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สิ่งทีส่่งมาด้วย  
 

แนวทางตรวจสอบการนําเขา้อาหารและเอกสารหรือใบรบัรองมาตรฐานระบบการผลติ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข(ฉบบัที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง วิธีการผลติ เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการผลติ  

และการเกบ็รกัษาอาหาร ณ ด่านอาหารและยา (สําหรบัผู้นาํเข้า) 
 

ตามท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร จะมีผลบังคับใช้
กับผู้ประกอบการรายใหม่ในวันที่ 11 เมษายน 2564 และ 7 ตุลาคม 2564 สําหรับผู้ประกอบการรายเก่า 
ประกอบกับ (ร่าง) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เอกสารหรือใบรับรองมาตรฐานระบบ
การผลิตอาหารสําหรับการนําเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร กองด่านอาหารและยาจึงกําหนดแนวทางตรวจสอบการ
นําเข้าอาหารและเอกสารหรือใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามมาตรฐานท่ีเทียบเท่าหรือไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์
ที่กําหนดในประกาศฯ ดังกล่าว ณ ด่านอาหารและยา เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถนําไปปฏิบัติให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ขอบข่ายของอาหารนําเข้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับน้ี คือ อาหารนําเข้าเพ่ือจําหน่ายทุก
ประเภทที่ผลิตจากสถานที่ใดๆ ยกเว้น ผลิตจากสถานที่ 4 แห่ง ดังต่อไปน้ี 

   ๑.1 สถานที่ปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคได้ทันที เช่น ร้านอาหาร 
ภัตตาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล ยกเว้นเป็นการผลิตอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน หรืออาหารท่ีต้องมีฉลาก ที่ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ห้าแรงม้าขึ้นไปหรือใช้คนงานต้ังแต่เจ็ดคนขึ้นไป   

   1.2 สถานที่จําหน่ายอาหาร ณ ที่หรือทางสาธารณะ เช่น หาบเร่ แผงลอย 
   1.3 สถานที่ผลิตเกลือบริโภค  
   1.4 สถานที่คัดและบรรจุผักและผลไม้สดบางชนิด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 

386 พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา ผักหรือผลไม้สด
บางชนิด และการแสดงฉลาก 

    ทั้งน้ี พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 กําหนดนิยามคําว่า “ผลิต” หมายความว่า ทํา ผสม ปรุงแต่ง 
และหมายความรวมถึงแบ่งบรรจุด้วย ดังน้ันการนําเข้าอาหารที่ไม่เข้าลักษณะเป็นการผลิตจึงไม่เข้าข่ายต้อง
ปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับน้ี เช่น การนําเข้าเพ่ือจําหน่าย ผลปาล์มดิบ มอลต์ ผลมะพร้าว (ไม่ปอกเปลือก) 
ข้าวเปลือก มันสําปะหลังดิบ ลูกต๋าวดิบ (ไม่ต้ม) รวมถึงการนําเข้าสัตว์นํ้ามีชีวิต เช่น หอย ปลา และการนําเข้า
สัตว์นํ้าทั้งตัวที่ตายแล้ว เช่น ปลาสด ปลาหมึกสด เป็นต้น    

2. ผู้นําเข้าอาหารตามข้อ 1 เพ่ือจําหน่าย ต้องจัดให้มีเอกสารหรือใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิต 
(Certificate) ตามมาตรฐานที่เทียบเท่า หรือไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศฯ ฉบับจริง 
ที่ออกจากหน่วยงาน ดังต่อไปน้ี  

   2.1 หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต (Competent Authority) หรือ  
   2.2 หน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต หรือ  
   2.3 หน่วยตรวจสอบและรับรอง (Certification Body; CB) ที่ได้รับการรับรองระบบงานจาก

หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body; AB) ที่เป็นสมาชิกและได้รับการยอมรับจากองค์การระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum; IAF) 
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3. กรณี Certificate เป็นฉบับสําเนา ต้องผ่านการรับรองโดยหน่วยงานที่ออกใบรับรองน้ัน หรือ 
สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศผู้ผลิตในประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐในประเทศผู้ผลิต หรือบุคคลที่รัฐ
รับรอง เช่น Notary public / Chamber of commerce / Commissioner of Oaths / Justice of Peace 

    กรณี Certificate เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น Certificate ที่ลงนามด้วยลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถดําเนินการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4. กรณี Certificate ที่ใช้ภาษาอ่ืน ให้แนบคําแปลที่เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษท่ีผ่านการ
รับรองคําแปลจากหน่วยงานหรือบุคคลอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี  

   4.1 สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศผู้ผลิต  
   4.2 สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศผู้ผลิตที่ต้ังอยู่ในประเทศไทย  
   4.3 บุคคลหรือหน่วยงานที่ดําเนินธุรกิจการแปลเอกสารที่เป็นมาตรฐานสากลพร้อมใบรับรอง  
   4.4 คนไทยที่จบการศึกษาในระดับที่ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใช้ภาษาที่ปรากฏใน

เอกสารน้ันเป็นภาษาในการเรียนการสอน  
   4.5 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็นผู้สอนภาษาที่ปรากฏในเอกสารน้ันใน

สถาบันการศึกษาดังกล่าว 

5. รายละเอียดของ Certificate ควรประกอบด้วย 
   5.1 ช่ือและที่ต้ังของสถานที่ผลิต 
   5.2 มาตรฐานระบบการผลิตที่เทียบเท่าหรือไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศฯ 420 
   5.3 ขอบข่ายการรับรองครอบคลุมประเภทหรือชนิดของอาหารท่ีนําเข้า 
   5.4 กิจกรรมที่ได้รับการรับรอง เช่น Manufacturing , Processing 
   5.5 หน่วยงานผู้ออก Certificate ตามข้อ 2 ข้างต้น 
   5.6 วันที่รับรองและวันที่สิ้นสุดการรับรอง กรณีไม่ระบุวันที่สิ้นสุดการรับรอง ให้ Certificate 

ดังกล่าวมีอายุไม่เกินหน่ึงปี นับจากวันที่ออกเอกสารหรือวันที่มีผลให้การรับรอง 

6. การพิจารณาว่าอาหารประเภทหรือชนิดใดต้องดําเนินการตามข้อกําหนดใดของบัญขีแนบท้าย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการผลิต 
และการเก็บรักษาอาหาร ให้พิจารณาตามข้อ 6.1 และ 6.2  

             7. มาตรฐานระบบการผลิตที่เคยใช้ได้กับอาหารตามประกาศฯ ฉบับที่ 193 และฉบับที่ 342 
(Primary GMP) ที่ถูกยกเลิก (ยกเว้นมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งใช้ไม่ได้แล้ว) ยังคงใช้ได้ตามประกาศฯ ฉบับที่ 
420 น้ี เน่ืองจากเทียบเท่าข้อกําหนดพ้ืนฐาน ยกเว้น นํ้าแร่ธรรมชาติ และน้ําแข็ง และมาตรฐานฯ ที่เคยใช้ได้
กับอาหารตามประกาศฯ ฉบับที่ 220 ฉบับที่ 298 และฉบับที่ 349 ที่ถูกยกเลิก สามารถใช้ได้ตามประกาศฯ 
ฉบับที่ 420 เช่นกัน เน่ืองจากเทียบเท่ากับข้อกําหนดพ้ืนฐานและข้อกําหนดเฉพาะ 
                 ส่วนการนําเข้าอาหารที่ต้องมี หรือปรับเปลี่ยนมาตรฐานระบบการผลิตให้เทียบเท่าข้อกําหนด
พ้ืนฐาน คือ นมเปรี้ยว อาหารนอกเหนือจาก ปสธ. 342 ที่ไม่ได้บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย ผักผลไม้สด
อ่ืนๆ นอกเหนือจาก ปสธ.386 และอาหารท่ัวไปอ่ืนๆ ที่เดิมไม่ต้องปฏิบัติตาม GMP ใดๆ สําหรับการนําเข้า
นํ้าแร่ธรรมชาติ และนํ้าแข็ง ต้องปรับเปลี่ยนมาตรฐานระบบการผลิตให้เทียบเท่าข้อกําหนดพ้ืนฐานและ
ข้อกําหนดเฉพาะ 
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6.1 การพจิารณาประเภท / ชนดิอาหาร ทีต่้องดําเนนิการให้เปน็ไปตาม “ข้อกําหนดพืน้ฐาน”ของ ปสธ .420  

