
หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๕   ก 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 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้มาตรฐานสินค้าเกษตร  เลขที่  มกษ.  ๑๐๐๔ - ๒๕๕๗  ตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  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 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากในปัจจุบันมีการใช้กระบวนการรมผลไม้สด
ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อย่างแพร่หลายเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ให้คงความสด  แต่กระบวนการดังกล่าว
ทําให้มีปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในผลไม้สดอันมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค  จึงจําเป็นต้องมี
การควบคุมกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่ให้มีปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้าง 
ในผลไม้สดเกินกว่าข้อกําหนดตามกฎหมาย  เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย 
ในผลไม้ของประเทศไทย  อีกทั้งเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของผลไม้ไทยในตลาดโลก  โดยกําหนดมาตรการ 
ในการควบคุมกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ในการน้ี  ได้มีประกาศกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร  :  หลักปฏิบัติสําหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วย 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ลงวันที่  ๓  พฤศจิกายน   
พ.ศ.  ๒๕๕๗  และได้มีการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์
เก่ียวข้องครบถ้วนตามความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  แล้ว  
สมควรกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นมาตรฐานบังคับ  
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร :  

หลักปฏิบัติสําหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
 

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขการกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร  เร่ือง  การปฏิบัติที่ดี
สําหรับการรมผลลําไยสดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร  ในการประชุม
คร้ังที่  ๒/๒๕๕๗  เม่ือวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗  และคร้ังที่  ๓/๒๕๕๗  เม่ือวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : 
การปฏิบัติที่ดีสาํหรับการรมผลลําไยสดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ลงวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๓ 

๒. กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : หลักปฏิบัติสําหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซ
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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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

หลกัปฏิบติัสาํหรบักระบวนการรมผลไมส้ด 

ดว้ยกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์

1 ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ีกาํหนดหลักปฏิบัติสาํหรับกระบวนการรม (fumigation) ผลไม้สดด้วยก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เพ่ือให้ได้ผลไม้สดที่ปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสมสาํหรับการบริโภค และไม่ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2 นยิาม 

ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปน้ี 

2.1 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (sulphur dioxide) หมายถึง กา๊ซที่มีสตูรทางเคมีเป็น SO
2
 ที่ได้จากการเผากาํมะถัน 

หรือจากวิธอีื่น โดยเป็นกา๊ซที่ไม่มีส ีไม่ติดไฟ มีกล่ินฉุนรนุแรง มีคุณสมบัติยับย้ังการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

และปฏกิริิยาการเกดิสนีํา้ตาล 

2.2 การรม (fumigation) หมายถึง กระบวนการที่ทาํให้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สัมผัสกับผลไม้ โดยมี 

การควบคุมปริมาณและระยะเวลาตามที่กาํหนด 

3. ขอ้กาํหนด 

3.1 กระบวนการรมผลไม้สดด้วยกา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มีห้องรม ให้ปฏบิัติตามตารางที่ 1 

3.2 กระบวนการรมผลไม้สดด้วยกา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ไม่ใช่การรมในห้องรม การตรวจประเมินในบาง

ข้อกาํหนดอาจไม่ครอบคลุมตามรายการในตารางที่ 1 โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขการตรวจสอบ

รับรองที่ประกาศโดยสาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
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ตารางที ่1 รายการและขอ้กาํหนดหลกัปฏิบติัสําหรบักระบวนการรมผลไมส้ดดว้ยกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์

รายการ ขอ้กําหนด 

1. สถานประกอบการ 

(1) ที่ตั้ง 

 

1.1 อยู่ในบริเวณที่ไม่ทาํให้เกดิการปนเป้ือนต่อผลไม้สดที่มีผลเสยีต่อ

คุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค และไม่ส่งผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อม หากมีความเสี่ยงต้องมีมาตรการควบคุม 

1.2 สถานที่ตั้งสถานประกอบการต้องได้รับการอนุญาตตามกฏหมาย

ที่เกี่ยวข้อง 

(2) พ้ืนที่ปฏบิัติงาน 
1.3 มีพ้ืนที่ เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน ตั้ งแต่การรับวัตถุดิบ  

