เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับ
กระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นมาตรฐานบังคับ
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้บั ง คั บเมื่ อ พ้น กํ า หนดหนึ่ งร้ อ ยแปดสิ บ วัน นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้มาตรฐานสินค้าเกษตร เลขที่ มกษ. ๑๐๐๔ - ๒๕๕๗ ตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : หลักปฏิบัติสําหรับกระบวนการรมผลไม้สด
ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นมาตรฐานบังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้กระบวนการรมผลไม้สด
ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อย่างแพร่หลายเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ให้คงความสด แต่กระบวนการดังกล่าว
ทําให้มีปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในผลไม้สดอันมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงจําเป็นต้องมี
การควบคุมกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่ให้มีปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้าง
ในผลไม้สดเกินกว่าข้อกําหนดตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย
ในผลไม้ของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผลไม้ไทยในตลาดโลก โดยกําหนดมาตรการ
ในการควบคุมกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในการนี้ ได้มีประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตร : หลั ก ปฏิ บั ติ สํ า หรั บ กระบวนการรมผลไม้ ส ดด้ ว ย
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้มีการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์
เกี่ยวข้องครบถ้วนตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว
สมควรกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นมาตรฐานบังคับ
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร :
หลักปฏิบัติสําหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขการกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดี
สําหรับการรมผลลําไยสดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร :
การปฏิบัติที่ดีสาํ หรับการรมผลลําไยสดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๒. กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : หลักปฏิ บัติสําหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊า ซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มาตรฐานเลขที่ มกษ. 1004 - 2557 ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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มาตรฐานสินค้าเกษตร

หลักปฏิบตั ิสาํ หรับกระบวนการรมผลไม้สด
ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
1 ขอบข่าย
มาตรฐานสิน ค้ า เกษตรนี้ กํา หนดหลั ก ปฏิบั ติ ส าํ หรั บ กระบวนการรม (fumigation) ผลไม้ ส ดด้ ว ยก๊า ซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เพื่อให้ ได้ ผลไม้ สดที่ปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสมสําหรับการบริโภค และไม่ ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้ อม

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใช้ ในมาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (sulphur dioxide) หมายถึง ก๊าซที่มีสตู รทางเคมีเป็ น SO2 ที่ได้ จากการเผากํามะถัน
หรือจากวิธอี ่นื โดยเป็ นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่ติดไฟ มีกลิ่นฉุนรุนแรง มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
และปฏิกริ ิยาการเกิดสีนาํ้ ตาล
2.2 การรม (fumigation) หมายถึ ง กระบวนการที่ท าํ ให้ ก๊าซซั ลเฟอร์ ไดออกไซด์ สัมผัสกับผลไม้ โดยมี
การควบคุมปริมาณและระยะเวลาตามที่กาํ หนด

3. ข้อกําหนด
3.1 กระบวนการรมผลไม้ สดด้ วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่มี ีห้องรม ให้ ปฏิบัติตามตารางที่ 1
3.2 กระบวนการรมผลไม้ สดด้ วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ไี ม่ใช่ การรมในห้ องรม การตรวจประเมินในบาง
ข้ อกําหนดอาจไม่ครอบคลุมตามรายการในตารางที่ 1 โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจสอบ
รับรองที่ประกาศโดยสํานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
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ตารางที่ 1 รายการและข้อกําหนดหลักปฏิบตั ิสําหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
รายการ

ข้อกําหนด

1. สถานประกอบการ
(1) ที่ต้งั

(2) พื้นที่ปฏิบัติงาน
(3) ห้ องรม

(4) ระบบบําบัดก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์
(5) เครื่องมือและอุปกรณ์

