
  ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุข 
เรื่อง กำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรกำรผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และค้ำส่งน้ ำแข็ง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

…………………………………. 
 

 การประกอบกิจการผลิตน้้าแข็ง เป็นกิจการหนึ่งที่จัดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งการประกอบกิจการประเภทนี้ยังมีการขยายการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีทั้งกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เนื่องจาก
ประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ประชาชนส่วนใหญ่ ทุกกลุ่มวัยจึงนิยมบริโภคน้้าแข็งกันอย่างแพร่หลาย 
ความต้องการบริโภคน้้าแข็งจึงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  น้้าแข็งมีการน้ามาใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น การใช้แช่อาหารสด
เพ่ือถนอมอาหาร ชะลอการเน่าเสีย การบดผสมกับเนื้อในการท้าลูกชิ้น เป็นต้น หากกระบวนการผลิตไม่ปฏิบัติ
ตามหลักสุขาภิบาล หรือไม่ควบคุมดูแลในด้านสุขลักษณะ ทั้งการผลิต การขนส่ง การเก็บรักษา และจ้าหน่าย
อย่างดีแล้ว อาจเกิดการปนเปื้อนและเป็นแหล่งแพร่กระจายของจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรค เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิด
อาการป่วยจากโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคได้ ดังนั้นเพ่ือ
ความปลอดภัยในการบริโภคน้้าแข็ง การควบคุม ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามหลักการสุขาภิบาล 
ตั้งแต่กระบวนการผลิต การบรรจุ การขนส่ง และการจ้าหน่าย จึงเป็นสิ่งส้าคัญและจ้าเป็นอย่างยิ่ง 
 

 อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๑๐ (๓ ) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
คณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกค้าแนะน้าต่อราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ออกข้อก้าหนดท้องถิ่นไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ ๑ หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการการผลิตน้้าแข็ง  
  

ส่วนที่ ๒ หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสะสม แบ่งบรรจุ และค้าส่งน้้าแข็ง  
 

ในค้าแนะน้านี ้
 “สถานประกอบกิจการ” หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต ตัด บด โม่  
สะสม แบ่งบรรจุ และค้าส่งน้้าแข็งเพ่ือการจ้าหน่าย ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร และเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน  
 “น้้าแข็ง” หมายถึง น้้าที่น้ามาผ่านกระบวนการท้าความเย็นจนแข็งตัวเป็นก้อน เช่น  น้้าแข็งซอง 
น้้าแข็งหลอด น้้าแข็งบด เป็นต้น 
 “ค้าส่ง” หมายถึง การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจ้านวนมากให้แก่ผู้ซื้อ เพ่ือน้าไปขายให้แก่
ผู้บริโภคหรือน้าไปให้บริการต่อ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑… 
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ส่วนที่ ๑ 
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

ในการควบคุมการประกอบกิจการการผลิต  
…………………………………………………………… 

 
๑. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง และสุขลักษณะอาคารที่ใช้ในการผลิต 
           ๑.๑ ตั้งอยู่ห่างจากชุมชน หรือสาธารณสถาน ได้แก่ สถานศึกษา ศาสนสถาน โบราณสถาน 
สถานพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยผังเมื อง และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และอยู่ห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือแหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ เช่น โรงบ้าบัด
น้้าเสีย สถานที่ก้าจัดมูลฝอย เมรุเผาศพ สถานที่ผลิตวัตถุมีพิษ สถานที่เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  
 โดยมิให้ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่ข้อก้าหนดท้องถิ่นใช้บังคับและมีข้อจ้ากัด
เรื่องสถานท่ีตั้ง ทั้งนี้ ต้องมีการป้องกันเหตุร้าคาญ และผลกระทบต่อสุขภาพแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