ข้อกําหนดเดิม ตัวอย่างประเภท / ชนิดอาหาร ปสธ .420 ตัวอย่างมาตรฐานทีส่อดคลอ้งตาม 
ข้อกําหนดพื้นฐาน ของ ปสธ .420  

อาหารตาม ปสธ .193 
ยกเวน้ น้ําแร่ธรรมชาติ 
น้ําแข็ง 

อาหารควบคุมเฉพาะ : นมผงดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตร
ต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก วัตถุเจือปนอาหาร  
อาหารกําหนดคุณภาพมาตรฐาน : ปลาเกล็ดขาวทอดกรอบกระป๋อง เครื่องดื่ม
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (แห้ง น้ํา-แช่เย็น) ผลิตภัณฑ์ของนม (แห้ง น้ํา-แช่
เย็น) ชา (แห้ง น้ํา-แช่เย็น) กาแฟ (แห้ง น้ํา-แช่เย็น) น้ําปลา เนยแข็ง ซอสบาง
ชนิด น้ํามันและไขมัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ช็อกโกแลต บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 
อาหารที่ต้องมีฉลาก : หมากฝรั่งและลูกอม ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ขนมปัง 
อาหารพร้อมปรุงจัดชุด อาหารพร้อมบริโภคทันที เช่น ผลิตภัณฑ์ขนมอบ (เบ
เกอรี่) อาหารพร้อมบริโภคทันทีจากเนื้อสัตว์ เช่น หมูสวรรค์ หมูแผ่น 
อาหารทั่วไป : อาหารแช่แข็งที่ได้ผ่านการเตรียมและหรือการแปรรูป เช่น เนื้อ
ปลาดอรี่แช่แข็ง ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ที่ทําจากแป้งข้าวเจ้า 
 

ข้อกําหนด
พื้นฐาน 

 

มาตรฐานสากล 
- Good Hygiene Practices (GHPs). General 
Principle of Food Hygiene CXC 1-1969. Codex 
Alimentarius International Food Standards.  
- Hazard Analysis and Critical Control Point 
System. General Principle of Food Hygiene 
CXC 1-1969. Codex Alimentarius International 
Food Standards.  
- Food Safety Management Systems – 
Requirements for any Organization in the 
Food Chain, ISO 22000: 2005. International 
Standard Organization.  
- BRC Global Standard for Food Safety. British 
Retail Consortium.  
- International Food Standard; IFS 
 

นมเปรี้ยว ที่ผ่านกรรมวิธี
พาสเจอร์ไรส์ ตาม GMP 
ปสธ. 298 

อาหารกําหนดคุณภาพมาตรฐาน : นมเปรี้ยว โยเกิร์ต ข้อกําหนด
พื้นฐาน 
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6.1 การพจิารณาประเภท / ชนดิอาหาร ทีต่้องดําเนนิการให้เปน็ไปตาม “ข้อกําหนดพืน้ฐาน”ของ ปสธ .420 (ต่อ) 

ข้อกําหนดเดิม ตัวอย่างประเภท / ชนิดอาหาร ปสธ .420 ตัวอย่างมาตรฐานทีส่อดคลอ้งตาม 
ข้อกําหนดพื้นฐาน ของ ปสธ .420  

