนา) 

 0304.61.00 000/KGM -- ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) 

 0304.62.00 000/KGM -- ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส 

ชนิดอิคทาลูรัส) 

 0304.63.00 000/KGM -- ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส) 

 0304.69.00 000/KGM -- อื่นๆ 

   - เนื้อปลาแบบฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง ของปลาในวงศ์เบรกมาเซ

โรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัวริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซียดี 

โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี 

 0304.71.00 000/KGM -- ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโคร

เซฟาลัส) 

 0304.72.00 000/KGM -- ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟินัส) 

 0304.73.00 000/KGM -- ปลาโคล (พอลลาชิอัสไวเรนส์) 

 0304.74.00 000/KGM -- ปลาเฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟซิส) 

 0304.75.00 000/KGM -- ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากาชาลโคแกรมมา) 

 0304.79.00 000/KGM -- อื่นๆ 

   - เนื้อปลาแบบฟิลเลของปลาอื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง 

 

 

 

 

 

  



มกษ. 9041(G)-2560 48 

ประเภท ประเภทย่อย รหัสสถิติ รายการ 

 0304.81.00 000/KGM -- ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอรก้า ออน-

โค-ริน-คัส กอบูสก้า ออน-โค-ริน-คัส คีต้า ออน-โค-ริน-คัส 

ซาวิสก้า ออน-โค-ริน-คัส คีสซุ ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ 

ออน-โค-ริน-คัส โรดูรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซา

ลาร์) ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก) 

 0304.82.00 000/KGM -- ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออน-โค-ริน-คัส มาคิส ออน-

โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-

ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาฟาเช่ และออน-โค-ริน-คัส 

ครายโซแกสเตอร์) 

 0304.83.00 000/KGM -- ปลาล้ินหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไซโนกลอสสิดี โซลิดี 

สคอฟทาลมิดี และซิทาริดี) 

 0304.84.00 000/KGM -- ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส) 

 0304.85.00 000/KGM -- ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส) 

 0304.86.00 000/KGM -- ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาซิไอ) 

 0304.87.00 000/KGM -- ปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) ปลาสคิปแจ๊กหรือปลาโอ

ท้องแถบ (ยูทินนัส (แคตสุโวนัส) เพลามิส) 

 0304.89.00 000/KGM -- อื่นๆ 

   - อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง 

 0304.91.00 000/KGM -- ปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาดิอัส) 

 0304.92.00 000/KGM -- ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส) 

 0304.93.00  -- ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิด

แปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลา

คาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโก

ดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโล

ฟาริงโกดอนไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์

เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดชานนา) 

  001/KGM เนื้อปลาดุก 

  002/KGM เนื้อปลาช่อน 

  003/KGM เนื้อปลานิล 

  004/KGM เนื้อปลาทับทิม 

  090/KGM เนื้อปลาอื่นๆ 

 0304.94.00 000/KGM -- ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากาชาลโคแกรมมา) 
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 0304.95.00 000/KGM -- ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัวริดี 

เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี นอกจาก

ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากาชาลโคแกรมมา) 

 0304.99.00  -- อื่นๆ 

  001/KGM เนื้อปลาบู่ 

  002/KGM เนื้อปลาตะเพียน 

  003/KGM เนื้อปลาสลิด 

  004/KGM เนื้อปลาซูริม ิ

  090/KGM เนื้อปลาอื่นๆ 

0306   สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียจะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต 

สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ าเกลือ สัตว์น้ า

จ าพวกครัสตาเซียรมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะท า

ให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม สัตว์น้ า

จ าพวกครัสตาเซียที่ยังไม่เอาเปลือกออกซึ่งท าให้สุกโดยการนึ่ง

หรือต้ม จะแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ าเกลือ 

หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียที่ป่นและที่เป็น

เพลเลตซึ่งเหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค 

   - แช่เย็นจนแข็ง 

 0306.11.00 000/KGM -- ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่นๆ (ชนิดพาลินูรัส ชนิด