๑.๒ อาคารผลิตและบริเวณโดยรอบ ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
                   ๑.๒.๑ อาคารผลิตและบริเวณโดยรอบสะอาด ไม่มีน้้าขัง ไม่มีการสะสมสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว    
สิ่งปฏิกูลมูลฝอย และมีระบบระบายน้้าอยู่ในสภาพดี  

 ๑.๒.๒ ในกรณีที่อาคารผลิตอยู่ใกล้เคียงบริเวณที่มีสภาพไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อน ต้องมมีาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการปนเปื้อน 

 ๑.๒.๓ อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่ง่ายต่อการท้า
ความสะอาด บ้ารุงรักษา แยกบริเวณผลิตให้เป็นสัดส่วน เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 

 ๑.๒.๔ พ้ืน ผนัง เพดานของอาคารผลิต ต้องก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทน เรียบ ท้าความสะอาด
ง่าย ไม่ดูดซับน้้า ไมเ่ป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค  
  ๑.๒.๕ จัดให้มีพ้ืนที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต            
ให้เป็นไปตามสายงานการผลิตแต่ละประเภท  

๑.๒.๖  จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หลอดไฟในอาคารผลิตต้องมีครอบป้องกัน 
และมีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม  

๑.๒.๗ พ้ืนผิวบริเวณปฏิบัติงานที่สัมผัสกับน้้าแข็ง ต้องท้าด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่ท้า
ปฏิกิริยากับน้้าแข็ง และท้าความสะอาดได้ง่าย และมีความสูงในระดับที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรก
สู่น้้าแข็ง  เช่น  กรณีเป็นโต๊ะ ต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม.   

กรณียกพ้ืน ต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. 

๒. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรในการผลิต 
๒.๑ ภาชนะ และอุปกรณ์ในการผลิตที่สัมผัสกับน้้าแข็ง ต้องไม่เป็นสนิม ท้าจากวัสดุที่ไม่ท้าปฏิกิริยา

กับน้้าแข็งที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
๒.๒ ออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้อย่างเหมาะสม เพ่ือความสะดวกใน

การท้าความสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนที่อาจจะเกิดขึ้น  
๒.๓ ถังเก็บกักน้้าดิบ ท่อส่งน้้า และเครื่องมืออ่ืนๆ ต้องอยู่ในสภาพดี และไม่ท้าให้เกิดการปนเปื้อน

ระหว่างการผลิต 
 

๓. หลักเกณฑ์… 
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๓. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิต และขนส่ง      
๓.๑ การด้าเนินการทุกขั้นตอนจะต้องมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลที่ดีตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ   

น้้าดิบ การส่งน้้า การจัดเตรียม การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาน้้าแข็ง  
     ๓.๑.๑ น้้าที่ใช้ในการผลิต น้้าที่ใช้แช่ส้าหรับถอดน้้าแข็งออกจากซอง ต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน    

น้้าบริโภค มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่้าเสมอ  
     ๓.๑.๒ น้้าแข็งที่ผลิตต้องมีการขนย้าย เก็บรักษาและน้าไปใช้ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
     ๓.๑.๓ มีการควบคุมและจัดท้าบันทึกความเข้มข้นของคลอรีนคงเหลือในน้้า บริเวณจุดต่างๆ ของ

กระบวนการผลิต เช่น อ่างคลอรีนส้าหรับจุ่มรองเท้าบูท น้้าในบ่อแช่ซอง น้้าส้าหรับล้างพื้น เป็นต้น 
     ๓.๑.๔ จัดท้าบันทึกและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าแข็ง เพ่ือให้สามารถทวนสอบได้ 
     ๓.๑.๕ ภาชนะบรรจุน้้าแข็งเพ่ือจ้าหน่ายต้องสะอาด ใช้บรรจุเฉพาะน้้าแข็งเท่านั้น และต้องมี

