
 

 
 

(สําเนา) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 

เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา 
ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส  

-------------------------------------------- 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑนม 

พรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส เพื่อให

เหมาะสมและมีความมั่นใจในการประกันคุณภาพหรือมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของ

ผูบริโภคเพิ่มมากขึ้น 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(6) และ (7)  

แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 
มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได             
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข              

ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
ขอ 1  ใหผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวย 

ความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส เปนอาหารที่กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต 
และการเก็บรักษาอาหารเปนการเฉพาะ 

ขอ 2  ใหผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอน 

โดยวิธีพาสเจอรไรส ไดแก นมโค นมปรุงเแตง ผลิตภัณฑของนม นมเปรี้ยว และ               

ใหหมายความรวมถึงผลิตภัณฑดังกลาวที่ผลิตจากนมของสัตวอื่นที่นํามาบริโภคในลักษณะที่

เปนนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส  
ขอ 3  ผูผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความ

รอน 

โดยวิธีพาสเจอรไรสเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต 
และการเก็บรักษาอาหาร ไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศนี้ 
 

 

ขอ 4… 
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ขอ 4  ผูนําเขาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวย 

ความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรสเพื่อจําหนาย จะตองนําเขาผลิตภัณฑดังกลาวจากสถานที่ผลิต
ที่ผานการตรวจประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือองคกรหรือหนวยงาน

ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนดวาเปนสถานที่ผลิตที่มีมาตรฐาน

การผลิตเปนไปตามวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช และการเก็บรักษาอาหาร ไมต่ํากวาเกณฑ
ที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศนี้ หรือจัดใหมีใบรับรองสถานที่ผลิตสําหรับนําเขา             

ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด 
ในกรณีทีม่ีเหตุผลหรือความจําเปนในการทวนสอบระบบความปลอดภยัของอาหาร 

เพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาอาจกาํหนดให

สถานที่ผลิตตามวรรคหนึ่ง ตองผานการตรวจประเมินจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา หรือองคกรหรือหนวยงานที่สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด 
ขอ 5  ใหผูรับใบอนุญาตผลิต นําเขา หรือใบสําคัญการใชฉลากผลิตภณัฑนม 

พรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส กอนวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ ตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอ 3 หรือขอ 4 แลวแตกรณี ภายในหนึ่งป              
นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

ขอ 6  ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2549   
 

(ลงชื่อ)        อนุทนิ   ชาญวีรกูล 

   (นายอนุทนิ  ชาญวีรกูล) 
                                   รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏบิัติราชการแทน 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 123 ตอนพิเศษ 96 ง  
ลงวันที ่13 กันยายน พ.ศ.2549) 
 

รับรองสําเนาถูกตอง 

 

(นางปาริฉัตร  ฐิตวัฒนกุล) 

นักวิชาการอาหารและยา 7 ว. 



  

 

บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

(ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 

เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส  

การผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส จะตองมีการกําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต  

และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวธิีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนั้นจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 

หมวดที่ หัวขอ เนื้อหา 

1 สถานที่ตั้งและอาคารผลิต 1.1  สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียงตองอยูในที่ที่เหมาะสม ไมทําใหเกิดการปนเปอนกับผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธ ี

ฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรสที่ผลิต หากไมสามารถหลีกเลี่ยงไดตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนดังกลาว โดยตองม ี

ลักษณะดังตอไปนี้ 

1.1.1  สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด ไมปลอยใหมีการสะสมสิ่งที่ไมใชแลวหรือสิ่งปฏิกูล อันอาจเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและ 

แมลง รวมทั้งเชื้อโรคตางๆขึ้นได 

1.1.2  อยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุนมากผิดปกต ิ

1.1.3  ไมอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ 

1.1.4  บริเวณพื้นที่ตั้งตัวอาคารไมมีน้ําขัง แฉะ และสกปรก มีทอหรือทางระบายน้ําเพื่อใหไหลลงสูระบบบําบัดน้ําทิ้งกอนลงสูทางระบาย 

น้ําสาธารณะ 

1.1.5  กรณีที่ใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบ ตองมบีริเวณลางรถและอุปกรณขนสงน้ํานมดิบ ที่มีพื้นคงทน เรียบ ลาดเอียง ไมมีน้ําขัง 

