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ไข่ เป็นสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศไทย มีการค้าขายในรูปของไข่สดทั้งฟองเพื่อบริโภค หรือเป็นวัตถุดิบ

ส าหรับโรงงานท าอาหาร ท้ังนี้ ไข่จัดเป็นอาหารกลุ่มท่ีมีความเส่ียงในการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านคุณภาพความสดของไข่ โดยไข่ที่ผลิตได้จากฟาร์มต่างๆ จะถูกรวบรวมไปยัง

ศูนย์รวบรวมไข่ เพื่อผ่านกระบวนการต่างๆ ก่อนจัดส่งไปยังผู้บริโภค ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญที่ต้องมีการ

ด าเนินการอย่างรวดเร็ว และลดการปนเปื้อนให้ เหลือน้อยลง คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร  

จึงเห็นสมควรจัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมไข่ เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิต การจัดการด้านคุณภาพความปลอดภัย ให้ได้ไข่ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ของผูบ้ริโภคมากขึ้น 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง 

มาตรฐานสินค้าเกษตร. มกษ. 6702-2548. ไข่ไก่. กรุงเทพฯ: ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติ.  

รายงานการศึกษาคุณภาพการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เหมาะสม ของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติ. 2553   

CAC/RCP 15 – 1976. Code of Hygienic Practice for Eggs and Egg Products. Joint FAO/WHO Food 

Standards Programme, FAO, Rome.   
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมไข่ 

1  ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมไข่ ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ 

คัดไข่ บรรจุ เก็บรักษาและขนส่ง เพื่อให้ได้ไข่จากสัตว์ปีก เช่น ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่นกกระทา ในลักษณะ 

ไขท่ั้งฟอง (shell egg) ทีม่ีคุณภาพเหมาะสมในการจ าหน่าย ทั้งนี้ไม่รวมไข่ส าหรับการผลิตลูกสัตว์ปีก  

2  นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ให้เป็นไปตาม มกษ. 6702 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ไข่ไก่ 

และดังต่อไปนี้ 

2.1 ศูนย์รวบรวมไข่ (egg collecting center) หมายถึง สถานประกอบการที่รับ และรวบรวมไข่จากฟาร์ม

สัตว์ปีกส าหรับจัดการตามหลักสุขลักษณะก่อนน าส่งสู่แหล่งจ าหน่ายไข่ หรือโรงงาน ซึ่งครอบคลุม อาคาร

ปฏิบัตงิาน รวบรวมและคัดไข่ สถานที่เก็บรักษา บริเวณก าจัดส่ิงปฏิกูล โดยเฉพาะไข่เน่า หรือไข่ที่ไม่เหมาะ

ส าหรับบริโภค  

2.2 อาคารปฏิบัติงาน หมายถึง สถานที่รับไข่ ท าความสะอาด คัดแยก คัดขนาด บรรจุ พื้นที่วางสินค้า 

ที่ผ่านการตรวจสอบและคัดขนาดแล้ว อาจรวมถึงพื้นที่เก็บรักษา ห้องเก็บภาชนะบรรจุ ห้องเก็บเคมีภัณฑ์

และห้องเก็บวัสดุอื่นๆ ซึ่งแยกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน   

2.3 ไข่บุบร้าว (cracked or check egg) หมายถึง ไข่ที่เปลือกภายนอกเป็นรอยบุบหรือร้าว โดยเย่ือ

เปลือกไข ่(shell membrane) ไม่ฉีกขาด และไม่มีของเหลวภายในไข่ไหลออกมา 

2.4  ไข่แตก (broken/leaker egg) หมายถึง ไข่ที่แตกทั้งเปลือก แตกภายนอกและเย่ือเปลือกไข่ฉีกขาด  

มีผลให้ของเหลวภายในไข่ไหลออกได้  

2.5 ไข่สกปรก (dirty egg) หมายถึง ไขท่ี่มีส่ิงแปลกปลอมบนผิวเปลือกไข่ รวมถึง ไข่แดง มูลสัตว์ หรือดิน 
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3 เกณฑ์ก าหนด และวิธีตรวจประเมิน 

เกณฑ์ก าหนด และวิธีตรวจประเมิน ให้เป็นไปตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 เกณฑ์ก าหนด และวิธีตรวจประเมิน 

(ข้อ 3) 

รายการ เกณฑ์ก าหนด วิธีตรวจประเมิน 

1. สถานประกอบการ   

1.1 ท าเลที่ต้ัง 
 

1.1.1 อยู่ในบริเวณที่ไม่เส่ียงต่อการ

ปนเปื้อนที่มีผลต่อคุณภาพของไข่ และ

ความปลอดภัยของผู้บริโภค 

 
1.1.1 ตรวจสภาพแวดล้อม 

 