ฉลากระบุชื่อ ที่อยู่ของสถานที่ผลิต และมีเลขสารบบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องน้้าแข็ง 
 ๓.๒ ในการขนส่งน้้าแข็งให้มีภาชนะรองรับไม่วางกับพ้ืนโดยตรง และพาหนะขนส่งต้องสะอาด มีการ
ท้าลายเชื้อพ้ืนผิวพาหนะก่อนการขนส่งทุกครั้ง  

๔. หลักเกณฑ์เก่ียวกับการสุขาภิบาล  
๔.๑ น้้าใช้ภายในสถานประกอบกิจการต้องเป็นน้้าสะอาดและจัดให้มีการปรับปรุงคุณภาพน้้าตาม

ความจ้าเป็น  
๔.๒ จัดให้มีห้องส้วมโดยต้องแยกจากบริเวณผลิต หรือไม่เปิดตรงสู่บริเวณผลิต 
๔.๓ จัดให้มีอ่างล้างมือในบริเวณผลิตและอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม มีสบู่และมีอุปกรณ์ที่ท้าให้มือแห้งที่

ถูกสุขอนามัย 
๔.๔ จัดให้มีมาตรการป้องกัน ควบคุม ก้าจัดสัตว์และแมลงพาหะน้าโรค ในสถานประกอบกิจการ 
๔.๕ ห้ามน้าสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณอาคารผลิต 
๔.๖ จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ มีจ้านวนเพียงพอ โดยจัดวางในบริเวณที่เหมาะสม 

ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อวัตถุดิบ ภาชนะอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์  
๔.๗ จัดให้มีการบ้าบัดน้้าเสีย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๔.๘ จัดให้มีทางระบายน้้าทิ้ง และสิ่งโสโครกอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดการ

ปนเปื้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต 
๔.๙ การด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานประกอบการ จัดให้มีมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ท้าให้เกิดผล

กระทบจนเป็นเหตุร้าคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

๕. หลักเกณฑ์เกีย่วกับการบ้ารุงรักษา และการท้าความสะอาด 
๕.๑ พ้ืน ผนัง เพดานและบริเวณอาคารสถานที่ผลิตต้องท้าความสะอาด และบ้ารุงรักษาให้อยู่ใน

สภาพดี รวมทั้งมีการจัดท้าบันทึกการท้าความสะอาดเป็นประจ้า 
๕.๒ ถังเก็บกักน้้า ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า ท่อส่งน้้า เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ต้องมีการ

บ้ารุงรักษา และท้าความสะอาด ตามก้าหนดเวลาที่เหมาะสม 
๕.๓ การใช้สารเคมีในการล้างท้าความสะอาด ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีปลอดภัย และการเก็บรักษา

วัตถุดังกล่าวจะต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน 
๕.๔ สารหล่อลื่นเครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดจนเคมีวัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต ต้องเป็นสารทีอ่นุญาต

ให้ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร 
 

๖. หลักเกณฑ์… 
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๖. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 
           ๖.๑ ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคน่ารังเกียจ หรือมีบาดแผลอันอาจก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ และมีการตรวจสุขภาพประจ้าปี 

๖.๒ ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตทุกคน ขณะปฏิบัติงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
๖.๒.๑ สวมเสื้อผ้าที่สะอาด เสื้อมีแขนที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ได้ 
๖.๒.๒ ตัดเล็บมือให้สั้นอยู่เสมอ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงานและหลังการ

ปนเปื้อน 
๖.๒.๓ ไม่สวมเครื่องประดับต่างๆ เช่น แหวน สายข้อมือ สายสิญจน์ สายสร้อย ต่างหู และ

อ่ืนๆ ขณะปฏิบัติงาน 
๖.๒.๔ ในกรณีที่มีบาดแผลต้องใช้ที่ปิดแผลชนิดกันน้้า และสวมถุงมือทับอีกชั้นขณะ

ปฏิบัติงาน โดยถุงมือต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สะอาด ท้าด้วยวัสดุที่ไม่มีสารละลายหลุดออกมาปนเปื้อน
ผลิตภัณฑ์ 

