
 

(สําเนา)
 

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ 319/2548

เร่ือง หลักเกณฑการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543

------------------------------------------------
                     เพื่อใหการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทเปนไปตามหลักวิชาการ และผลิตภัณฑมีความ
ปลอดภัยตอผูบริโภค เลขาธิการ 
คณะกรรมการอาหารและยาจึงกําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติ สําหรับเจาหนาที่ในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท โดยออกคําสั่งไว ดังตอไปนี้ 
                    ขอ 1 ในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ใหจําแนกอาหารออกเปนชนิด
ตาง ๆ ตามหลักวิชาการ 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการผลิต ดังนี้ 
                             (1)  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตามขอ 3(1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 
144 (พ.ศ.2535) จําแนก 
ตามคาความเปนกรด-ดาง (pH) และคาแอคติวิตีของน้ํา (aw) ออกเปน 3 ชนิด ไดแก 
                                   (1.1)  อาหารที่มีความเปนกรดต่ํา (Low-acid food) คือ อาหารที่มีคาความเปนกรด-ดาง 
มากกวา 4.5 และมีคา 
แอคติวิตีของน้ํามากกวา 0.85 
                                   (1.2)  อาหารที่ปรับสภาพกรด (Acidified low-acid food) คือ อาหารที่ตามธรรมชาติของ
ผลิตภัณฑมคีาความ 
เปนกรด-ดาง มากกวา 4.5 แตในการผลิตมีการปรับสภาพกรดของอาหาร โดยการลวกหรือแชชิ้นอาหารในสารละลาย
กรด หรือเติมกรด หรือ 
เติมอาหารที่มีความเปนกรด จนทําใหคาความเปนกรด-ดาง ไมเกิน 4.5 และมีคาแอคติวิตีของน้ํามากกวา 0.85 
                                   (1.3)  อาหารที่มีความเปนกรด (Acid food) คือ อาหารที่มีคาความเปนกรด-ดาง ไมเกิน 
4.5 และมีคาแอคติวิตีของ 
นํ้ามากกวา 0.85 
                             (2)  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตามขอ 3(2) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 
144 (พ.ศ.2535) จําแนก 
ตามคาแอคติวิตีของน้ํา (aw) ออกเปน 2 ชนิด ไดแก  
                                   (2.1)  อาหารที่มีคาแอคติวิตีของน้ําต่ํา (Low water activity food) คือ อาหารที่มีคาแอ
คติวิตีของน้ําไมเกิน 0.85  
                                   (2.2)  อาหารที่มีคาแอคติวิตีของน้ําเกิน 0.85 
                    ขอ 2  การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตามขอ 2.2.1 และ 3.6 ของ
บัญชีหมายเลข 1 แนบทาย 
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 840/2545 เร่ือง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามประกาศกระ
ทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2545 ใหเจาหนาที่ตรวจประเมิน
ความเหมาะสม ดังนี้ 
                             (1)  รายการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณพื้นฐาน ตามบัญชีแนบทายคําสั่งนี้ 
                             (2)  การควบคุมกระบวนการผลิตตามความเหมาะสมของกระบวนการผลิตนั้น ๆ โดยมีเอกสารที่
จําเปนสําหรับการผลิต  
ดังนี้ 
                                   (2.1)  อาหารที่มีความเปนกรดต่ํา ตองมีเอกสารวิชาการศึกษาทดสอบการกระจายความ
รอนหรืออุณหภูมิภายใน 
เครื่องฆาเชื้อ (Heat distribution) ที่สถานที่ผลิต และการศึกษาอัตราการแทรกผานความรอน (Heat penetration) 
เพื่อกําหนด 
อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการฆาเชื้อ (Scheduled process) สําหรับผลิตภัณฑแตละชนิดและแตละขนาดบรรจุ
                                   (2.2)  อาหารที่ปรับสภาพกรด ตองมีเอกสารวิชาการที่แสดงวาอุณหภูมิและเวลาที่ใชใน
การฆาเชื้อผลิตภัณฑแตละ 
ชนิดและแตละขนาดบรรจุมีความเหมาะสม รวมทั้งเอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณและวิธีการในการปรับคาความเปน
กรด-ดางของอาหาร 
                    ขอ 3  ใหถือวาการไมมีเครื่องมือ เคร่ืองจักร หรืออุปกรณพื้นฐานตามขอ 2(1) หรือเอกสารตามขอ 2
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(2) เปนขอบกพรองที่ 
รุนแรง (Major Defect) ตามขอ 3.2 ของบัญชีหมายเลข 2 แนบทายคําสั่งที่ 840/2545 เร่ือง การตรวจประเมินสถาน
ที่ผลิตอาหารตาม 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2545 

                    ทั้งนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
  
                                                                                     สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 
  

ลงชื่อ                       ภักดี โพธิศิริ                    
(นายภักดี โพธิศิริ)               

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
  
รับรองสําเนาถูกตอง 
พัชนี  อินทรลักษณ 
(นางสาวพัชนี อินทรลักษณ)  
นักวิชาการอาหารและยา 8 ว.  
 