การรม และการปฏบิัติหลังการรม 

(3) ห้องรม 1.4 มีโครงสร้างม่ันคง แขง็แรง 

 1.5 พ้ืนและผนังมีผิวเรียบ ไม่มีรอยร้าว ใช้วัสดุที่ทนต่อการกดักร่อน 

ป้องกนัการดูดซึมกา๊ซ และทาํความสะอาดได้ง่าย 

 1.6 สามารถป้องกันการร่ัวของกา๊ซได้ดี โดยเฉพาะประตูและบริเวณ

รอยต่อต่างๆ รวมทั้งใช้วัสดุที่เหมาะสมและทนต่อการกดักร่อน 

 

 

1.7 อุปกรณ์ให้แสงสว่างอยู่ในตําแหน่งที่ เหมาะสม ให้แสงสว่าง

เพียงพอต่อการปฏบิัติงาน และอยู่ในสภาพดีทุกคร้ังก่อนใช้งาน 

 1.8 มีส่วนสงัเกตการณเ์พ่ือให้มองเหน็ภายในห้องรมได้ 

 1.9 มีระบบหมุนเวียนอากาศ ที่สามารถแพร่กระจายกา๊ซซัลเฟอร์ได

ออกไซด์ให้สมัผสักบัผลิตผลภายในห้องรมอย่างทั่วถงึ  
(4) ระบบบาํบัดกา๊ซซัลเฟอร์ 

ไดออกไซด ์

1.10 มีระบบบาํบัดกา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เหลือหลังการรม 

1.11 มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทาํงานของระบบบําบัดก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

(5) เคร่ืองมือและอปุกรณ ์ 1.12 อปุกรณท์ี่ใช้ในการรมมีสภาพสมบูรณแ์ละมีประสทิธภิาพ 

 1.13 เคร่ืองช่ังกํามะถัน และ/หรือก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต้อง

เหมาะสมกบัการใช้งาน มีความละเอยีดเพียงพอและถูกต้องแม่นยาํ 

 1.14 มีนาฬิกาที่จับเวลาได้ถูกต้องและแม่นยาํ 

(6) ความปลอดภัยของ

ผู้ปฏบิตัิงาน 

1.15 อุปกรณ์ เคร่ืองมืออยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและมีจาํนวนเพียงพอ

สําหรับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีสัญลักษณ์บ่งช้ีเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการทาํงาน  



มกษ.1004-2557 3

รายการ ขอ้กําหนด 

2. การควบคุมการปฏบิัติงาน 

(1) วัตถุดิบ 

 

2.1 ตรวจรับผลไม้สดตามข้อกาํหนดของสถานประกอบการ 

2.2 ตรวจรับวัสดุที่ใช้ในการรม เช่น กาํมะถัน กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

ให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกบัการนาํไปใช้ 

(2) ภาชนะบรรจุผลไม้สด 2.3 สะอาด แขง็แรง และเหมาะสมสาํหรับการบรรจุ ที่จะทาํให้กา๊ซ

สมัผสักบัผลไม้สดได้อย่างทั่วถงึขณะรม 

(3) กระบวนการรมซัลเฟอร์ได

ออกไซด์ 

2.4 มีผลการตรวจสอบความใช้ได้หรือผลการทวนสอบของวิธีการรม

ก๊าซ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของห้องรม  ซ่ึ งรวมทั้ งการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพห้องรมเปล่าและห้องรมที่มีผลไม้สดก่อนการใช้งาน หรือ

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงวิธีการรม โดยต้องมีปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ตกค้างในผลไม้สดไม่เกนิข้อกาํหนดในกฎหมาย 

2.5 มีเอกสารขั้นตอนการดาํเนินงานที่ถูกต้องและชัดเจนสาํหรับการ

ปฏิบัติงาน ได้แก่ แผนภูมิกระบวนการปฏิบัติงาน ตารางแสดงการ

ควบคุมปริมาณการใช้กาํมะถันหรือกา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ระยะเวลาที่