 1.1.2 ต้องมีมาตรการป้องกันอันตราย

หากมีความเส่ียงต่อการปนเปื้อน 

1.1.2 ตรวจสอบมาตรการป้องกัน

การปนเปื้อน 

1.2  อาคารปฏิบัติงาน 
  

 1.2.1 โครงสร้างต้องแข็งแรง ง่ายต่อ

การท าความสะอาด และการบ ารุงรักษา 

1.2.1 ตรวจโครงสร้างอาคาร 

 
1.2.2 ต้องมีพื้นที่เพียงพอส าหรับการ

ปฏิบัติงานและจัดแบ่งพื้นที่ใช้งานเป็น

สัดส่วน 

1.2.2 ตรวจพื้นทีอ่าคารปฏิบัติงาน  

 
1.2.3 การออกแบบภายในอาคารและ

วางผังสายการผลิตต้องเอื้อต่อการ

ปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อลด

การปนเปื้อนระหว่างปฏิบัติงานที่ส่งผล

ต่อความปลอดภัยของผลิตผล 

1.2.3 ตรวจสายการปฏิบัติงาน

ภายในอาคาร  

 

1.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
  

 1.3.1 ต้องมีจ านวนเครื่องมือและ

อุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

1.3.1 ตรวจจ านวนและสภาพ

เครื่องมือและอุปกรณ์ 

 

 
1.3.2 มีมาตรการในการท าความ

สะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมือและ

อุปกรณ์ 

1.3.2 ตรวจมาตรการในการท า

ความสะอาดและการบ ารุงรักษา 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
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1.4 ส่ิงอ านวยความสะดวก 
  

 
1.4.1 ในห้องต้องมีแสงสว่างเพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงาน 

1.4.1 ตรวจความเข้มของแสงสว่าง  

 
1.4.2 มีการระบายอากาศที่เพียงพอใน

อาคารปฏิบัติงาน 

1.4.2 ตรวจอุปกรณ์หรือช่อง

ทางการระบายอากาศ 

 
1.4.3 มีอุปกรณ์การท าความสะอาด

อย่างเพียงพอ 

1.4.3 ตรวจอุปกรณ์การท าความ

สะอาด 

 
1.4.4 มีอุปกรณ์ ด้านสุขลักษณะส่วน

บุคคล และห้องสุขาเพียงพอส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน 

1.4.4 ตรวจอุปกรณ์ด้านสุขลักษณะ

ส่วนบุคคล และห้องสุขา  

2. การควบคุมการ

ปฏิบัติงาน 

  

2.1 การรับไข่  

2.1.1 มีวิธีการตรวจรับไข่โดยมีเกณฑ์

การรับไข่ตามท่ีก าหนด  

 

2.1.1 ตรวจสอบเอกสารเกณฑ์และ

บันทึกการรับและแหล่งที่มาของไข ่

 
2.1.2 มีวิธีการควบคุมการปฏิบัติต่อไข่

ไม่ให้เกิดการปนเปื้อน 

2.1.2 ตรวจการปฏิบัติงาน และ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

2.2 ภาชนะบรรจุ 2.2 ภาชนะบรรจุต้องถูกสุขลักษณะ

และป้องกันการเสียหายของไข่  

2.2 ตรวจภาชนะบรรจุ 

2.3 การคัดไข่  

2.3.1 คัดแยกไข่สกปรก ไข่บุบร้าว 

ไข่แตก เปลือกบาง ผิวขรุขระ รูปร่าง

ผิดปกติ และไม่ได้ขนาดออก 

 

2.3.1 ตรวจการปฏิบัติงานและ

บันทึกการคัดแยกไข่ 

 2.3.2 ต้องมีมาตรการและบันทึกการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการท าความสะอาดไข่

เพื่อลดการปนเปื้อนอย่างเหมาะสม 

ก่อนการคัดขนาดไข่ 

2.3.2 ตรวจการปฏิบัติงานและ

บันทึกการท าความสะอาดไข่ 

 

 

 

2.3.3 คัดไข่ตามขนาดมาตรฐานที่

ก าหนด  

2.3.3 ตรวจการปฏิบัติงานและ

บันทึกการคัดขนาดไข่ 
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2.4 การปฏิบัติหลังการคัดไข่ 
  

2.4.1 การบรรจ ุ 2.4.1 บรรจุไข่ลงภาชนะบรรจุที่สะอาด 

ถูกสุขลักษณะ และได้ขนาดเดียวกัน

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2.4.1 ตรวจการปฏิบัติงานและ

บันทึกการบรรจุ 

2.4.2 การเก็บรักษา 2.4.2 มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน 

และการเส่ือมคุณภาพของไข่ระหว่าง

การเก็บรักษา  

2.4.2 ตรวจมาตรการและการปฏิบัติ

ในการป้องกันการปนเปื้อนและ

การเ ส่ือมคุณภาพของไข่ และ

บันทึกการเก็บรักษา 

2.4.3 การขนส่ง 

 

 