1.2  อาคารผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชือ้ดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส อยางนอยตองมีลักษณะ 

 ดังตอไปนี้ 

 1.2.1  มีการออกแบบและกอสรางมั่นคง พื้น ผนัง และเพดาน ของอาคารสถานที่ผลิตกอสรางดวยวัสดุที่คงทน เรียบ ไมดูดซับน้ํา ลาดเอียง 

 ไมมีน้ําขัง 

 1.2.2  มีขนาดและพื้นที่เพียงพอในการปฏบิตัิงาน 

 1.2.3  เปนอาคารสําหรับผลิตอาหารเทานั้น และมีการแยกการปฏิบัติงานสําหรับสายงานการผลิตผลิตภัณฑอาหารประเภทตางๆใหเปนสัดสวน 
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หมวดที่ หัวขอ เนื้อหา 

  1.2.4   มีการจดัพื้นที่ใหเปนไปตามสายงานการผลิต เพื่อปองกันการปนเปอนขาม 
1.2.5   แยกที่พักอาศัย หองน้ํา หองสวม ออกเปนสัดสวนไมปะปนกับบริเวณผลิต 
1.2.6   สะดวกในการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพใชงานไดดี ไมชํารุด และถกูสุขลักษณะ 
1.2.7   สามารถปองกันสัตว แมลง ไมใหเขาในบริเวณผลิต 
1.2.8   ไมมีสิ่งของที่ไมใชแลวหรือไมเกี่ยวของกับการผลิตอยูในบริเวณผลิต 
1.2.9   มีทางระบายน้ําทิ้งที่ออกแบบเพื่อรองรับปริมาณน้ําทิ้งที่เกิดจากการผลิตในบริเวณนั้นๆไดเพียงพอ 
1.2.10  มีการถายเทอากาศที่ดีและเพียงพอ 
1.2.11  มีระบบแสงสวางที่เพียงพอและมีฝาครอบหลอดไฟในบริเวณผลิตที่เปนจุดเสี่ยงตอการปนเปอนผลิตภัณฑ 
1.2.12  ภายในอาคารผลิต อยางนอยตองประกอบดวย 

1.2.12.1   หองหรือบริเวณรับและเก็บรักษาน้ํานมดิบ กรณใีชน้ํานมดบิเปนวัตถุดิบ ทั้งนี้ถังเก็บน้ํานมดิบอาจตั้งอยูนอกอาคาร 
1.2.12.2   หองหรือบริเวณเกบ็วัตถุดิบ สวนผสมที่ใชในการผลิต รวมทั้งบรรจุภัณฑ พื้นตองแหง มีชั้นหรือยกพื้นรองรับ 
1.2.12.3   หองหรือบริเวณเตรียมวัตถุดิบและปรุงผสม (กรณีการผลิตนมที่มีการปรุงแตง) 
1.2.12.4   หองหรือบริเวณเตรียมเชื้อ (กรณีผลิตนมเปรี้ยว) 
1.2.12.5   หองหรือบริเวณพาสเจอรไรส 
1.2.12.6   หองหรือบริเวณบรรจุ มีมาตรการปองกันการปนเปอนจากภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ ไมเปนทางเดินผานไปยังบริเวณหรือ 

หองอื่นๆ มีภาชนะรองรับผลิตภัณฑที่บรรจุแลว โดยมีระดบัสูงจากพื้นปฏบิัติงาน 
1.2.12.7   หองเย็นหรือตูเย็นสําหรับเก็บผลิตภัณฑสําเร็จรูป มชีั้นหรือยกพืน้รองรับ เพื่อใหความเย็นไหลเวียนไดอยางทั่วถึง 
1.2.12.8   หองหรือบริเวณลางทําความสะอาดและฆาเชื้อบรรจุภัณฑ แลวแตกรณี 
1.2.12.9   หองหรือบริเวณลางและฆาเชื้อภาชนะ อุปกรณการผลิต 
1.2.12.10  หองหรือบริเวณสําหรับอุปกรณลางแบบระบบปด (Clean  In  Place, CIP) 
1.2.12.11  หองหรือบริเวณเก็บอปุกรณการผลิตที่ลางทําความสะอาดแลว 
1.2.12.12  หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํานม ที่มีมาตรการปองกันการปนเปอนสูบริเวณผลิต 
1.2.12.13  หองหรือบริเวณเก็บสารเคมีที่ไมใชในอาหาร ใหจัดแยกเปนสัดสวน ไมปะปนกับสารเคมีที่ใชในอาหาร  
1.2.12.14  หองหรือบริเวณเปลี่ยนเสื้อผาและเก็บของใชสวนตัวของพนักงาน 
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หมวดที่ หัวขอ เนื้อหา 

