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หลักเกณฑการพิจารณาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลว 

ที่ผานกรรมวธิีการฆาเชื้อดวยความรอนโดยวธิีพาสเจอรไรส 
------------------------------------------------- 

1.  ระดับการตัดสินใจในการใหคะแนน มี 3 ระดับ ดังนี ้

ระดับ นิยาม คะแนนประเมนิ 

ดี เปนไปตามหลกัเกณฑที่กาํหนดในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 

2 

พอใช เปนไปตามหลกัเกณฑที่กาํหนดในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 แตยังพบขอบกพรองซึ่งยอมรับได เนื่องจากมีมาตรการ 

ปองกันการปนเปอนในอาหาร หรือขอบกพรองนัน้ไมมผีลตอความปลอดภัย 

โดยตรงกับอาหารที่ผลิต 

1 

ปรับปรุง ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กาํหนดในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 

0 

2.  การคํานวณคะแนน 

2.1  วิธีการคํานวณคะแนนในแตละหวัขอมีสูตรดังนี ้

 คะแนนที่ได    =   น้ําหนกัคะแนนในแตละขอxคะแนนที่ประเมนิได 

 รอยละของคะแนนที่ไดในแตละหัวขอ = 

2.2  ขอที่ไมจําเปนตองปฏิบัติตาม สําหรับสถานที่ผลิตนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผาน 

กรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอน หรือการคิดคะแนนกรณีไมมีการดําเนินการในบางขอ เชน ไมมีการใชไอน้ํา  

หรือวัตถุดิบอ่ืนๆ สวนผสม (ในกรณีที่มีการผลิตนมรสจืดชนิดเดียว) การบม (กรณีไมไดผลิตนมเปรี้ยว)          

จึงไมตองพิจารณาใหคะแนนสําหรับขอนั้น แลวนําผลคูณที่ไดหักจากคะแนนรวมเดิมของหัวขอนั้นๆ ผลลัพธ

ที่ไดคือคะแนนรวมที่ใชในการคิดคะแนนของหัวขอนั้น 

2.3  ชองหมายเหตุในบันทึกการตรวจ (Checklist) มีไวเพื่อใหผูทําการตรวจประเมิน  

สามารถลงขอมูลและลักษณะของสิ่งที่สังเกตเห็นตามนั้น โดยเฉพาะขอมูลหรือส่ิงที่เห็นวา “พอใช” และ 

“ปรับปรุง” ใหหมายเหตุวาทําไมถึงไดระดับคะแนนตามนั้น และเมื่อตรวจครบทั้ง 7 หัวขอแลว ชองหมายเหตุ 

จะชวยเตือนและชวยในการใหระดับคะแนนไดอยางเปนธรรม รวมทั้งจะเปนขอมูลในการตรวจติดตามครั้งตอไป 

นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลในชองหมายเหตุมาใชในการใหคะแนน หรือขอเสนอแนะแกผูประกอบการ 

หรือแสดงความชื่นชมแกสถานประกอบการ ซึ่งจะสรางความรูสึกเปนเจาหนาที่ผูใหคําแนะนําและปรึกษา

มากกวาเปนเจาหนาที่เขาตรวจสอบ เพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 

คะแนนที่ไดรวมx100 
 คะแนนรวมในแตละหวัขอ 
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ตัวอยางการคํานวณ 

น้ํา 
หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหตุ 

 2.  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต      
 2.1  การออกแบบ      

0.4 2.1.1  ทําดวยวัสดุผิวเรียบ ไมเปนสนิม ไม
กอใหเกิดการปนเปอนตออาหาร ทนตอการกัดกรอน 

/   (2X0.4) 
= 0.8 

 

0.4 2.1.2  รอยตอเรียบ ไมเปนแหลงสะสมของ 
ส่ิงสกปรก 

/   (2X0.4) 
= 0.8 

 

0.4 2.1.3  ปม ขอตอ ซีล ประเก็น วาลวตางๆ 
ที่สัมผัสน้ํานม สามารถถอดลางทําความสะอาด  
และฆาเชื้อได  

/   (2X0.4) 
= 0.8 

 

0.4 2.1.4  ทอสงน้ํานม ไมมีจุดอับหรือซอกมุมที่ 
ทําความสะอาดยาก 

/   (2X0.4) 
= 0.8 

 

0.4 2.1.5  ถังบรรจุน้ํานมมีพื้นถังภายในลาดเอียง   /  (1X0.4) 
= 0.4 

 

 2.2  การติดตั้ง      

0.25 2.2.1  ถูกตองเหมาะสมและเปนไปตามสายงาน

การผลิต 

/   (2X0.25) 

= 0.5 

 

0.25 2.2.2  อยูในตําแหนงที่ทําความสะอาดและ

บํารุงรักษางาย 

/   (2X0.25) 

= 0.5 

 

 2.3  มีจํานวนเพียงพอและเปนชนิดที่เหมาะสมกับ

การผลิต ใชงานได มีความเที่ยงตรง แมนยํา   

     

0.2 2.3.1  อุปกรณรับน้ํานมดิบ กรณีใชน้ํานมดิบ

เปนวัตถุดิบในการผลิต 

/   (2X0.2) 

= 0.4 
 

0.2 2.3.2  อุปกรณชั่ง ตวง วัด ปริมาณน้ํานมดิบ /   (2X0.2) 

= 0.4 
 

0.2 2.3.3  เครื่องหรืออุปกรณกรอง   /   (2X0.2) 

= 0.4 
 

0.2 2.3.4  เครื่องหรืออุปกรณลดอุณหภูมิน้ํานมดิบ 

กรณีใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบในการผลิต 

/   (2X0.2) 