2.4.3 มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน 

และการเส่ือมคุณภาพของไข่ระหว่าง

ขนส่ง 

2.4.3 ตรวจมาตรการและการ

ปฏิบัติในการป้องกันการปนเปื้อน

และการเส่ือมคุณภาพของไข่และ

บันทึกการขนส่ง 

3. การบ ารุงรักษา และการ

สุขาภิบาล 

  

3.1 การบ ารุงรักษาและการ

ท าความสะอาด 

 

3.1.1 มีแผนการบ ารุงรักษาและการท า

ความสะอาดที่ ระบุวิ ธีการ ความถี่ 

รวมถึงผู้รับผิดชอบ 

 

3.1.1 ตรวจแผนการบ ารุงรักษา

และการท าความสะอาด 

 3.1.2 ต้องดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง

สถานประกอบการและเครื่ อ งมือ 

อุปกรณ์เพื่อลดการปนเปื้อน  

 

3.1.2.1 ตรวจการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง 

3.1.2.2 ตรวจบันทึกข้อมูลและ/

หรือตรวจสถานที ่

 

 

 

 

3.1.3 ให้ท าความสะอาดสถานประกอบการ 

เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อลดการ

ปนเปื้อน 

 

3.1.3.1 ตรวจการท าความสะอาด 

3.1.3.2 ตรวจบันทึกข้อมูลและ/

หรือตรวจสถานที่ และอุปกรณ์ 
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รายการ เกณฑ์ก าหนด วิธีตรวจประเมิน 

3.2 การควบคุมสัตว์พาหะ

น าโรค  

3.2 มีมาตรการควบคุมและก าจัดสัตว์

พาหะน าโรค ไม่ให้เข้ามาในบริเวณ

ปฏิบัติงาน และสถานที่เก็บรักษา 

 

3.2.1 ตรวจมาตรการควบคุมและ

ก าจัดสัตว์พาหะน าโรค 

3.2.2 ตรวจบันทึกการควบคุม 

สัตว์พาหะน าโรค 

3.3 การจัดการของเสีย 3.3 มีวิธีการจัดการขยะและของเสีย 

ที่เหลือจากการผลิตอย่างเหมาะสม 

3.3 ตรวจสถานที่และการจัดการ

ของเสีย 

4. สุขลักษณะส่วนบุคคล 
  

 4.1 ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่

เข้าไปในบริเวณปฏิบัติงานต้องรักษา

ความสะอาดส่วนบุคคล  

4.1 ตรวจระเบียบปฏิบัติ และ

ก า ร รั ก ษ า ค ว ามส ะอ าดขอ ง

ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอก  

 

 

 

4.2 ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานอย่าง

ถูกสุขลักษณะ 

 

4.2.1 ตรวจการปฏิบัติงาน 

4.2.2 ตรวจบันทึกการควบคุม

สุขลักษณะส่วนบุคคล 

5. การฝึกอบรม 5. ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกอบรม

วิธีปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต และ

สุขลักษณะ 

5. ตรวจบันทึกประวัติการฝึกอบรม

และ/หรือประเมินผลโดยการ

สัมภาษณ์ 

6. การบันทึกข้อมูล 
  

 6.1 ให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ 

(1) การรับไข ่

(2) การควบคุมกระบวนการคัดแยก  

คัดขนาด บรรจุ เก็บรักษา ขนส่งและ

จ าหน่าย 

(3) การท าความสะอาดและการ

บ ารุงรักษา อาคาร สถานที่ เครื่องมือ

และอุปกรณ์  

(4) การควบคุมสัตว์พาหะน าโรค   

(5) ประวัติการฝึกอบรม 

(6) การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล 

6.1 ตรวจบันทึกข้อมูล 

 
6.2 ให้เก็บบันทึกไว้อย่างน้อย 1 ป ี 6.2 ตรวจการเก็บบันทึก 
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4  ค าแนะน าการปฏิบัติท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมไข่ 

ค าแนะน าการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมไข่ มีไว้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  

ทางสุขลักษณะทีด่ีส าหรับศูนย์รวบรวมไข่  เพื่อให้ผลิตผลมีคุณภาพและความปลอดภัย เหมาะต่อการน าไป

บริโภคและแปรรูป โดยมีรายละเอียดอธิบายไว้ในภาคผนวก ก  
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ภาคผนวก ก 

ค าแนะน าการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมไข่ 

(ข้อ 4) 

ก.1 สถานประกอบการ 

ก.1.1 ท าเลที่ต้ัง 

ก.1.1.1 ต้ังอยู่ในพื้นที่ที่แยกเป็นสัดส่วนจากบริเวณเล้ียงสัตว์ปีกอย่างชัดเจน อากาศถ่ายเทได้เพียงพอ 

ไม่มีน้ าท่วมขัง พื้นที่การปฏิบัติงานต้องแยกห่างจากบริเวณส านักงาน อาคารที่พักอาศัย บริเวณที่จอดรถ 

ก.1.1.2 อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ หรือถ้าอยู่ในสภาพเส่ียง 