2 เครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณการผลิต 

2.1  มีการออกแบบ อยางนอยตองมีลักษณะดังนี้ 
2.1.1  ผิวหนาของเครื่องมือหรืออุปกรณที่สัมผัสโดยตรงกับน้ํานม ตองมผีิวเรียบ ทําจากวัสดุที่ไมกอใหเกิดการปนเปอนตออาหาร  

สามารถทําความสะอาดและฆาเชื้อไดงาย 
2.1.2  ปม ขอตอ วาลว ซีล ประเก็นตางๆ ที่สัมผัสน้ํานม ตองออกแบบใหงายตอการทําความสะอาดและฆาเชื้อ 
2.1.3  ทอสงน้ํานมตองไมกอใหเกิดการปนเปอนกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ภายในทอไมมีจุดอบัหรือซอกมมุ ซึ่งจะทําใหสิ่งสกปรกสะสม   

ยากตอการทําความสะอาดและฆาเชื้อ 
2.1.4  ถังบรรจนุ้ํานมตองออกแบบใหมีพื้นถังลาดเอียง สามารถระบายของเหลวออกไดทั้งหมดและปองกนัการปนเปอน 

2.2  มีการติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณในตําแหนงที่เหมาะสม เปนไปตามสายงานการผลิตแตละประเภท เปนสัดสวน ไมกอใหเกิดการ 
 ปนเปอน งายตอการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ทําความสะอาด และซอมบํารุง 

2.3  มีจํานวนเพียงพอและเปนชนิดที่เหมาะสมกับการผลิต ใชงานได มีความเที่ยงตรง แมนยํา ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย 
 2.3.1  อุปกรณการรับน้ํานมดิบ (กรณีใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบในการผลิต) 
 2.3.2  เครื่องหรืออุปกรณตวง หรือเครื่องชั่ง 
 2.3.3  เครื่องหรืออุปกรณกรอง 
 2.3.4  เครื่องหรืออุปกรณลดอณุหภูมิน้ํานมดิบ (กรณีใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบในการผลิต) 
 2.3.5  ถังเก็บรักษาน้ํานมดิบที่สามารถรักษาอุณหภูมิไดไมเกิน 8oC ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา พรอมอปุกรณวัดอณุหภูมิ 
 2.3.6  เครื่องหรืออุปกรณการปรุงผสมหรือเครื่องโฮโมจีไนสเซอร แลวแตกรณี 
 2.3.7  เครื่องฆาเชื้อแบบพาสเจอรไรส พรอมอปุกรณวัดอณุหภูมิ บันทึกอุณหภูมิ และอปุกรณกวน กรณีฆาเชื้อน้ํานมดิบโดยวิธีไมตอเนื่อง   
 2.3.8  อุปกรณเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ํานม (Flow Diversion Device, FDD) พรอมอปุกรณวัดอณุหภูมิ บันทึกอุณหภูม ิกรณีฆาเชื้อ 

น้ํานมดิบโดยวธิีตอเนื่อง พรอมระบบเตือนกรณีอุณหภูมิไมไดตามกําหนด และมีมาตรการปองกันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในอปุกรณ 
เปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ํานม 

 2.3.9  ถังบมหรือถังหมัก (Fermented Tank) (กรณีผลิตนมเปรี้ยว) 
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  2.3.10  เครื่องหรืออุปกรณลางทําความสะอาดหรือฆาเชื้อบรรจุภัณฑ 
2.3.11  ถังรอบรรจุตองมีฝาปด ฝาถังลาดเอียง สามารถลางทําความสะอาดและฆาเชื้อภายในแบบระบบปด   