๖.๒.๕ มีการท้าความสะอาดรองเท้าบูทที่ใช้ในบริเวณผลิต เช่น การจุ่มรองเท้าในสารละลาย
คลอรีนก่อนเข้าบริเวณผลิต 

๖.๒.๖ ไม่บริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ไม่สูบบุหรี่ ในบริเวณปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต 
๖.๒.๗ เสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัว มีที่เก็บเป็นสัดส่วนและแยกจากบริเวณการผลิต 
๖.๒.๘ กรณีเจ็บป่วยไม่สบาย ต้องหยุดงานจนกว่าจะหาย หรือปรับเปลี่ยนหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวกับ

กระบวนการผลิต 
๖.๓ ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรม หรือการแนะน้า เกี่ยวกับสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงาน 
๖.๔ ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหรือบุคคลภายนอก ที่เข้าบริเวณผลิต ต้องปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับ

ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิต 

๗. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และการจัดบริการส้าหรับผู้ปฏิบัติงาน   
๗.๑ จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์เตือนภัย สัญญาณแจ้งเหตุอันตราย และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย 

ติดตั้งตามต้าแหน่งต่างๆที่ส้าคัญ รวมถึงจัดให้มีระบบการป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องจักร และอ่ืนๆ 
๗.๒ จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และมีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมใช้การได้ดี ตั้งอยู่

ต้าแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 
๗.๓ มีการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง ภายในสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๗.๔ มีการป้องกันอันตรายจากสารเคมี และกลิ่นสารเคมีในบริเวณการผลิต จากการประกอบกิจการ

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน และกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
 ๗.๕ มีมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบท้าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท้าความเย็นใน
โรงงานให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

๗.๖ มีมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท้างาน หรือกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ เช่น เหตุเพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหล ที่อาจมีผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม สถาน
ประกอบการต้องแจ้งหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องทราบทันที และมีมาตรการในการควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทุก
คนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เช่น 

๗.๖.๑ จัดท้า... 
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๗.๖.๑ จัดท้าผังอพยพ แสดงที่ตั้งทางหนีไฟหรือทางฉุกเฉิน  
๗.๖.๒ ต้องมีความรู้ในการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน  
๗.๖.๓ จัดให้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลสุขภาพอนามัยส้าหรับผู้ปฏิบัติงาน กรณี

เกิดเหตุฉุกเฉิน  
๗.๖.๔ มีระบบแจ้งเตือนหรือแผนความปลอดภัย และมีการซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น 

เพลิงไหม้ หรือ สารเคมีรั่วไหล เป็นต้น 
 ๗.๗ จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานประจ้าปีของผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง          
เพ่ือประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท้างาน 
 ๗.๘ จัดให้มีห้องพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในสถานประกอบกิจการและพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 
 

ส่วนที่ ๒ 
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

ในการควบคุมการประกอบกิจการการสะสม แบ่งบรรจุ และค้าส่งน้้าแข็ง 
…………………………………………………………… 

 
๑. หลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะอาคาร 
 ๑.๑ อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสะอาด ไม่มีน้้าขัง ไม่มีการสะสมสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว สิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย  
 ๑.๒ พ้ืน ผนัง เพดานของอาคาร ต้องก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทน เรียบ ท้าความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน้้า 
ไม่เป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค 
 ๑.๓ สถานที่สะสม แบ่งบรรจุ จ้าหน่าย ต้องแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับที่อยู่อาศัยหรือการประกอบ
กิจการอ่ืนๆ เพื่อให้ป้องกันการปนเปื้อน 
 ๑.๔ จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศท่ีดี 
 ๑.๕ ห้ามน้าสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณท่ีสะสม และแบ่งบรรจุน้้าแข็ง  
 ๑.๗ พ้ืนผิวบริเวณปฏิบัติงานที่สัมผัสกับน้้าแข็ง ต้องท้าด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่ท้าปฏิกิริยากับ
น้้าแข็ง และท้าความสะอาดได้ง่าย และมีความสูงในระดับที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรกสู่น้้าแข็ง  
เช่น     กรณีเป็นโต๊ะ ต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม.   
 กรณยีกพ้ืน ต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม.  