ต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนอย่างชัดเจน 

ก.1.1.3 มีแหล่งน้ าสะอาดและมีระบบสาธารณูปโภค เพื่อใช้ในศูนย์รวบรวมไข่ อย่างเพียงพอ 

ก.1.2 อาคารปฏิบัติงาน 

ก.1.2.1 ออกแบบและวางผังสายการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ที่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานอย่างถูก

สุขลักษณะ เพื่อลดการปนเปื้อนในการปฏิบัติงาน  

ก.1.2.2 บริเวณผลิตมีพื้นที่เพียงพอ จัดแบ่งบริเวณมีระเบียบสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และแบ่งพื้นที่

เป็นสัดส่วน ได้แก่ พื้นที่รับไข่ คัดแยกไข่ คัดขนาดไข่ จัดเก็บไข่ ท าความสะอาดภาชนะบรรจุไข่ จัดเก็บ

อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ ทางเข้าและออก ที่รวบรวมขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่ท าลายส่ิงปฏิกูล  

ก.1.2.3 วัสดุท าโครงสร้างอาคารสถานที่ผลิตควรท าจากวัสดุท่ีคงทน แข็งแรง ผนังภายในอาคารมีพื้นผิวเรียบ 

ท าความสะอาดได้ง่าย สะดวกต่อการบ ารุงรักษา  

ก.1.2.4 อาคารและบริเวณโดยรอบต้องสะอาด พื้นไม่มีน้ าขังหรือสกปรก และมีระบบระบายน้ าทิ้ง ไม่ให้

มีขยะปฏิกูลและสิ่งที่ไม่ใช้แล้วสะสม 

ก.1.2.5  อาคารต้องป้องกันสัตว์พาหะน าโรคเข้าภายใน หรือถ้าเป็นอาคารเปิด ให้มีมาตรการป้องกัน 

ตามความเหมาะสม 

ก.1.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ 

ก.1.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ ให้ท าจากวัสดุที่ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนต่อไข่ ติดตั้งอยู่ในต าแหน่ง 

ที่เหมาะสม สะดวกต่อการปฏิบัติงาน การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 

ก.1.3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ไม่ช ารุดแตกหัก และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ 

ก.1.3.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ ต้องมีมาตรการ วิธีการท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเป็นเอกสาร  
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ก.1.4 ส่ิงอ านวยความสะดวก  

ก.1.4.1 มีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  540 lx (ลักซ์) ส าหรับบริเวณตรวจสอบ  220 lx 

บริเวณปฏิบัติงานทั่วไป และ 110 lx บริเวณอื่นๆ 

ก.1.4.2 มีการระบายอากาศในบริเวณผลิตอย่างเพียงพอ  

ก.1.4.3 มีน้ าสะอาดและ/หรือน้ าบริโภคในปริมาณเพียงพอและเหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้ 

ก.1.4.4 มีอุปกรณ์ส าหรับการท าความสะอาดที่เพียงพอ มีที่เก็บอุปกรณ์และสารเคมีส าหรับท าความ

สะอาดให้เป็นสัดส่วนในสถานที่เหมาะสม มีป้ายชื่อระบุสารเคมีให้ชัดเจนและแยกเก็บเป็นหมวดหมู่  

เพื่อป้องกันการใช้ผิด 

ก.1.4.5 การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ล้างมือและท ามือให้แห้งอย่างถูกสุขลักษณะ และอยู่ในบริเวณ 

ที่เหมาะสม ก่อนเข้าสู่บริเวณผลิตและในบริเวณผลิต พร้อมระบุข้อแนะน าในการใชแ้ละการปฏิบัติ 

ก.1.4.6 มีสถานที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้าของพนักงานเพียงพอและเหมาะสม  

ก.1.4.7 มีห้องสุขาเพียงพอส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้ังห้องสุขาต้องแยกออกจากบริเวณผลิต ไม่เปิดสู่บริเวณ

ผลิตโดยตรง และอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม 

ก.1.4.8 ห้องสุขาต้องสะอาดถูกสุขลักษณะอยู่ในสภาพใช้งานได้ และมีอ่างล้างมือหน้าห้องสุขา พร้อมอุปกรณ์

ในการล้างมือและท าให้มือแห้ง 

ก.2 การควบคุมการปฏิบัติงาน 

การรวบรวม การเก็บรักษา และการขนส่ง ให้ด าเนินการในลักษณะที่ลดการปนเปื้อน และ/หรือท าให้ไข่ 

หรือเปลือกไข่เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่างการรับไข่ และไข่

ที่ผ่านกระบวนการแล้วพร้อมส่งออกสู่แหล่งจ าหน่ายหรือโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่ 

ก.2.1  การรับไข่ 

ก.2.1.1 ไข่ควรมาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (good agricultural practice) 

ขนส่งไปยังสถานที่รวบรวมไข่ได้โดยเร็ว หลังเสร็จส้ินการเก็บไข่จากฟาร์ม ด้วยพาหนะขนส่งที่สะอาดผ่าน