พานูลิรัส ชนิดจาซัส) 

 0306.12.00 000/KGM -- ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมารัส) 

 0306.14  -- ป ู

 0306.14.10 000/KGM --- ปูกระดองนิ่ม 

 0306.14.90 000/KGM --- อื่นๆ 

 0306.15.00 000/KGM -- นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอบนอร์วีจิคัส) 

 0306.16.00 000/KGM -- กุ้งน้ าเย็น (ชนิดแพนดาลัส แครงกอนแครงกอน) 

 0306.17  -- กุ้งอื่นๆ 

 0306.17.10 000/KGM --- กุ้งกุลาด า (พเนอัสโมโนดอน) 

 0306.17.20 000/KGM --- กุ้งขาว (ลิปโทพิเนซัสวันนาไม) 

 0306.17.30 000/KGM --- กุ้งก้ามกราม (มาโครบราเชียมโรเซนเบอร์กิไอ) 

 0306.17.90 000/KGM --- อื่นๆ 

 0306.19.00  -- อื่นๆ รวมถึงสัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียที่ป่นและที่ท าเป็น

เพลเลต ซึ่งเหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค 
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ประเภท ประเภทย่อย รหัสสถิติ รายการ 

  001/KGM กั้ง 

  090/KGM อื่นๆ 

0307   สัตว์น้ าจ าพวกโมลลุสก์จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด 

แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ าเกลือ สัตว์น้ า

จ าพวกโมลลุสก์รมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะท าให้

สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังสัตว์น้ า

จ าพวกโมลลุสก์ที่ป่นหรือที่ท าให้เป็นเพลเลตซึ่งเหมาะส าหรับ

มนุษย์บริโภค 

   - หอยนางรม 

 0307.19.10 000/KGM --- แช่เย็นจนแข็ง 

   - หอยเชลล์ และหอยควีนสแกลลอปของตระกูลเพกเตนคลามิส 

หรือพลาโคเพกเตน 

 0307.29.10 000/KGM --- แช่เย็นจนแข็ง 

   - หอยแมลงภู่ (ชนิดไมติลัส ชนิดเพอร์นา) 

 0307.39.10 000/KGM --- แช่เย็นจนแข็ง 

   - ปลาหมึกกระดอง (ซีเพียออฟฟิซินาลิส รอสเซียมาโครโซมา 

ชนิดซีพิโอลา) และปลาหมึกกล้วย (ชนิดออมมาสเตรเฟส 

ชนิดโลลิโก ชนิดโนโตโตดารัส ชนิดซีพิโอทีอูทิส) 

 0307.49.10  --- แช่เย็นจนแข็ง 

  001/KGM หัวปลาหมึกกระดอง แช่เย็นจนแข็ง 

  002/KGM ปลาหมึกกระดอง แช่เย็นจนแข็ง 

  003/KGM ปลาหมึกกล้วย แช่เย็นจนแข็ง 

   - ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (ชนิดอ็อกโตปัส) 

 0307.59.10 000/KGM --- แช่เย็นจนแข็ง 

 0307.60  - หอยสเนล นอกจากหอยสเนลทะเล 

 0307.60.20 000/KGM -- สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง 

   - หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง (วงศ์อาร์ซิดี อาร์คทิซิดี 

คาร์ดีดี โดนาซิดี ไฮอะเทลลิดี แมคทริดี มีโซเดสมาทิดี ไมอิดี 

ซีมีลิดี โซลเคอร์ทิดี โซลินิดี ทริแดคนิดี และเวเนริดี) 

 0307.79  -- อื่นๆ 

 0307.79.10 000/KGM --- แช่เย็นจนแข็ง 

   - เป๋าฮื้อ (ชนิดฮาลิโอทิส) 
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ประเภท ประเภทย่อย รหัสสถิติ รายการ 