(6) ความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบตั ิงาน

1.1 อยู่ในบริเวณที่ไม่ทาํ ให้ เกิดการปนเปื้ อนต่อผลไม้ สดที่มีผลเสียต่อ
คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของผู้ บ ริ โ ภค และไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้ อม หากมีความเสี่ยงต้ องมีมาตรการควบคุม
1.2 สถานที่ต้ังสถานประกอบการต้ องได้ รับการอนุญาตตามกฏหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง
1.3 มี พ้ ื นที่ เ พี ย งพอสํา หรั บ การปฏิ บั ติ ง าน ตั้ ง แต่ ก ารรั บ วั ต ถุ ดิ บ
การรม และการปฏิบัติหลังการรม
1.4 มีโครงสร้ างมั่นคง แข็งแรง
1.5 พื้นและผนังมีผิวเรียบ ไม่มีรอยร้ าว ใช้ วัสดุท่ที นต่อการกัดกร่ อน
ป้ องกันการดูดซึมก๊าซ และทําความสะอาดได้ ง่าย
1.6 สามารถป้ องกันการรั่วของก๊าซได้ ดี โดยเฉพาะประตูและบริเวณ
รอยต่อต่างๆ รวมทั้งใช้ วัสดุท่เี หมาะสมและทนต่อการกัดกร่อน
1.7 อุ ป กรณ์ ใ ห้ แสงสว่ า งอยู่ ใ นตํา แหน่ ง ที่เ หมาะสม ให้ แสงสว่ า ง
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และอยู่ในสภาพดีทุกครั้งก่อนใช้ งาน
1.8 มีส่วนสังเกตการณ์เพื่อให้ มองเห็นภายในห้ องรมได้
1.9 มีระบบหมุนเวียนอากาศ ที่สามารถแพร่ กระจายก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ให้ สมั ผัสกับผลิตผลภายในห้ องรมอย่างทั่วถึง
1.10 มีระบบบําบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่เี หลือหลังการรม
1.11 มี ก ารตรวจสอบประสิท ธิ ภ าพการทํา งานของระบบบํา บั ด ก๊า ซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
1.12 อุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการรมมีสภาพสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
1.13 เครื่ อ งชั่ ง กํา มะถั น และ/หรื อ ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ ต้ อง
เหมาะสมกับการใช้ งาน มีความละเอียดเพียงพอและถูกต้ องแม่นยํา
1.14 มีนาฬิกาที่จับเวลาได้ ถูกต้ องและแม่นยํา
1.15 อุปกรณ์ เครื่องมืออยู่ในสภาพใช้ งานได้ ดีและมีจาํ นวนเพียงพอ
สํา หรั บ ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง จั ด ให้ มี สั ญ ลั ก ษณ์ บ่ ง ชี้ เกี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัยในการทํางาน

3
รายการ
2. การควบคุมการปฏิบัติงาน
(1) วัตถุดิบ
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ข้อกําหนด

2.1 ตรวจรับผลไม้ สดตามข้ อกําหนดของสถานประกอบการ

2.2 ตรวจรับวัสดุท่ใี ช้ ในการรม เช่ น กํามะถัน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ให้ มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการนําไปใช้
(2) ภาชนะบรรจุผลไม้ สด
2.3 สะอาด แข็งแรง และเหมาะสมสําหรับการบรรจุ ที่จะทําให้ กา๊ ซ
สัมผัสกับผลไม้ สดได้ อย่างทั่วถึงขณะรม
(3) กระบวนการรมซั ล เฟอร์ ไ ด 2.4 มีผลการตรวจสอบความใช้ ได้ หรือผลการทวนสอบของวิธีการรม
ออกไซด์
ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ ข องห้ องรม ซึ่ งรวมทั้ ง การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพห้ องรมเปล่ าและห้ องรมที่มีผลไม้ สดก่อนการใช้ งาน หรือ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรม โดยต้ องมีปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ตกค้ างในผลไม้ สดไม่เกินข้ อกําหนดในกฎหมาย
2.5 มีเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานที่ถูกต้ องและชัดเจนสําหรับการ
ปฏิบั ติ ง าน ได้ แ ก่ แผนภูมิ ก ระบวนการปฏิบั ติ ง าน ตารางแสดงการ
ควบคุมปริมาณการใช้ กาํ มะถันหรือก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ระยะเวลาที่
ใช้ ในการรมที่สัมพั นธ์กับปริมาณผลไม้ สด การเรียงผลไม้ สด จํานวน
และชนิด ภาชนะบรรจุ ในห้ องรม รวมถึงระยะเวลาการเก็บรั กษาและ
การขนส่ง
2.6 มี ผ้ ู ควบคุ ม การรมที่ มี ค วามชํ า นาญ และสามารถควบคุ ม
การปฏิบัติงานได้ ถูกต้ อง