การฆ่าเชื้อ และป้องกันการปนเปื้อนได้ 

ก.2.1.2 มีวิธีการและเกณฑ์การตรวจรับไข่ ด้านขนาด คุณภาพและความสะอาด และไม่เปียกน้ า  

ก.2.1.3 ให้ชักตัวอย่างไข่เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี และจุลินทรีย์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ได้ไข่

ตรงตามคุณภาพที่ต้องการ  

ก.2.1.4 กรณีศูนย์รวบรวมไข่รับไข่จากหลายฟาร์ม ต้องแยกไข่แต่ละฟาร์ม พร้อมระบุให้ชัดเจนและ

บันทึกข้อมูล 

ก.2.1.5 ไข่ท่ีรับเข้าสู่ศูนย์รวบรวมไข่ให้ใชห้ลักการ “เข้าก่อน น าไปผลิตก่อน” 

ก.2.1.6 พื้นที่รับไข่ ก่อนน าเข้าสู่กระบวนการผลิตต้องสะอาด 
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ก.2.1.7 ห้ามวางไข่ท่ีบรรจุในภาชนะแล้วกับพื้นโดยตรง  

ก.2.2 ภาชนะบรรจุ 

ก.2.2.1 ภาชนะบรรจุต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ มีความทนทานต่อการขนส่ง และป้องกันและรักษาไข่ได้ดี  

ก.2.2.2 ให้เก็บภาชนะบรรจุ ในที่สะอาด 

ก.2.2.3 การน าภาชนะบรรจุไข่กลับมาใช้ใหม่ต้องผ่านการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนทุกครั้ง 

ในบริเวณที่ แยกจากอาคารปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค 

ก.2.2.4 วัตถุดิบอื่นๆ ควรมีการตรวจรับตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

ก.2.3 การคัดไข่ 

ก.2.3.1 ก่อนการคัดไข่ ให้คัดแยกไข่สกปรก ไข่บุบร้าว ไข่แตก เปลือกบาง ผิวขรุขระ รูปร่างผิดปกติ 

และไม่ได้ขนาดออกด้วยวิธีที่เหมาะสม ไข่แตกและไข่สกปรกให้แยกออกจากไข่อื่นๆ อย่างชัดเจนเพื่อ

ป้องกันการปนเปื้อน 

ก.2.3.2 การท าความสะอาดเปลือกไข่ มี 2 วิธี คือ 

(1) ท าความสะอาดแบบแห้ง  

ให้เช็ดท าความสะอาดเปลือกไข่ เพื่อขจัดส่ิงสกปรกภายนอก ด้วยผ้าสะอาดหรือกระดาษทรายแห้งแบบ

ละเอียดเฉพาะบริเวณที่สกปรก  

(2) ท าความสะอาดแบบเปียก 

(2.1) การท าความสะอาดเปลือกไขแ่บบเปียกใหใ้ช้น้ าผสมสารเคมี  สารเคมีร่วมและ/หรือการใช้สารฆ่าเชื้อ 

(sanitizing agents) หลังการท าความสะอาด ต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน  

(2.2) กรณีการท าความสะอาดโดยใช้เครื่องล้างไข่แบบต่อเนื่อง (continuous-type washer) ควรมีการ

เปลี่ยนน้ าเพื่อลดการปนเปื้อน ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

(2.3) ต้องท าการเคลือบไข่หลังท าความสะอาด            

ก.2.3.3 การเคลือบไข่ (coating) 

กรณีมีการเคลือบไข่หลังท าความสะอาดแบบแห้งหรือแบบเปียก สารเคลือบไข่ที่ใช้ควรมีคุณสมบัติในการ

ป้องกันไข่อย่างมีประสิทธิภาพ และถ้าผ่านการใช้งานมาแล้วและพบส่ิงปนเปื้อนต่างๆ ให้ท าความสะอาด 

เช่น กรองส่ิงปนเปื้อนออกและอุ่นที่อุณหภูมิ 80 ºC (องศาเซลเซียส) เป็นเวลาอย่างน้อย 3 นาที  

ก่อนน ามาใช้อีกครั้งหนึ่ง 

ก.2.3.4 สารเคมีที่ใช้ท าความสะอาดผิวไข ่และสารเคลือบไข่ ต้องพิจารณาใช้สารเคมีที่ไม่มีกล่ินที่ผิดปกติ/ 

กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ (off odor) และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

ก.2.3.5 ไข่ที่ผ่านกระบวนการท าความสะอาดผิวไข่และเคลือบเปลือกไข่แล้ว ควรมีการท าให้แห้งก่อน 

การคัดและบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ 
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ก.2.3.6  คัดเลือกไข่ที่มีคุณภาพและสะอาด โดยให้คัดไข่ตามขนาดในมาตรฐานสินค้าเกษตร เช่น ไข่ไก่