อาหารตาม ปสธ .342 
(Primary GMP)  

 

อาหารที่ต้องมีฉลาก :  อาหารพร้อมบริโภคทันที (บรรจุในภาชนะพร้อม
จําหน่าย) เช่น ถั่วลิสงทอดปรงุรส บ๊วยสามรส สาหร่ายอบปรุงรส ข้าวเกรยีบ 
กิมจิ ยําสาหร่าย น้ําสลัด น้ําพริกเผา เมล็ดทานตะวันอบปรงุรส เมล็ดเกาลัด
ต้ม ลูกชิดเชื่อม 
อาหารทั่วไป : อาหารทั่วไปที่แปรรูปและบรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย เชน่ 
สารสกัด สารสังเคราะห์ เนื้อปลาดอรี่แช่เย็น เนือ้สัตว์ที่ผ่านการตัดแต่ง กะปิ 
กุ้งแหง้ ผักดอง ข้าวสาร ถั่วและนัต พรกิแห้ง เห็ดหอมแหง้ เหด็หูหนูขาวแห้ง 
สาหร่ายแห้ง งา กะทิ วุ้นเส้น มกักะโรนี สปาเกต็ตี้ ขนมจีน ผลิตภัณฑ์สอดไส้
หรือราดหน้าขนม เครื่องปรุงรส น้ําตาล มัสตาร์ด พริกไทย พริกป่น กระเทยีม
ผง  
 

ข้อกําหนด
พื้นฐาน 

และมาตรฐานของประเทศต่างๆ ที่กองอาหาร 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การ
ยอมรับในการพิจารณาเพือ่ออกเลขสารบบ
อาหาร (ยกเวน้มาตรฐาน ISO 9001) 
รายละเอียดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง เอกสารหรอืใบรับรอง
มาตรฐานระบบการผลิตอาหารสําหรับการนําเข้า
ผลิตภัณฑ์อาหาร  
ทั้งนี้จะมกีารเผยแพร่ขอ้มูลมาตรฐานระบบการ
ผลิตเพิ่มเติมบนเว็ปไซต์กองอาหาร  
 

อาหารนอกเหนอืจาก ปสธ. 
342 
(เดิมไม่ตอ้งปฏบิตัิตาม 
GMP ใดๆ) 

อาหารที่ต้องมีฉลาก :  อาหารพร้อมบริโภคทันที (บรรจุในภาชนะขนาดใหญ่ 
: bulk) เช่น ถัว่ลิสงทอดปรุงรส บ๊วยสามรส สาหร่ายอบปรุงรส ข้าวเกรยีบ 
กิมจิ ยําสาหร่าย น้ําสลัด น้ําพริกเผา เมล็ดทานตะวันอบปรงุรส เมล็ดเกาลัด
ต้ม ลูกชิดเชื่อม 
อาหารทั่วไป : อาหารทั่วไปที่แปรรูปและบรรจุในภาชนะขนาดใหญ่ : bulk 
แกลลอน ถงั) เช่น สารสกัด สารสังเคราะห์ เนื้อวัวผ่าครึ่งตัว ชิ้นส่วนหมู 
เครื่องในสัตว์ กุง้แห้ง ปูดอง ผักดอง ข้าวสาร ถัว่และนัต พริกแห้ง เหด็หอม
แห้ง เห็ดหูหนูขาวแห้ง สาหร่าย งา กะทิ แป้งมันสําปะหลัง วุ้นเส้น มักกะโรนี 
สปาเก็ตตี้ ผลิตภัณฑ์สอดไส้หรอืราดหน้าขนม เครื่องปรุงรส น้าํตาล มัสตาร์ด 
พริกไทย พริกปน่ กระเทียมผง ไคโตซาน ใบกระเทียมอบแหง้ 
 

ข้อกําหนด
พื้นฐาน 
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6.1 การพจิารณาประเภท / ชนดิอาหาร ทีต่้องดําเนนิการให้เปน็ไปตาม “ข้อกําหนดพืน้ฐาน”ของ ปสธ .420 (ต่อ) 