  

บัญชีแนบทายคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ 319/2548 

เร่ือง หลักเกณฑการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543

ชนิดอาหารในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิท 

รายการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณพื้นฐาน 

1. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิทตาม 
ขอ 3(1) ของประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.
ศ.2535) 
ชนิดอาหารที่มีความเปนกรดต่ํา 

1. เครื่องหรืออุปกรณ ชั่ง ตวง วัด 

2. เครื่องหรืออุปกรณไลอากาศที่ชองวางเหนืออาหารในบรรจุภัณฑ ยกเวน
บรรจุภัณฑ 
ออนตัว (Flexible container)  

3. เครื่องผนึกฝาหรือปดผนึกแบบกึ่งอัตโนมัติเปนอยางนอยยกเวนบรรจุภัณฑ
แกว  

4. เครื่องกําเนิดไอน้ํา (Boiler) 

5. เครื่องฆาเชื้อดวยความรอนชนิดภายใตความดัน (Retort)  

6. เครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับวัดความหวาน ความเค็ม ความขนหนืด(ตาม
ความจําเปน)  

7. อุปกรณวัดความสมบูรณของรอยปดผนึกของบรรจุภัณฑ(Container 
closure)  

8. เครื่องสําหรับวัดความเปนสุญญากาศของบรรจุภัณฑยกเวนบรรจุภัณฑออน
ตัว 

9. เครื่องหรืออุปกรณสําหรับวัดอุณหภูมิเร่ิมตนการฆาเชื้อ (Initial 
temperature) และ 
อุณหภูมิฆาเชื้อ (Sterilization temperature)สําหรับเคร่ืองหรืออุปกรณสําหรับ
วัด 
อุณหภูมิฆาเชื้อ ตองเปนชนิดปรอทในแทงแกว (Mercury in glass 
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thermometer) หรือเคร่ืองหรืออุปกรณชนิดอื่นที่มีความแมนยําทัดเทียมกัน  

10. เครื่องหรืออุปกรณบันทึกอุณหภูมิและเวลาในการฆาเชื้อแบบตอเนื่อง
(Temperature/time recording device)  

11. อุปกรณวัดความดันไอน้ําในหมอฆาเชื้อ (Pressure guage) 

12. อุปกรณวัดปริมาณคลอรีนในน้ําหลอเย็น 

13. นาฬิกาจับเวลาในการฆาเชื้อ 

14. เครื่องมือหรืออุปกรณอื่นตามความจําเปน เชน เคร่ืองมือหรืออุปกรณที่ใช
ในการควบ 
คุมขนาดของชิ้นวัตถุดิบ สําหรับอาหารที่มีชิ้นเนื้อ 

ทั้งนี้การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่มีความเปนกรดต่ําไม
อนุญาตใหใชปปเปนบรรจุภัณฑ 

2. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิทตาม 
ขอ 3(1) ของประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.
ศ.2535) 
ชนิดอาหารที่ปรับสภาพกรด 

  

   

   

  

1. เครื่องหรืออุปกรณ ชั่ง ตวง วัด 

2. เครื่องหรืออุปกรณไลอากาศที่ชองวางเหนืออาหารในบรรจุภัณฑ ยกเวน
บรรจุภัณฑ 
ออนตัว (Flexible container)  

3. เครื่องผนึกฝาหรือปดผนึกแบบกึ่งอัตโนมัติเปนอยางนอย ยกเวนบรรจุภัณฑ
แกวและปป  

4. เครื่องฆาเชื้อดวยความรอนชนิดภายใตบรรยากาศปกติ (Cooker)  

5. เครื่องมือหรืออุปกรณอิเลคโทรนิค สําหรับวัดความเปนกรด-ดาง 

6. อุปกรณวัดความสมบูรณของรอยปดผนึกของบรรจุภัณฑ (Container 
closure) 
ยกเวนปป  

7. เครื่องสําหรับวัดความเปนสุญญากาศของบรรจุภัณฑ ยกเวนบรรจุภัณฑออน
ตัวและปป 

8. เครื่องหรืออุปกรณสําหรับวัดอุณหภูมิเร่ิมตนการฆาเชื้อ (Initial 
temperature) และ 
อุณหภูมิฆาเชื้อ (Sterilization temperature) สําหรับเคร่ืองหรืออุปกรณ
สําหรับวัด 
อุณหภูมิฆาเชื้อ ตองเปนชนิดปรอทในแทงแกว (Mercury in glass 
thermometer) หรือเคร่ืองหรืออุปกรณชนิดอื่นที่มีความแมนยําทัดเทียมกัน  

9. อุปกรณวัดปริมาณคลอรีนในน้ําหลอเย็น 

10. นาฬิกาจับเวลาในการฆาเชื้อสําหรับการฆาเชื้อแบบไมตอเนื่อง (Batch 
sterilization)  

11. เครื่องมือหรืออุปกรณอื่นตามความจําเปน เชน เคร่ืองมือหรืออุปกรณ ที่ใช
ในการ 
ควบคุมขนาดของชิ้นวัตถุดิบ สําหรับอาหารที่มีชิ้นเนื้อ 
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3. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิทตาม 
ขอ 3(1) ของประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.
ศ.2535) 
ชนิดอาหารที่มีความเปนกรด 