เป็นไปตาม มกษ. 6702 เรื่อง ไข่ไก่ 

ก.2.3.7 ถ้ามีไข่สกปรก ไข่บุบร้าวให้แยกออก เพื่อด าเนินการตามความเหมาะสม  

ก.2.3.8 น้ าและของเสียจากกระบวนการท าความสะอาดผิวไข่และการเคลือบไข่ต้องจัดการน าไปทิ้งลง

ระบบระบายของเสียโดยตรง 

ก.2.3.9 ต้องมีผู้ควบคุมการคัดไข่ที่มีความช านาญสามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง มีเอกสาร

ขั้นตอนการด าเนินงานที่ถูกต้องส าหรับการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน  

ก 2.4 การปฏิบัติหลังการคัดไข่ 

ก.2.4.1 การบรรจุ 

(1) ไข่ทีผ่่านขั้นตอนการคัดขนาดให้บรรจุในภาชนะที่สะอาด เพื่อป้องกันและรักษาไข่ได้เป็นอย่างดี 

(2) ควรบรรจุไข่ในแต่ละภาชนะบรรจุต้องมีความสม่ าเสมอของขนาด และมีคุณภาพตามท่ีก าหนดไว้ 

(3) ให้สุ่มตัวอย่างไข่เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ และสารเคมี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

(4) ภาชนะบรรจุเพื่อการจ าหน่ายปลีกส าหรับผู้บริโภค ให้แสดงฉลากตาม มกษ. 6702 เรื่อง ไข่ไก่ 

(5)   ควรมีผู้ควบคุมการบรรจุไข่ที่มีความช านาญให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  

ก.2.4.2 การเก็บรักษาไข่ 

(1) มีมาตรการในการป้องกันการปนเปื้อนและการเส่ือมคุณภาพของไข่ระหว่างการเก็บรักษา ไข่ที่ผ่ าน

กระบวนการบรรจุแล้วควรน าส่งไปยังสถานที่จ าหน่ายให้เร็ว ภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าจ าเป็นต้องเก็บรักษา

นานกว่า 24 ชั่วโมง ควรเก็บไข่ในห้องที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 25 ºC ทั้งนี้ คุณภาพความสดของไข่ ที่ออกจาก

ศูนย์รวบรวมไข่ควรมี ค่าความสด (haugh unit) ไม่ต่ ากว่า 65  

(2) ไข่ในภาชนะบรรจุ ที่รอการขนส่ง ต้องเก็บรักษาในสถานที่สะอาด มีการควบคุมอุณหภูมิและ 

การระบายอากาศได้ ไม่มีกล่ินผิดปกติจากสภาพแวดล้อม 

(3) ภาชนะบรรจุที่บรรจุไข่แล้ว ไม่ควรวางกับพื้นโดยตรงในระหว่างการเก็บรักษา 

(4) กรณีเก็บรักษาไข่ โดยใช้ห้องเย็นควรดูแลไม่ให้เกิดหยดน้ าเกาะผิวเปลือกไข่หรือเหง่ือไข่ รวมถึง

รักษาความสะอาด และรักษาระบบให้มีความเย็นสม่ าเสมอ 

(5) ให้เก็บรักษาไข่และจ าหน่ายให้เป็นไปตามหลักการ ก.2.1.5 “เข้าก่อน น าไปผลิตก่อน” ตามล าดับ

ชุดการผลิต ไข่ท่ีผ่านกระบวนการผลิตไข่ก่อนควรเก็บรักษาและจ าหน่ายก่อน 

ก.2.4.3 การขนส่ง (ไข่หลังการบรรจุ) 

(1) ก่อนและหลังขนส่งต้องท าความสะอาดพาหนะทันที ด้วยน้ าและสารฆ่าเชื้อที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ

หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ แล้วปล่อยให้แห้ง 

(2) พาหนะขนส่งที่ผ่านเข้าและออกจากศูนย์รวบรวมไข่ทุกคัน ต้องผ่านการฆ่าเชื้อ 

(3) พาหนะขนส่งควรพร้อมใช้งาน ได้รับการดูแล รักษาความสะอาดและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่

เหมาะสม ควรควบคุมอุณหภูมิหรือมีช่องระบายอากาศที่ถูกสุขลักษณะในบริเวณที่ใช้บรรทุกไข่ 
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(4) พาหนะขนส่งควรเก็บรักษาไข่โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของไข่ มีมาตรการป้องกันการ

ปนเปื้อนจากสัตว์พาหะน าโรคและน้ าเข้าสู่บริเวณที่ใช้บรรทุกไข ่รวมทั้งป้องกันส่ิงสกปรกสัมผัสผิวเปลือกไข่ 

(5) ในกรณีต้องขนส่งไข่ในระยะทางไกล พาหนะที่ขนส่งควรมีระบบถ่ายเทอากาศบริเวณที่ใช้บรรทุกไข่

ได้ดี และกรณีใช้ระบบท าความเย็นต้องระวังการเกิดหยดน้ าบนเปลือกไข่เมื่อกระทบกับอุณหภูมิสูง 