(4) การปฏิบตั ิหลังการรม

2.7 ตรวจสอบห้ องรมและอุปกรณ์ให้ อยู่ ในสภาพเหมาะสม สะอาด
และใช้ ง านได้ ดี เช่ น ยางขอบประตู กัน รั่ ว ซึ ม พั ด ลมกระจายอากาศ
แสงสว่าง เตาเผากํามะถัน พัดลมดูดอากาศ ความเข้ มข้ นของนํา้ ปูนใส
หัวฉีดนํา้ เครื่องชั่ง และนาฬิกา
2.8 ควบคุมการจัดเตรียมผลไม้ สด เพื่อรมก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
ตามวิธกี ารในข้ อ 2.4
2.9 ควบคุมปริมาณการใช้ กาํ มะถันหรือก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ
ปฏิบัติงานตามวิธกี ารในข้ อ 2.4
2.10 ในขณะรม ให้ ควบคุมและเฝ้ าระวังการรมให้ เป็ นไปตามวิธกี ารใน
ข้ อ 2.4
2.11 เมื่อครบเวลาการรมและก่อนเปิ ดห้ องรม ต้ องกําจัดก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ท่เี หลือออกจากห้ องรมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.12 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากข้ อ 2.11 ต้ องผ่านระบบการบําบัดที่ผ่าน
การทดสอบประสิทธิภาพแล้ ว และตรวจเฝ้ าระวังการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ
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(5) การเก็บรักษา
(6) การจัดการของเสีย
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ข้อกําหนด
2.13 ผลไม้ สดในภาชนะบรรจุ ท่ีออกจากห้ องรม ให้ มีการระบายก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เพื่อป้ องกันการตกค้ างของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
เกินข้ อกําหนดในกฎหมาย
2.14 มีผลการวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ตี กค้ างในผลไม้
หลังรม อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
2.15 เก็บ รั ก ษาผลไม้ ที่ ผ่ า นการรมหรื อ รอการขนส่ ง ในบริ เ วณที่
เหมาะสม
2.16 สิ่งที่ไม่ใช้ แล้ วหรือของเสียที่เหลือจากการผลิต เช่น ใบลําไย นํา้ ที่
ผ่านระบบบําบัดก๊าซ ของเสียจากการใช้ ปูนขาว ให้ แยกออกจากพื้นที่ทาํ
การผลิต และมีการกําจัดของเสียอย่างเหมาะสม
3. ฝึ กอบรมหรื อ สอนงานให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามรู้ และทั ก ษะที่
เหมาะสมกับการรมก๊าซซั ลเฟอร์ ไดออกไซด์ พร้ อมทั้งมีการทบทวน
ความรู้ และปรับให้ ทนั สมัยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
4.1 มีเอกสารและบันทึกข้ อมูลกระบวนการผลิต รวมถึงการจําหน่ าย
เพื่อใช้ ในการตรวจประเมินและตามสอบได้ เช่น
- ผลการตรวจสอบความใช้ ได้ หรือผลการทวนสอบของวิธีการรม
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
- ผลการวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้ างในผลไม้ หลังรม
- การรับวัตถุดิบ การเก็บรักษา และการจําหน่าย/กระจายผลิตผล
- การควบคุม/เฝ้ าระวังกระบวนการรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
- ประวั ติ ก ารฝึ กอบรมหรื อ การสอนงานของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและ
ผู้ควบคุมการรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
4.2 เก็บเอกสารและบันทึกข้ อมูลไว้ อย่างน้ อย 2 ปี