พรอมอุปกรณวดัอุณหภูมิ และสามารถรักษาอุณหภูมิของน้าํนมหรือผลิตภัณฑไวไดไมเกินขอกําหนด 
2.3.12  เครื่องบรรจุและปดผนึกอัตโนมัติ    
2.3.13  เครื่องหรืออุปกรณประทับตราวันหมดอายุของผลิตภัณฑ 
2.3.14  เครื่องหรืออุปกรณทําความสะอาดและฆาเชื้อแบบระบบปด (CIP)  
2.3.15  เครื่องหรืออุปกรณสําหรับปรับคุณภาพน้ํา 
2.3.16  เครื่องมือวัดอุณหภูมแิละนาฬิกาจบัเวลา แลวแตกรณี 

3 การควบคุมกระบวนการผลิต การดําเนินการทุกขั้นตอนจะตองมีการควบคมุตามสุขลักษณะการผลิตที่ดี ตั้งแตการตรวจรับ การเก็บรักษาวัตถุดิบ สวนผสมในการผลิต  
และบรรจุภัณฑ การปรุงผสม การฆาเชือ้ การเก็บรักษาผลิตภัณฑที่รอการบรรจุ การบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑสําเร็จรูป การขนยายระหวาง 
การผลิต และการขนสงผลิตภัณฑสําเร็จรูป ดังนี้ 
3.1  การรับวัตถุดิบ สวนผสมในการผลติ และบรรจุภัณฑ 

3.1.1  วัตถุดิบและสวนผสมในการผลิต 
3.1.1.1  มีการคัดเลือกดานคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อใหเหมาะสมในการผลิตอาหารสําหรับการบริโภค ตามขอกําหนดที่ระบุไว 
3.1.1.2  เก็บตัวอยางน้ํานมดบิตรวจวิเคราะหคุณภาพ ดานเคมี กายภาพ จุลินทรีย ทุกครั้งกอนใชผลิต              
3.1.1.3  เก็บตัวอยางตรวจวิเคราะหวัตถุดิบอื่นๆ โดยหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐานอยางนอยปละ 1 ครั้ง และทกุครั้งที่มีการ 

เปลี่ยนแปลงแหลงซื้อกอนนําไปใชในการผลิต เพื่อเปนขอมลูในการตัดสินใจสําหรับการนาํไปใชผลิต 
3.1.1.4  เก็บไวภายใตสภาวะที่ปองกันการปนเปอนได โดยมีการเสื่อมสลายนอยที่สุด มีการหมุนเวียนไปใชอยางมปีระสิทธิภาพ  

ตามหลักเก็บกอนใชกอน  
3.1.1.5  มีชั้นหรือยกพื้นรองรับ 
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  3.1.2  บรรจุภณัฑ 
3.1.2.1  ตองทําจากวัสดุที่มีคุณภาพหรอืมาตรฐานตามขอกาํหนดของบรรจภุัณฑสําหรับอาหาร ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย 

เรื่อง ภาชนะบรรจุ 
3.1.2.2  มีการตรวจสภาพเบือ้งตน ไมมีตําหนิ อยูในหีบหอที่สะอาด ปองกนัการปนเปอนจากฝุนละออง กอนนําไปใชจะตองทํา                 

ความสะอาดหรือฆาเชื้อ และนําไปใชบรรจุทนัที มีการตรวจสอบการปนเปอนเชื้อจุลินทรียของบรรจุภัณฑอยางสม่ําเสมอ  
เพื่อยืนยันประสิทธิภาพการทําความสะอาดหรือการฆาเชื้อ 

3.1.2.3  มีชั้นหรือยกพื้นรองรับ 
3.2  การควบคุมระหวางกระบวนการผลิต 

 3.2.1  การปรุงผสม (กรณีที่มีการปรุงผสม)  
3.2.1.1  มีการตรวจสอบการปรุงผสมวาเปนไปตามสูตร สวนผสมที่กําหนดไว โดยเก็บรักษาภายใตสภาวะที่สามารถปองกันการปนเปอน 

และการเจริญของเชื้อจุลินทรีย 
3.2.2  การพาสเจอรไรส 

3.2.2.1  มีการควบคมุกระบวนการพาสเจอรไรส โดยใชอุณหภูมิและเวลาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ 
หรือใหเปนไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับและมีความปลอดภยัตอผูบริโภค พรอมบันทึกผล 

3.2.2.2  มีการทวนสอบประสทิธิภาพการพาสเจอรไรสทุกครั้งภายหลังการฆาเชื้อผลิตภัณฑ และบันทึกผล 
3.2.2.3  กรณีใชอปุกรณฆาเชือ้ระบบแผนแลกเปลี่ยนความรอน ตองควบคมุความดันของน้าํนมที่ผานการฆาเชือ้แลว ใหสูงกวาน้ํานมดบิ 