ก.2.4.4. การเรียกคืน 

ให้ระบุรุ่นการผลิตที่ท าให้ติดตามที่มาที่ไปของไข่ ในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เรียกคืนไข่รุ่นใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากแหล่งจ าหน่ายได้ 

ก.3   การบ ารุงรักษาและการสุขาภิบาล 

ก.3.1 การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 

ก.3.1.1 มีแผนการปฏิบัติงาน การใช้งาน การตรวจเช็ค การซ่อม การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ก.3.1.2 มีการท าความสะอาด การบ ารุงรักษา พื้น ผนัง เพดาน โดยมีเอกสารระบุวิธีการและความถี่ 

ของการท าความสะอาด การบ ารุงรักษา รวมถึงผู้รับผิดชอบ  

ก.3.1.3 การท าความสะอาด ควรขจัดส่ิงสกปรกที่อาจเป็นแหล่งการปนเปื้อน หลังการท าความสะอาด

ควรมีมาตรการในการฆ่าเชื้อที่เหมาะสมในพื้นที่ท่ีมีความเส่ียง 

ก.3.1.4 สารเคมีที่ใช้ท าความสะอาดให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ผลิต

สารเคมี เก็บในภาชนะที่มีฉลากและรายละเอียดระบุไว้ชัดเจน 

ก.3.1.5 อุปกรณ์และสารเคมีส าหรับท าความสะอาดให้เก็บเป็นสัดส่วนในที่เหมาะสม 

ก.3.1.6 กรณีมีไข่แตกระหว่างการคัดขนาด ให้ท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในเบื้องต้นโดยเร็ว 

ก.3.1.7  หลังการผลิตในแต่ละวัน ให้ท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ก.3.1.8 แยกบริเวณท าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค 

ก.3.1.9  ใหสุ่้มตรวจวิเคราะหเ์ชื้อจุลินทรีย์จากเครื่องมืออุปกรณ์ และอากาศภายในอาคาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ก.3.2 การควบคุมสัตวพ์าหะน าโรค 

ก.3.2.1 บริเวณรอบอาคารส าหรับการรวบรวมและคัดไข่ ต้องสะอาด ไม่เป็นแหล่งหลบซ่อนของสัตว์

พาหะน าโรค 

ก.3.2.2 มีแผนควบคุมและก าจัดสัตว์พาหะน าโรคต่างๆ  

ก.3.2.3 มีมาตรการควบคุม สัตว์พาหะน าโรคเข้าในบริเวณผลิตไข่ มีการซ่อมบ ารุงอาคารให้อยู่ในสภาพ

ดีเพื่อป้องกันสัตว์พาหะน าโรคเข้ามา และเพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ปิดช่องต่างๆ ทางระบายน้ า และ

บริเวณที่สัตว์พาหะน าโรคเข้ามาให้สนิท เช่น ติดมุ้งลวดหรือตาข่าย มีระบบการจัดการของเสีย และ 

ส่ิงปฏิกูล ไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของสัตว์พาหะน าโรค 



มกษ. 6910-2555 

 

12 

 

ก.3.2.4 ดูแลรักษาบริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคารให้สะอาด เศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เก็บในภาชนะ 

ที่ป้องกันสัตว์เล้ียง สัตว์พาหะน าโรคได้ 

ก.3.2.5 การใช้สารเคมี ชีวภาพ หรือวิธีทางกายภาพ ก าจัดสัตว์พาหะน าโรค ให้ท าโดยไม่เกิดผลเสีย 

ต่อไข่ หากใช้สารเคมี ชีวภาพในบริเวณผลิต ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้ป้องกันความเส่ียง 

ที่จะเกิดการปนเปื้อนในไข่ด้วย 

ก.3.3 การจัดการของเสีย 

ก.3.3.1 สถานที่รวบรวมส่ิงที่ไม่ใช้แล้วหรือส่ิงปฏิกูล ต้องแยกจากพื้นที่ผลิต พื้นที่รวบรวมและคัดไข่ 

ต้องมีท่ีใส่ขยะจ านวนเพียงพอ โดยแยกขยะแห้งและเปียก และก าจัดขยะทุกวัน  

ก.3.3.2 ให้มีระบบการก าจัดของเสียอย่างเหมาะสมภายหลังการผลิตไข่ทุกครั้ง ไม่ควรมีเศษที่เหลือจาก

การผลิตติดค้างในระบบการผลิต เช่น เปลือกไข่ ไข่แตกบนพื้นหรือบนเครื่องคัดขนาดไข่  

ก.3.3.3 ที่ใส่ขยะต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วนและมีป้ายระบุอย่างชัดเจน  

ก.3.3.4 มีภาชนะใส่ไข่เน่าหรือไข่เสีย แยกไว้ต่างหากเป็นสัดส่วนจากขยะอื่น เพื่อน าไปก าจัดอย่างเหมาะสม 