๒. หลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะของอุปกรณ์ ภาชนะท่ีใช้บรรจุ 
 ๒.๑ ภาชนะและอุปกรณ์ที่สัมผัสกับน้้าแข็ง ท้าจากวัสดุที่ปลอดภัยไม่ท้าปฏิกิริยากับน้้าแข็ง อยู่ใน
สภาพดี ไม่เป็นสนิม   
 ๒.๒ วัสดุที่ใช้คลุมหรือห่อหุ้มน้้าแข็ง ควรมีสภาพดี สะอาด ไม่เป็นที่สะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค
และป้องกันการปนเปื้อนได้ 
 ๒.๓ ภาชนะบรรจุน้้าแข็งต้องสะอาด มีสภาพดี ท้าจากวัสดุที่ไม่ท้าปฏิกิริยากับน้้าแข็ง 
 ๒.๔ ภาชนะบรรจุน้้าแข็งเพ่ือจ้าหน่ายต้องสะอาด ใช้บรรจุเฉพาะน้้าแข็งเท่านั้น ไม่เคยใช้บรรจุ  
สิ่งของอ่ืน และต้องมีฉลากระบุชื่อ ที่อยู่ของสถานที่ผลิต และมีเลขสารบบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า 
 

ด้วยเรื่อง… 



6 
 

ด้วยเรื่องน้้าแข็ง ในกรณีท่ีรับมาจากโรงผลิตแล้วน้ามาแบ่งบรรจุขายต้องมีหลักฐานให้ทราบถึงแหล่งที่มาของ
น้้าแข็งได้ 

๓. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการและการขนส่ง  
 ๓.๑ การสะสม แบ่งบรรจุ การขนส่งและจ้าหน่ายน้้าแข็ง ต้องมีภาชนะบรรจุหรือวัสดุปกคลุมหรือ
ห่อหุ้มอย่างมิดชิด  เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 
 ๓.๒ พาหนะที่ใช้ในการขนส่งต้องสะอาดโดยเฉพาะส่วนที่บรรทุกผลิตภัณฑ์ต้องมีการท้าความสะอาด
อย่างสม่้าเสมอ หากมีการน้าไปบรรทุกสิ่งของอ่ืนๆต้องมีการท้าความสะอาดก่อนน้ามาใช้ขนส่งน้้าแข็ง  

๔. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสุขาภิบาล  
๔.๑ น้้าใช้ภายในสถานประกอบกิจการต้องเป็นน้้าสะอาดและจัดให้มีการปรับปรุงคุณภาพน้้าตาม

ความจ้าเป็น  
๔.๒ จัดให้มีห้องส้วมโดยต้องแยกจากบริเวณสะสม แบ่งบรรจุ และค้าส่งน้้าแข็งหรือไม่เปิดตรงสู่

บริเวณบริเวณสะสม แบ่งบรรจุ และค้าส่งน้้าแข็ง 
๔.๓ จัดให้มีอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม มีสบู่และมีอุปกรณ์ท่ีท้าให้มือแห้งที่ถูกสุขอนามัย 
๔.๔ จัดให้มีมาตรการป้องกัน ควบคุม และก้าจัดสัตว์ แมลงพาหะน้าโรค ในสถานประกอบกิจการ 

อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
๔.๕ จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ มีจ้านวนเพียงพอ โดยจัดวางในบริเวณที่เหมาะสม 

ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อวัตถุดิบ ภาชนะอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์  
๔.๖ จัดให้มีรางระบายน้้าที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนเข้าสู่กระบวนการ