ในสวน Regenerative Section หรือมีมาตรการอื่นที่เทียบเทา 
 3.2.3  การบรรจุ 

3.2.3.1  บรรจุและปดผนึกทันทีดวยเครื่องบรรจุอัตโนมัต ิ 
3.2.3.2  ตรวจพินิจสภาพความเรียบรอยของบรรจุภัณฑภายหลังการบรรจุ รวมทั้งความถกูตองของฉลาก 
3.2.3.3  อุณหภูมิของน้ํานมทีผ่านการฆาเชื้อแลวระหวางบรรจุ จนกระทั่งนําเขาเก็บรักษาในหองเย็น ไมสูงกวาอุณหภูมิตามประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของหรือใหเปนไปตามหลักวชิาการที่ยอมรบัและมีความปลอดภยัตอผูบริโภค พรอมบันทึกผล 
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  3.3  ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
 3.3.1  การเก็บรักษาผลิตภัณฑสําเร็จรูป สามารถปองกันการปนเปอนและปองกันการเสื่อมสลายของผลิตภัณฑ โดยอุณหภูมิของผลิตภัณฑ 

ระหวางเก็บรักษาตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของหรือใหเปนไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับ 
และมีความปลอดภัยตอผูบริโภค พรอมบันทึกผล 

3.3.2  การขนสง พาหนะที่ใชขนสงผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรสตองไมกอใหเกิดการปนเปอน และสามารถควบคุมอุณหภมูิผลิตภัณฑใหเปนไป 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ หรือใหเปนไปตามหลักวชิาการที่ยอมรบัและมีความปลอดภยัตอผูบริโภค  
พรอมบันทึกผล กรณีใชน้ําแข็งจะตองเปนน้ําแข็งที่สะอาด มีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ําแข็ง 

3.3.3  การควบคุมคุณภาพตองเก็บตัวอยางสงตรวจวิเคราะห ดานเคมี ดานกายภาพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง   
และดานจุลินทรีย อยางนอยทกุ 6 เดือน โดยหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน พรอมทั้งมีการตรวจเฝาระวังตนเอง (in-house control)   
ตามความเหมาะสม เพือ่ตรวจสอบวาผลิตภัณฑมีคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ 

3.4  ภาชนะ อปุกรณ เครื่องมอืที่ใชในการขนถายวัตถุดิบ สวนผสมในการผลิตในระหวางกระบวนการผลิต รวมทั้งผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
ตองอยูในสภาพที่เหมาะสม และไมทําใหเกิดการปนเปอน 

3.5  มีการเก็บและบงชี้ชนิดของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ และผลติภัณฑสําเร็จรูป ผลิตภัณฑที่ตองผานกระบวนการผลิตซ้ํา (reprocess) หรือ 
ผลิตภัณฑที่รอทําลายอยางชดัเจน 

3.6   น้ําที่สัมผัสอาหารในกระบวนการผลิตตองเปนน้ําสะอาด มีคุณภาพหรอืมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ําบริโภค 
ในภาชนะบรรจทุี่ปดสนิท และการนําไปใชในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ  

3.7   ไอน้ําที่สัมผัสกับอาหารตองทําจากน้ําสะอาด มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะ 
บรรจุที่ปดสนิท และการนําไปใชในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

3.8   ตองมมีาตรการจัดการน้ํานมดิบ ผลิตภณัฑที่อยูระหวางกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑสุดทายอยางเหมาะสม ในกรณีที่ไฟฟาดับ  
ทั้งนี้หากมีการใชน้ําแข็งรักษาความเย็น ตองไมใหสัมผัสอาหารโดยตรง และน้ําแข็งที่ใชตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวง 
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ําแข็ง 
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4 การทําความสะอาด การฆา
เชื้อ และการบํารุงรักษา 
 
 

สารที่ใชในการทําความสะอาดและฆาเชื้อเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต โดยเฉพาะภาชนะบรรจุ ตองมีขอมูลเกี่ยวกับวธิีการใช  
ความเขมขน อณุหภูมิที่ใช  ระยะเวลาที่สารนั้นสัมผัสกับพื้นผิวที่ตองการทําความสะอาดและฆาเชื้อ รวมทั้งตองมีการทดสอบวาขอมลูดังกลาว 
มีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดและฆาเชื้อ ดังตอไปนี้ 
4.1  การทําความสะอาดและการฆาเชื้อ 