= 0.4 
 

0.2 2.3.5  ถังเก็บรักษาน้ํานมดิบที่รักษาอุณหภูมิ 

ไดไมเกิน 8 องศาเซลเซียส พรอมอุปกรณวัดอุณหภูมิ  

 /  (1X0.2) 

= 0.2 
 

0.2 2.3.6  เครื่องหรืออุปกรณการปรุงผสม  

กรณีผลิตนมปรุงแตง 

- - - - ไมมีการปรุงผสม 

0.2 2.3.7  เครื่องโฮโมจีไนสเซอร แลวแตกรณี  /   (2X0.2) 

= 0.4 
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น้ํา 
หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหตุ 

2.0 

(M) 

2.3.8  เครื่องฆาเชื้อแบบพาสเจอรไรส  

พรอมอุปกรณวัดอุณหภูมิ บันทึกอุณหภูมิ และอุปกรณ

กวน กรณีฆาเชื้อน้ํานมดิบโดยวิธีไมตอเนื่อง 

- - - - การฆาเชื้อ 

แบบตอเนื่อง 

2 

(M) 

2.3.9  อุปกรณเปล่ียนทิศทางการไหลของน้ํานม   

อุปกรณวัดและบันทึกอุณหภูมิ ระบบเตือนกรณี

อุณหภูมิไมไดตามที่กําหนด และมีมาตรการปองกัน

การปรับเปล่ียนอุณหภูมิในอุปกรณเปล่ียนทิศทาง 

การไหลของน้ํานม กรณีฆาเชื้อแบบตอเนื่อง 

/   (2X2) 

= 4 
 

0.2 2.3.10  ถังบมหรือถังหมัก ( fermented tank ) 

พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของ กรณีผลิตนมเปรี้ยว  

- - - - ไมมีการผลิต 

นมเปรี้ยว 

0.2 2.3.11  เครื่องหรืออุปกรณลางทําความสะอาด

และฆาเชื้อบรรจุภัณฑ   

/   (2X0.2) 

= 0.4 
 

0.3 2.3.12  ถังรอบรรจุ (ฝาถังลาดเอียง สามารถ

ลางทําความสะอาดดวยระบบ CIP อุปกรณวัดอุณหภูมิ

เที่ยงตรง) 

/   (2X0.3) 

= 0.6 
 

0.3 2.3.13  เครื่องหรอือุปกรณการบรรจุและปดผนึก

อัตโนมัติ (สามารถลางทําความสะอาดดวยระบบ CIP) 

/   (2X0.3) 

= 0.6 
 

0.2 2.3.14  เครื่องมือหรืออุปกรณประทับตรา 
วันหมดอายุของผลิตภัณฑ (เครื่องสามารถระบุ 
วันหมดอายุที่อานไดชัดเจน) 

 /  (1X0.2) 

= 0.2 

 

0.5 2.3.15  เครื่องมือหรืออุปกรณทําความสะอาด 
ฆาเชื้อในระบบปด กรณีใชระบบทอ  

/   (2X0.5) 
= 1 

 

0.2 2.3.16  เครื่องมือหรืออุปกรณปรับคุณภาพน้ํา 
(เหมาะสม) 

/   (2X0.2) 
= 4 

 

0.2 2.3.17  เครื่องมือวัดอุณหภูมิและนาฬิกาจับเวลา   
แลวแตกรณี 

 /  (1X0.2) 
= 0.2 

 

 หัวขอที่ 2 คะแนนรวม          = 20-0.4-
4-0.4= 
15.2 

คะแนน 

 คะแนนที่ไดรวม                  = 14.2 คะแนน  
(93.42 %) 

** รอยละคะแนนที่ไดในแตละหัวขอ = (8.6 x 100)/10 = 86 % 
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3.  ขอบกพรองที่รุนแรง (Major defect) หมายถงึ ขอบกพรองที่เปนความเสี่ยง ซึง่อาจทําใหเกิด

การปนเปอน ไมปลอดภัยตอการบริโภค ไดแก 

3.1  เครื่องฆาเชื้อแบบพาสเจอรไรส พรอมอุปกรณวัดอุณหภูมิ บันทึกอุณหภูมิ และ

อุปกรณกวน กรณีฆาเชื้อน้าํนมดิบโดยวธิีไมตอเนื่อง ตามขอ 2.3.8 

3.2  อุปกรณเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้าํนม อุปกรณวัดและบันทึกอุณหภูมิ ระบบเตือน  

กรณีอุณหภูมิไมไดตามที่กําหนด และมีมาตรการปองกันการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิในอุปกรณเปลี่ยนทิศ

ทางการไหลของน้าํนม กรณฆีาเชื้อแบบตอเนื่อง ตามขอ 2.3.9 

3.3  การควบคุมและบันทกึอุณหภูมิ เวลาที่ใชในการพาสเจอรไรส ตามขอ 3.2.2(1) 

3.4  น้ําที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิตมีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ตามขอ 3.6.1  

3.5  ผูควบคุมการผลิต ตองมีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติ ตามที่สํานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยากําหนด ตามขอ 6.2  

3.6  ขอบกพรองอื่นๆที่คณะเจาหนาที่ผูตรวจประเมนิแลววาเปนความเสี่ยง ซึ่งอาจทาํให

อาหารเกิดความไมปลอดภัยตอการบริโภค 

4.  การยอมรบัผลการตรวจวาผานการประเมิน ตองมีคะแนนที่ไดรวมแตละหัวขอไมนอยกวา

รอยละ 70 และตองไมพบขอบกพรองที่รุนแรง จงึผานเกณฑตามกฎหมาย 

 

 