สะสม แบ่งบรรจุ 
๔.๗ การด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานประกอบการ จัดให้มีมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ท้าให้เกิดผล

กระทบจนเป็นเหตุร้าคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

๕. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบ้ารุงรักษา และการท้าความสะอาด  
๕.๑ พ้ืน และบริเวณอาคารสถานที่ต้องท้าความสะอาดอย่างสม่้าเสมอและบ้ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี  
๕.๒ ถังเก็บกักน้้า ต้องมีสภาพดี มีการท้าความสะอาด ตามก้าหนดเวลาที่เหมาะสม 
๕.๓ เครื่องมือ อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุ ต้องมีการตรวจสภาพและบ้ารุงรักษาอย่างสม่้าเสมอ ให้อยู่

ในสภาพดี ท้าความสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้งาน  
๕.๔ การใช้สารเคมีในการล้างท้าความสะอาด ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีปลอดภัย และการเก็บรักษา

วัตถุดังกล่าวจะต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน 
๕.๕ สารหล่อลื่นเครื่องมือ เครื่องจักร ต้องเป็นสารที่อนุญาตให้ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร 

๖. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 
           ๖.๑ ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคน่ารังเกียจ หรือมีบาดแผลอันอาจก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ และมีการตรวจสุขภาพประจ้าปี 

๖.๒ ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ขณะปฏิบัติงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ๖.๒.๑ สวมเสื้อผ้าที่สะอาด เสื้อมีแขนที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ได้ 

  ๖.๒.๒ ตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอ และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงานและหลังการ
ปนเปื้อน 

๖.๒.๓ ไม่สวม... 
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๖.๒.๓ ไม่สวมเครื่องประดับต่างๆ เช่น แหวน สายข้อมือ สายสิญจน์ สร้อย ต่างหู และอ่ืนๆ 
ขณะปฏิบัติงาน 

๖.๒.๔ ใช้ถุงมือที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และสะอาด ถูกสุขลักษณะ ท้าด้วยวัสดุที่ไม่มี
สารละลายหลุดออกมาปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ ในกรณีท่ีมีบาดแผลต้องใช้ที่ปิดแผลชนิดกันน้้าก่อนสวมถุงมือ 

๖.๒.๕ มีการท้าความสะอาดรองเท้าบูทที่ใช้ในบริเวณสะสม แบ่งบรรจุ เช่น การจุ่มรองเท้าใน
สารละลายคลอรีนก่อนเข้าบริเวณสะสม แบ่งบรรจุ 

๖.๒.๖ ไม่บริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ไม่สูบบุหรี่ ในบริเวณท่ีปฏิบัติงาน 
๖.๒.๗ เสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัว มีที่เก็บเป็นสัดส่วนและแยกจากบริเวณสะสม แบ่งบรรจุ

น้้าแขง็ 
๖.๒.๘ กรณีเจ็บป่วยไม่สบาย ต้องหยุดงานจนกว่าจะหาย หรือปรับเปลี่ยนหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวกับ

กระบวนการสะสมแบ่งบรรจุน้้าแข็ง 

๖.๓ ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรม หรือการแนะน้า เกี่ยวกับสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 

๗. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และการจัดบริการส้าหรับผู้ปฏิบัติงาน  
๗.๑ จัดให้มีระบบการป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องจักรและอ่ืนๆ 
๗.๒ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  

 

๘. กรณีราชการส่วนท้องถิ่นใดออกข้อก้าหนดท้องถิ่น เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการการผลิต สะสม  
แบ่งบรรจุ และค้าส่งน้้าแข็งแล้ว ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และประชุมชี้แจงข้อก้าหนดของท้องถิ่นดังกล่าว 
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป 
 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๕   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘      
        

                                                   อ้านวย กาจีนะ                             
                                                    (นายอ้านวย กาจีนะ) 

                                                      รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                        ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
  

                 ส้าเนาถูกต้อง 

 

             (นายสมชาย ตู้แก้ว) 
ผู้อ้านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
 