ใช้ในการรมที่สัมพันธ์กับปริมาณผลไม้สด การเรียงผลไม้สด จาํนวน

และชนิดภาชนะบรรจุในห้องรม รวมถึงระยะเวลาการเกบ็รักษาและ 

การขนส่ง 

 2.6 มี ผู้ควบคุมการรมที่ มีความชํานาญ  และสามารถควบคุม 

การปฏบิัติงานได้ถูกต้อง  

 2.7 ตรวจสอบห้องรมและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเหมาะสม สะอาด 

และใช้งานได้ดี เช่น ยางขอบประตูกันร่ัวซึม พัดลมกระจายอากาศ  

แสงสว่าง เตาเผากาํมะถัน พัดลมดูดอากาศ ความเข้มข้นของนํา้ปูนใส 

หัวฉีดนํา้ เคร่ืองช่ัง และนาฬิกา 

2.8 ควบคุมการจัดเตรียมผลไม้สด เพ่ือรมกา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ตามวิธกีารในข้อ 2.4 

2.9 ควบคุมปริมาณการใช้กาํมะถันหรือกา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ

ปฏบิัติงานตามวิธกีารในข้อ 2.4 

2.10 ในขณะรม ให้ควบคุมและเฝ้าระวังการรมให้เป็นไปตามวิธกีารใน

ข้อ 2.4 

(4) การปฏบิตัิหลังการรม 2.11 เม่ือครบเวลาการรมและก่อนเปิดห้องรม ต้องกาํจัดกา๊ซซัลเฟอร์

ไดออกไซด์ที่เหลือออกจากห้องรมอย่างเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ 
2.12 กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากข้อ 2.11 ต้องผ่านระบบการบาํบัดที่ผ่าน

การทดสอบประสทิธภิาพแล้ว และตรวจเฝ้าระวังการทาํงานอย่างสมํ่าเสมอ 
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2.13 ผลไม้สดในภาชนะบรรจุที่ออกจากห้องรม ให้มีการระบายก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เพ่ือป้องกนัการตกค้างของกา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

เกนิข้อกาํหนดในกฎหมาย 

2.14 มีผลการวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ตกค้างในผลไม้

หลังรม อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

(5) การเกบ็รักษา 2.15 เก็บรักษาผลไม้ที่ ผ่านการรมหรือรอการขนส่งในบริเวณที่

เหมาะสม  

(6) การจัดการของเสยี 2.16 สิ่งที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสยีที่เหลือจากการผลิต เช่น ใบลาํไย นํา้ที่

ผ่านระบบบาํบัดกา๊ซ ของเสยีจากการใช้ปูนขาว ให้แยกออกจากพ้ืนที่ทาํ

การผลิต และมีการกาํจัดของเสยีอย่างเหมาะสม 

3. การฝึกอบรม 3. ฝึกอบรมหรือสอนงานให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ และทักษะที่

เหมาะสมกับการรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ พร้อมทั้งมีการทบทวน

ความรู้ และปรับให้ทนัสมัยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

4. เอกสารและบันทกึข้อมูล 

 

4.1 มีเอกสารและบันทกึข้อมูลกระบวนการผลิต รวมถึงการจาํหน่าย 

เพ่ือใช้ในการตรวจประเมินและตามสอบได้ เช่น 

 - ผลการตรวจสอบความใช้ได้หรือผลการทวนสอบของวิธีการรม

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

 - ผลการวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในผลไม้หลังรม 

 - การรับวัตถุดิบ การเกบ็รักษา และการจาํหน่าย/กระจายผลิตผล 

 - การควบคุม/เฝ้าระวังกระบวนการรมกา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
 - ประวัติการฝึกอบรมหรือการสอนงานของผู้ปฏิบัติงานและ 

ผู้ควบคุมการรมกา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

4.2 เกบ็เอกสารและบันทกึข้อมูลไว้อย่างน้อย 2 ปี  
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