 0307.89  -- อื่นๆ 

 0307.89.10 000/KGM --- แช่เย็นจนแข็ง 

   - อื่นๆ รวมถึงที่ป่นและที่ท าเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะส าหรับ

มนุษย์บริโภค 

 0307.99  -- อื่นๆ 

 0307.99.10 000/KGM --- แช่เย็นจนแข็ง 

0308   สัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย

และโมลลุสก์ มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ

หรือแช่น้ าเกลือ และสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (นอกจาก

สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์) รมควัน จะท าให้สุก

ก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ า 

ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง นอกจากสัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียและ 

โมลลุสก์ที่ป่นและที่ท าเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค 

   - ปลิงทะเล (สติโชพัสจาโปนิคัส โฮโลทูริโออิดี) 

 0308.19.10 000/KGM --- แช่เย็นจนแข็ง 

   - เม่นทะเล (ชนิดสตรองิโลเซนโทรทัส พาราเซนโทรทัสลิวิดัส 

โลซีคินัสอัลบัส เอคไคคินัสเอสคูเลนทัส) 

 0308.29  -- อื่นๆ 

 0308.29.10 000/KGM --- แช่เย็นจนแข็ง 

 0308.30  - แมงกะพรุน (ชนิดโรไพมา) 

 0308.30.30 000/KGM -- แช่เย็นจนแข็ง 

 0308.90  - อื่นๆ 

 0308.90.30 000/KGM -- แช่เย็นจนแข็ง 

ตารางที่ ก.3 สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งประเภทไข่ ท่ีอยู่ภายใต้พิกัดศุลกากรที่ 04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก 

น้ าผึ้งธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งประกอบด้วยพิกัดย่อย ดังนี้  

ประเภท ประเภทย่อย รหัสสถิติ รายการ 

0408   ไข่สัตว์ปีกที่เอาเปลือกออกแล้วและไข่แดง สด แห้ง ท าให้สุกโดย

การนึ่งหรือต้ม หล่อหรืออัดเป็นรูป แช่เย็นจนแข็ง หรือท าไว้ไม่ให้เสีย

โดยวิธีอื่น จะเติมน้ าตาลหรือสารท าให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม 

   - ไข่แดง 

 0408.19.00 000/KGM -- อื่นๆ  

   - อื่นๆ  

 0408.99.00 000/KGM -- อื่นๆ 
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ตารางที่ ก.4 สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งประเภทเครื่องในสัตว์ ที่อยู่ภายใต้พิกัดศุลกากรที่ 05 ผลิตภัณฑ์ 

จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งประกอบด้วยพิกัดย่อย ดังนี้ 

ประเภท ประเภทย่อย รหัสสถิติ รายการ 

0504 0504.00.00 000/KGM ไส้ ถุงกระเพาะ (แบลดเดอร์) และกระเพาะอาหารของสัตว์ 

(นอกจากของปลา) ทั้งอันหรือแบ่งเป็นชิ้น สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง 

ใส่เกลือ แช่น้ าเกลือ แห้งหรือรมควัน 

ตารางที่ ก.5 สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งประเภทผัก ที่อยู่ภายใต้พิกัดศุลกากรที่ 07 พืชผักรวมท้ังรากและหัว

บางชนิดทีบ่ริโภคได้  ซึ่งประกอบด้วยพิกัดย่อย ดังนี้ 

ประเภท ประเภทย่อย รหัสสถิติ รายการ 

0710   พืชผัก (ดิบหรือท าให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม) แช่เย็นจนแข็ง 

 0710.10.00 000/KGM - มันฝรั่ง 

   - พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม 

 0710.21.00 000/KGM -- ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม) 

 0710.22.00 000/KGM -- ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส) 

 0710.29.00 000/KGM -- อื่นๆ 

 0710.30.00 000/KGM - สปิแนช นิวซีแลนด์สปิแนช และโอราเชสปิแนช (การ์เดนสปิ

แนช) 