ข้อกําหนดเดิม ตัวอย่างประเภท / ชนิดอาหาร ปสธ .420 ตัวอย่างมาตรฐานทีส่อดคลอ้งตาม 
ข้อกําหนดพื้นฐาน ของ ปสธ .420  

ผักผลไม้สดอื่นๆ 
นอกเหนอืจาก ปสธ.386  
(เดิมไม่ตอ้งปฏบิตัิตาม 
GMP ใดๆ) 
 

อาหารทั่วไป : ผักผลไม้สดนอกเหนือจากบัญชีหมายเลข 1 ของ ปสธ.386 ที่
มีการคัดและบรรจุ เช่น กีวี สัปปะรด ลูกทอ้สด ผักกาดหอม ผักสลัด ผักคอส 
ผักกาดแกว้ บีทรูท ขึ้นฉ่าย ผักชี หอมหัวใหญ่ ลิ้นจี่ ขิง หวัไชเท้า พาสเลย ์
เผือก หัวมันเทศ มันแกว แห้ว 

ข้อกําหนด
พื้นฐาน 

หรือ ปสธ.
386 

 

อาหารทัว่ไปอืน่ๆ ที่เดิมไม่
ต้องปฏบิตัติาม GMP ใดๆ 
 

อาหารทั่วไป :  
- สัตว์ทั้งตัว (ไมม่ีชีวิต) ผ่านกรรมวิธี เช่น ปลาทัง้ตัวแช่แขง็ ปลาหมึกแช่แข็ง  
 

ข้อกําหนด
พื้นฐาน 
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6.2 การพจิารณาประเภท / ชนดิอาหาร ทีต่้องดําเนนิการให้เปน็ไปตาม “ข้อกําหนดพืน้ฐานและขอ้กาํหนดเฉพาะ” ของ ปสธ .420  

ข้อกําหนดเดิม ตัวอย่างประเภท / ชนิดอาหาร ปสธ .420 ตัวอย่างมาตรฐาน ที่สอดคล้องตาม 
ข้อกําหนดพื้นฐานและข้อกําหนดเฉพาะ ของ ปสธ .420 

น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิทที่บงัคับตาม GMP 
ปสธ. 220  
 

อาหารกําหนดคุณภาพมาตรฐาน :  
น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

ข้อกําหนดพื้นฐาน 
และ ข้อกําหนดเฉพาะ
สําหรับน้ําบริโภคฯ 
น้ําแร่ น้ําแข็ง 

สําหรับน้ําบริโภคฯ : Code of Hygienic Practice for 
Bottled/Packaged Drinking Waters. CAC/RCP 48-2001. Codex 
Alimentarius International Food Standards.  
สําหรับน้ําแร่ธรรมชาติ : Code of Hygienic Practice for Collecting, 
Processing and Marketing of Natural Mineral Waters. CAC/RCP 
33-1985. Codex Alimentarius International Food Standards.  
ใช้ได้ทั้งน้ําบริโภคฯ น้ําแร่ น้ําแข็ง :  
- Hazard Analysis and Critical Control Point System Codex 
Alimentarius International Food Standards.  
- Food Safety Management Systems –Requirements for any 
Organization in the Food Chain, ISO 22000: 2005. International 
Standard Organization.  
 

น้ําแร่ธรรมชาต ิที่บังคับตาม 
GMP ปสธ. 193 
 

อาหารกําหนดคุณภาพมาตรฐาน : 

น้ําแร่ธรรมชาต ิ

น้ําแข็ง ที่บงัคับตาม GMP 
ปสธ. 193 

อาหารกําหนดคุณภาพมาตรฐาน : 

น้ําแข็ง (เพื่อใชส้ําหรับการบริโภคไม่รวม
น้ําแข็งสําหรับการประมง) 