1. เครื่องหรืออุปกรณ ชั่ง ตวง วัด 

2. เครื่องหรืออุปกรณไลอากาศที่ชองวางเหนืออาหารในบรรจุภัณฑ ยกเวน
บรรจุภัณฑ 
ออนตัว (Flexible container)  

3. เครื่องผนึกฝาหรือปดผนึกแบบกึ่งอัตโนมัติเปนอยางนอย ยกเวนบรรจุภัณฑ
แกวและปป  

4. เครื่องฆาเชื้อดวยความรอนชนิดภายใตบรรยากาศปกติ (Cooker)  

5. เครื่องมือหรืออุปกรณอิเลคโทรนิค สําหรับวัดความเปนกรด-ดาง 

6. อุปกรณวัดความสมบูรณแนนของรอยปดผนึกของบรรจุภัณฑ (Container 
closure) 
ยกเวนปป  

7. เครื่องสําหรับวัดความเปนสุญญากาศของบรรจุภัณฑ ยกเวนบรรจุภัณฑออน
ตัวและปป 

8. เครื่องหรืออุปกรณสําหรับวัดอุณหภูมิเร่ิมตนการฆาเชื้อ (Initial 
temperature) และ 
อุณหภูมิฆาเชื้อ (Sterilization temperature) สําหรับเคร่ืองหรืออุปกรณ
สําหรับวัด 
อุณหภูมิฆาเชื้อ ตองเปนชนิดปรอทในแทงแกว (Mercury in glass 
thermometer) 
หรือเคร่ืองหรืออุปกรณชนิดอื่นที่มีความแมนยําทัดเทียมกัน  

9. อุปกรณวัดปริมาณคลอรีนในน้ําหลอเย็น 

10. นาฬิกาจับเวลาในการฆาเชื้อสําหรับการฆาเชื้อแบบไมตอเนื่อง (Batch 
sterilization)  

11. เครื่องมือหรืออุปกรณอื่นตามความจําเปน เชน เคร่ืองมือหรืออุปกรณที่ใช
ในการ 
ควบคุมขนาดของชิ้นวัตถุดิบ สําหรับอาหารที่มีชิ้นเนื้อ 

4. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิทตาม 
ขอ 3(2) ของประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.
ศ.2535) 
ชนิดอาหารที่มีคาแอคติวิตีของ
นํ้าไมเกิน 0.85 

1. เครื่องหรืออุปกรณ ชั่ง ตวง วัด 

2. เครื่องผนึกฝาหรือปดผนึกแบบกึ่งอัตโนมัติเปนอยางนอย ยกเวนบรรจุภัณฑ
แกวและปป  

3. อุปกรณวัดความสมบูรณของรอยปดผนึกของบรรจุภัณฑ (Container 
closure)  
ยกเวนปป 

4. เครื่องหรืออุปกรณวัดอุณหภูมิและนาฬิกาจับเวลาในขั้นตอนการลดคาแอคติ
วิตีของน้ํา 
ในผลิตภัณฑ สําหรับกรณีที่ลดคาแอคติวิตีของน้ําในผลิตภัณฑโดยการใช
ความรอน 

5. เครื่องหรืออุปกรณวัดความเขมขนของสารหลักที่ใชในการลดคาแอคติวิตี
ของน้ําใน 
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ผลิตภัณฑ สําหรับกรณีที่ลดคาแอคติวิตีของน้ําในผลิตภัณฑ โดยวิธีอื่นนอก
เหนือจากการใชความรอน เชน เครื่องหรืออุปกรณใชวัดปริมาณน้ําตาลหรือ
เกลือ 

6. เครื่องมือหรืออุปกรณอื่นตามความจําเปน เชน เคร่ืองมือหรืออุปกรณ ที่ใช
ในการควบคุมขนาดของชิ้นวัตถุดิบ สําหรับอาหารที่มีชิ้นเนื้อ 

5. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิทตาม 
ขอ 3(2) ของประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.
ศ.2535) 
ชนิดอาหารที่มีคาแอคติวิตีของ
นํ้าเกิน 0.85 

1. เครื่องหรืออุปกรณ ชั่ง ตวง วัด 

2. เครื่องผนึกฝาหรือปดผนึกแบบกึ่งอัตโนมัติเปนอยางนอย ยกเวนบรรจุภัณฑ
แกวและปป  

3. อุปกรณวัดความแนนของรอยปดผนึกของบรรจุภัณฑ (Container integrity) 
 
ยกเวนปป  

4. เครื่องมือหรืออุปกรณอื่นตามความจําเปน เชน เคร่ืองมือหรืออุปกรณที่ใชใน
การควบคุมขนาดของชิ้นวัตถุดิบ สําหรับอาหารที่มีชิ้นเนื้อ 
ทั้งนี้การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตามขอ 3(2) ของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535) ชนิด 
อาหารที่มีคาแอคติวิตีของน้ําเกิน 0.85 นี้ อนุญาตเฉพาะอาหารที่มีคา
ความเปนกรด-ดาง ไมเกิน 4.5 เทานั้น 
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