4.1.1  มีเอกสารแสดงขั้นตอนการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตางๆที่ใชในการผลิต  
รวมทั้งภาชนะบรรจ ุ

4.1.2  สารเคมีที่ใชในการทําความสะอาด ฆาเชื้อเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต ตองมีขอมูลเกี่ยวกับชนิดของสารเคมี วิธีใช  
ความเขมขน อณุหภูมิที่ใช ระยะเวลาในการลางทําความสะอาดและฆาเชือ้ 

4.1.3  มีการฆาเชื้อ เครื่องมอื เครื่องจักร อปุกรณ อยางเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 
4.1.4  มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการลางทําความสะอาด การฆาเชื้อ และการตกคางของสารเคมีที่ใชลางทําความสะอาดและฆาเชือ้ 
4.1.5  มีการเก็บอปุกรณที่ทําความสะอาดหรือฆาเชื้อแลวใหเปนสัดสวนและหางจากที่ที่อาจกอใหเกิดการปนเปอนซ้ํา 
4.1.6  การลําเลียง ขนสงภาชนะ และอปุกรณที่ทําความสะอาดแลว ตองสามารถปองกันการปนเปอนจากภายนอกได         
4.1.7  การใชสารเคมี ตลอดจนสารเคมีที่ใชเกี่ยวกับกระบวนการผลติตองอยูภายใตเงื่อนไขที่ปลอดภัย มีฉลากภาษาไทยกํากับ สารเคมีที่ใช 

ตองมีมาตรการควบคุมสําหรับนําไปใชอยางปลอดภัย 
4.2  มีแผนงานบํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจกัร อุปกรณ และการสอบเทียบอปุกรณที่จําเปนในการผลิตอยางเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ 

5 การสุขาภิบาล ผูผลิตตองดําเนินการเกี่ยวกับสุขาภิบาล ดังตอไปนี้ 
5.1  น้ําที่ใชภายในสถานที่ผลิตสําหรับวัตถุประสงคอื่นๆ ตองสะอาด มีการปรับคุณภาพน้าํตามความจําเปน มปีริมาณเพียงพอ และมสีัญลักษณ 

แยกประเภทน้ําใชสัมผัสอาหารหรือน้ําใชในสถานที่ผลิตอยางชัดเจน 
5.2  มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปดในจํานวนที่เพียงพอ และมีวิธีการกําจัดที่เหมาะสม 
5.3  จัดใหมทีางระบายน้ําทิ้งและสิ่งโสโครกอยางมีประสิทธภิาพ เหมาะสม และไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับเขาสูกระบวนการผลิตอาหาร 
5.4  หองสวมและอางลางมือหนาหองสวม มีจํานวนเพียงพอสําหรับผูปฏบิัติงานและถูกสุขลักษณะ มอีปุกรณในการลางมือครบถวน ถูกสุขลักษณะ   

และใชงานไดอยางมีประสิทธภิาพ 
5.5  อางลางมอืบริเวณผลิตมีจํานวนเพียงพอและติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสมตอการใชงาน มอีุปกรณในการลางมือครบถวน และมีอปุกรณทําให 

 มือแหงและใชงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ  
5.6  ไมมีสัตวเลี้ยงในอาคารผลิตและมีระบบควบคุมปองกันสัตว แมลง ที่มปีระสิทธิภาพ   
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6 

 

สุขลักษณะของผูปฏิบัติงาน

และบุคลากร  

6.1  ผูปฏิบัติงานและบุคลากรในบริเวณผลิตตอง 

6.1.1  ไมเปนโรคติดตอหรือโรคนารังเกียจตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522) หรือมีบาดแผลที่กอใหเกิดการปนเปอนสู 

อาหาร และมีขอกําหนดสําหรับผูปฏิบัติที่มอีาการของโรค 

6.1.2  มีการตรวจสุขภาพประจําป อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

6.1.3  แตงกายสะอาด ตัดเล็บสั้น ไมทาเล็บ ไมใสเครื่องประดับ 

6.1.4  ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบตัิงาน ภายหลังจากสัมผัสสิ่งที่กอใหเกิดการปนเปอน และภายหลังจากใชหองน้ําและหองสวม  

โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานรับน้ํานมดิบ ปรุงผสม เติมเชื้อนมเปรี้ยว และบรรจ ุ

6.1.5  สวมถุงมือที่อยูในสภาพสมบูรณและสะอาดถูกสุขลักษณะ สําหรับการปฏิบัติบางขั้นตอนที่ไมตองสวมถุงมือ ตองลางมือ เล็บ แขน  

ใหสะอาดกอนการผลิตทุกครั้ง 

6.1.6  สวมหมวก ตาขายหรือผาคลุมผม ผากันเปอน ผาปดปาก ขณะปฏบิัติงาน 

6.1.7  มีมาตรการจัดการรองเทาบางจุดการทํางานที่เหมาะสม เชน เปลี่ยนใชรองเทาเฉพาะบริเวณ หรือจุมรองเทาในน้ํายาฆาเชื้อโรคกอนเขาสู 

บริเวณผลิต เพื่อปองกันการปนเปอนสูผลิตภัณฑ 

6.1.8  ไมบริโภคอาหาร สูบบหุรี่ ในขณะปฏบิัติงาน หรือมพีฤติกรรมขณะปฏิบัติงานที่นารังเกียจอื่นๆ ที่อาจทําใหเกิดการปนเปอนสูอาหาร 

6.1.9  มีการฝกอบรมผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป และความรูทั่วไปในการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวตามความเหมาะสม 

6.2  ผูควบคมุการผลิต ตองมีคุณสมบัติและความรูเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธฆีาเชื้อดวยความรอน 

 โดยวิธีพาสเจอรไรสตามความเหมาะสม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด 

6.3  มีขอกําหนดดานสุขลักษณะหรือมาตรการสาํหรับผูเยี่ยมชมและผูไมเกี่ยวของกับการผลิต อยางนอยตองปฏิบัติตามขอกําหนด 6.1.1-6.1.8 

 

 

 



  

 

9 

 

หมวดที่ หัวขอ เนื้อหา 

7. บันทึกและรายงานผล 

 

ผูผลิตตองมีบันทึก รายงานตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิต อยางนอยดังตอไปนี้ โดยเก็บรักษาไว ณ สถานที่ผลิต เปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน 

7.1  ผลการตรวจวิเคราะหน้ํานมดิบ วัตถุดิบและสวนผสมในการผลิต บรรจุภัณฑ และผลติภัณฑสําเร็จรูป 

7.2  ผลการตรวจวิเคราะหน้ําที่สัมผัสอาหารและที่ใชเปนสวนผสมในกระบวนการผลิต 

7.3  การชั่ง ตวง วัด วัตถุดิบและสวนผสมในการผลิต 

7.4  อุณหภูมิและเวลาในการเก็บรักษาน้ํานมดิบ การปรุงผสม การบม แลวแตกรณี การพาสเจอรไรส การเก็บเพื่อรอบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ 

สําเร็จรูป และการขนสง 

7.5  ผลการทวนสอบประสิทธภิาพการพาสเจอรไรส 

7.6  ชนิดและปริมาณการผลิตประจําวันของผลิตภัณฑสําเร็จรูปและวิธีการเรียกคืนสินคา 

7.7  ชนิดและความเขมขนของสารเคมี อุณหภูมิและเวลาที่ใชในการทําความสะอาดและฆาเชื้ออปุกรณ เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต และผลการ 

 ตรวจสอบการตกคางของสารเคมี 

7.8  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการลางทําความสะอาดหรือฆาเชื้อเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต 

7.9  ผลการตรวจสภาพความพรอม การทํางานของเครื่องจักร อุปกรณ โดยเฉพาะอุปกรณเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ํานม (กรณีใชอุปกรณ 

 พาสเจอรไรสแบบตอเนื่อง) ทุกครั้งกอนการผลิต 

7.10  ผลการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ตามแผนงานบํารุงรักษาที่กําหนด 

7.11  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ นาฬิกา เครื่องชั่ง ตวง วัด ที่ใชในกระบวนการผลิต 

7.12  ผลการตรวจสุขภาพประจําปผูปฏิบัติงาน และประวัตหิรือรายงานการฝกอบรมของผูปฏิบัติงาน 

 

 

 

 