นมพร้อมดื่มที่ผ่านกรรมวิธี
พาสเจอไรซ์ ทีบ่ังคับตาม 
GMP ปสธ.298 

อาหารกําหนดคุณภาพมาตรฐาน :  
นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม 
เครื่องดื่มน้ํานมที่มาจากสัตว์ที่ไม่ใช่โค 
(แพะ แกะ ควาย ฯลฯ) ชนิดเหลวที่ใช้
กรรมวิธกีารผลิตแบบพาสเจอไรส์ 

 

ข้อกําหนดพื้นฐาน  

และ ข้อกําหนดเฉพาะ
สําหรับนมพรอ้มดื่มที่
ผ่านกรรมวิธีพาสเจอไรซ์ 

- Code of Hygienic Practice for Milk and Milk Products. 
CAC/RCP 57-2004. Codex Alimentarius International Food 
Standards.  
- Hazard Analysis and Critical Control Point System. General 
Principle of Food Hygiene CXC 1-1969. Codex Alimentarius 
International Food Standards.  
- Food Safety Management Systems – Requirements for any 
Organization in the Food Chain, ISO 22000: 2005. International 
Standard Organization.  
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6.2 การพจิารณาประเภท / ชนดิอาหาร ทีต่้องดําเนนิการให้เปน็ไปตาม “ข้อกําหนดพืน้ฐานและขอ้กาํหนดเฉพาะ” ของ ปสธ .420 (ตอ่) 

ข้อกําหนดเดิม ตัวอย่างประเภท / ชนิดอาหาร ปสธ .420 ตัวอย่างมาตรฐาน ที่สอดคล้องตาม 
ข้อกําหนดพื้นฐานและข้อกําหนดเฉพาะ ของ ปสธ .420 

อาหารตาม ปสธ. 349 
(อาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิทที่เป็นกรดต่ํา หรือ
ปรับกรด) 

อาหารกําหนดคุณภาพมาตรฐาน : 
ปลาทูน่ากระป๋อง ปลาซาดีนในซอส
มะเขือเทศกระป๋อง ผักกาดดอง
กระป๋อง แกงกะหรี่บรรจุถงุ retort 
pouch หน่อไม้ฝรั่งบรรจขุวดแก้ว 
นมโคสเตอร์ริไรส์ นมปรุงแต่ง UHT 
ผลิตภัณฑ์ของนม UHT เครื่องดื่มน้ํา
ผลไม้ UHT ชาชนิดเหลวที่มกีรรมวิธี
การผลิตแบบ UHT 

ข้อกําหนดพื้นฐาน  
และ ข้อกําหนดเฉพาะ
สําหรับอาหารในภาชนะ
บรรจทุี่ปิดสนิทชนิดที่มี
ความเป็นกรดต่าํ และ
ชนิดที่ปรับกรดที่ผ่าน
กรรมวิธทีําให ้ปลอดเชื้อ
เชิงการค้า 

- Code of Hygienic Practice for Low and Acidified Low Acid 
Canned Foods. CAC/RCP 23-1979. Codex Alimentarius International 
Food Standards.  
- Code of Hygienic Practice for Aseptically Processed and 
Packaged Low  acid Foods. CAC/RCP 40-1993.  Codex Alimentarius 
International Food Standards.  
- Code of Federal Regulations Title 21 Part 113 Thermally 
Processed  Low-acid Foods Packaged in Hermetically Sealed 
Containers. United States of  Food and Drug Administration 
(USFDA) 
- Code of Federal Regulations Title 21 Part 114 Acidified Foods. 
United States Food and Drug Administration (USFDA) 
- Regulations for Thermally Processed Meat and Poultry Products 
(9 CFR 18.300-.311 for meat product and 381.300-.311 for poultry 
products). United States Department of Agriculture (USDA) 
- Hazard Analysis and Critical Control Point System. General Principle 
of Food Hygiene CXC 1-1969. Codex Alimentarius International Food 
Standards.  
- Food Safety Management Systems – Requirements for any 
Organization in the Food Chain, ISO 22000: 2005. International 
Standard Organization.  
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