 0710.40.00 000/KGM - ข้าวโพดหวาน 

 0710.80.00  - พืชผักอื่นๆ 

  001/KGM กระเจี๊ยบแช่เย็นจนแข็ง 

  002/KGM หน่อไม้ฝรั่งแช่เย็นจนแข็ง 

  003/KGM ข้าวโพดฝักอ่อนแช่เย็นจนแข็ง 

  004/KGM พริกในตระกูลแคบซิกัมหรือตระกูลพิเมนตาแช่เย็นจนแข็ง 

  090/KGM อื่นๆ 

 0710.90.00 000/KGM - พืชผักต่างๆ ผสมกัน 

0714   มันส าปะหลัง รากสามสิบ สาเลป เยรูซาเลมอาร์ติโขก มันเทศ 

และรากหรือหัวที่คล้ายกันซึ่งมีปริมาณของสตาร์ชหรืออินูลินสูง 

สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือแห้ง จะฝานหรือท าเป็นเพลเลต 

หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเนื้อในของต้นสาค ู

 0714.10  - มันส าปะหลัง 

   -- อื่นๆ 

 0714.10.91 000/KGM --- แช่เย็นจนแข็ง 
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 0714.20  - มันเทศ 

 0714.20.10 000/KGM -- แช่เย็นจนแข็ง 

 0714.30  - แยม (ชนิดดิออสโคเรีย) 

 0714.30.10 000/KGM -- แช่เย็นจนแข็ง 

 0714.40  - เผือกหัวใหญ่ (ทาโร) (ชนิดโคโลคาเซีย) 

 0714.40.10 000/KGM -- แช่เย็นจนแข็ง 

 0714.50  - เผือกหัวเล็ก (ยัวเทีย) (ชนิดแซนโทโซมา) 

 0714.50.10 000/KGM -- แช่เย็นจนแข็ง 

 0714.90  - อื่นๆ 

   -- เนื้อในของต้นสาคู 

 0714.90.11 000/KGM --- แช่เย็นจนแข็ง 

   -- อื่นๆ 

 0714.90.91 000/KGM --- แช่เย็นจนแข็ง 

ตารางที่ ก.6 สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งประเภทผลไม้ ที่อยู่ภายใต้พิกัดศุลกากรที่ 08 ผลไม้และลูกนัต 

ที่บริโภค เปลือกผลไม้จ าพวกส้มหรือเปลือกแตง  ซึ่งประกอบด้วยพิกัดย่อย ดังนี้ 

ประเภท ประเภทย่อย รหัสสถิติ รายการ 

0811   ผลไม้และลูกนัต ดิบหรือท าให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม แช่เย็นจนแข็ง 

จะเติมน้ าตาลหรือสารท าให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม 

 0811.10.00 000/KGM - สตรอเบอรรี่ 

 0811.20.00 000/KGM - ราสพ์เบอรรี่ แบล๊กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ โลแกนเบอร์รี่ เคอร์แรนต์

ชนิดด า ขาว หรือแดง และกูสเบอร์รี่ 

 0811.90.00  - อื่น 

  001/KGM สับปะรด แช่เย็นจนแข็ง 

  002/KGM ทุเรียน แช่เย็นจนแข็ง 

  003/KGM ล าไย แช่เย็นจนแข็ง 

  004/KGM มังคุด แช่เย็นจนแข็ง 

  005/KGM ล้ินจี่ แช่เย็นจนแข็ง 

  006/KGM มะม่วง แช่เย็นจนแข็ง 

  090/KGM อื่น 

0814 0814.00.00 000/KGM เปลือกผลไม้จ าพวกส้มหรือเปลือกแตง (รวมถึงแตงโม) สด  

แช่เย็นจนแข็ง แห้ง หรือท าไว้ไม่ให้เสียชั่วคราวโดยแช่น้ าเกลือ 

แช่น้ าก ามะถันหรือน้ ายากันเสียอื่นๆ 
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ภาคผนวก ข 

ข.1 ข้อแนะน าจ านวนหอ้งสุขาต่อจ านวนพนักงานตามข้อก าหนดสุขลักษณะ 

ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง กรมประมง 

มีจ านวนห้องสุขาเพียงพอกับจ านวนคนงาน โดยควรมีสัดส่วนดังนี้ 

    

คนงาน ห้องสุขา 

1-9 1 

10-24 2 

25-49 3 

20-100 5 

และทุกๆ 30 คน ควรมีห้องสุขาเพิ่มอีก 1 ห้อง  

 

ข.2 ข้อแนะน าจ านวนหอ้งสุขา อ่างล้างมือ ต่อจ านวนพนักงาน 

ตามคู่มือการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะท่ัวไป  
ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

จ านวนคนงาน ส้วม ปัสสาวะชาย อ่างล้างมือ 

ไม่เกิน 15 1 1 1 

ไม่เกิน 40 2 2 2 

ไม่เกิน 80 3 3 3 

คนงานตั้งแต่ 80 คนขึ้นไป จะต้องเพิ่มส้วม ที่ปัสสาวะชาย และอ่างล้างมืออีกอย่างละ 1 ที่ต่อคนงานที่เพิ่มขึ้น

ทุกๆ 50 คน นอกจากนี้ต้องมีอ่างล้างมือและสบู่ภายในบริเวณที่ท าการผลิตให้เพียงพอกับจ านวนคนงาน ดังนี้ 

จ านวนคนงาน อ่างล้างมือ 

ไม่เกิน 15 1 

ไม่เกิน 40 2 

ไม่เกิน 80 3 

คนงานตั้งแต่ 80 คนขึ้นไป จะต้องเพิ่มอ่างล้างมืออีก 1 ที่ ต่อคนงานที่เพิ่มข้ึนทุกๆ 50 คน 
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ภาคผนวก ค 

ค.1 ข้อแนะน าความเข้มของแสงที่ใช้ในขั้นตอนต่างๆ ตามข้อก าหนดสุขลักษณะ 

ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง กรมประมง 

ความเข้มของแสงสว่างในบริเวณท าการผลิตทั่วไป ควรมีความเข้มของแสงอย่างน้อย 20 ฟุตเทียน (หรือ 

220 ลักซ์) ส าหรับขั้นตอนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ ควรมีความเข้ม

แสงอย่างน้อย 50 ฟุตเทียน (หรือ 540 ลักซ)์  

 

ค.2 ข้อแนะน าความเข้มของแสงที่ใช้ในขั้นตอนต่างๆ ตามคู่มือการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร

ตามหลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะท่ัวไป 

ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ส าหรับข้อแนะน าความเข้มของการส่องสว่างของกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้  

- บริเวณลาน ถนนและทางเดินภายนอกอาคารโรงงาน ไม่น้อยกว่า 20 ลักซ์  

- บริเวณปฏิบัติงานที่ไม่ต้องการความละเอียด เช่น การขนย้ายวัสดุ ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ ์ 

- บริเวณปฏิบัติงานที่ต้องการความละเอียดเล็กน้อย เช่น ห้องเครื่อง ห้องเก็บวัสดุ ไม่น้อยกว่า 100 ลักซ ์ 

- บริเวณปฏิบัติงานที่ต้องการความละเอียดปานกลาง เช่น การตรวจพินิจอย่างหยาบๆ ไม่น้อยกว่า 200 ลักซ ์ 

- บริเวณปฏิบัติงานที่ต้องการความละเอียดมาก ไม่น้อยกว่า 300 ลักซ ์ 

- บริเวณปฏิบัติงานที่ต้องการความละเอียดมากและชิ้นงานมีขนาดเล็กละเอียด หรือแต่งชิ้ นงาน 

ที่ต้องการความละเอียดมาก ไม่น้อยกว่า 500 ลักซ์  

- บริเวณปฏิบัติงานที่ต้องการความละเอียดเป็นพิเศษ หรือเมื่อมีการปฏิบัติงานกับชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก 

ละเอียด ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ความเข้มของการส่องสว่างไม่ควรน้อยกว่า 1,000 ลักซ ์ 
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