ก.4 สุขลักษณะส่วนบุคคล 

ก.4.1 ต้องตรวจสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานและมีบันทึกไว้ตรวจประเมิน ดังนี้ 

ก.4.1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ และต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ก.4.1.2 ผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาความสะอาดส่วนบุคคลไว้ในระดับที่เหมาะสม ควรสวมชุดกันเปื้อน 

หมวกคลุมผม และรองเท้า ที่จัดโดยทางศูนย์รวบรวมไข่  

ก.4.1.3 ผู้ปฏิบัติงานต้องประพฤติและปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ไม่สูบบุหรี่ บ้วนน้ าลาย และ

เคี้ยวหมากฝรั่ง ขณะปฏิบัติงาน 

ก.4.1.4 บุคคลภายนอกที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์รวบรวมไข่ ต้องสวมชุดกันเปื้อนและรองเท้าที่ศูนย์รวบรวมไข่

จัดเตรียมไว้ให้ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์ก าหนดไว้  

ก.5  การฝึกอบรม 

ก.5.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้และความช านาญเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไข่ การใช้

เครื่องมืออุปกรณ์ การใช้สารเคมี และสุขลักษณะที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย 

ต่อผู้ปฏิบัติงานและป้องกันการปนเปื้อนสู่ไข่ 

ก.5.2 ควรจัดท าโปรแกรมการฝึกอบรม โดยก าหนดหัวข้อการฝึกอบรมที่เหมาะสม และมีการประเมิน

ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรม และติดตามเป็นระยะๆ  
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ก.5.3 ควรทบทวนโปรแกรมการฝึกอบรมและปรับให้ทันสมัยเป็นประจ า ควรจัดให้มีระบบที่จะท าให้แน่ใจ

ว่าผู้ปฏิบัติงานยังคงตระหนักถึงขั้นตอนการด าเนินงานที่จ าเป็นทั้งหมด เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัยและ

ความเหมาะสมของไข่ 

ก.6 การบันทึกข้อมูล 

ก.6.1 ศูนย์รวบรวมไข่ ต้องบันทึกข้อมูลในกระบวนการผลิต ได้แก่  บันทึกการรับไข่ การคัดแยกไข่  

การคัดขนาดไข่ การบรรจุและการจ าหน่ายไข่ ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน  

การท าความสะอาด การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ การควบคุมสัตว์พาหะน าโรค และข้อมูล

ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   

ก.6.2 ต้องเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ค้นหาง่าย และควรเก็บบันทึกไว้อย่างน้อย 1 ปี 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลของศูนย์รวบรวมไข่ 
ข.1 ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลการรับไข่จากฟาร์ม 

ชื่อเจ้าของฟาร์ม/เกษตรกร......................................................ชื่อฟาร์ม..............................................เลขทะเบียนฟาร์ม................................................

สัญลักษณ์/เครื่องหมายฟาร์ม........................ที่ต้ังฟาร์มเลขที่..............ถนน.....................ต าบล.....................อ าเภอ.....................จังหวัด.........................

หมายเลขโทรศัพท์.............................................วัน เดือน ปี ท่ีส่งไข่.......................................รหัสชุดการผลิต............................................................... 

 

เวลาทีร่ับไข่ ล าดับ

ยานพาหนะ 
หมายเลขทะเบียนรถ สภาพรถขนส่ง พนักงานขับรถ จ านวนไข่ท่ีส่ง 

(ฟอง) 

ลักษณะกายภาพ

ภายนอกไข่ท่ีรับ 

หมายเหตุ 

        

        

        

 

รวมจ านวนไข่ทั้งสิ้นที่ส่งเข้าศูนย์รวบรวมไข่............................ฟอง               ผู้ตรวจ.............................................................................. 
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ข.2 ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลการรับไข่ 

 

ล าดับที่ รหัสชุดการผลิต วัน เดือน ปี  

ที่รับไข ่

เวลาที่ 

รับไข่ 

ชื่อฟาร์ม 

ที่ส่งไข่ 

จ านวนไข่ 

ที่รับเข้าศูนย์ฯ 

(ฟอง) 

ลักษณะกายภาพ

ภายนอกของไข่ท่ีรับเข้า 

ผู้บันทึก หมายเหตุ 

         

         

         

         

         

 

ผู้ตรวจ..........................................................................................  
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ข.3 ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลการคัดแยกไข่ 

 

รหัสชุด 

การผลิต 

วัน เดือน ปี  

ที่คัดแยกไข่ 

เวลาที่ 

คัดแยกไข่ 

จ านวนไข่รวม 

ที่รับเข้าศูนย์ฯ 

(ฟอง) 

จ านวนไข่แตก/

บุบร้าว (ฟอง) 

จ านวนไข่เปื้อน/เปลือก

ไข่มีจุดกระ (ฟอง) 

จ านวนไข่ท่ีมี

รูปร่าง/ขนาด

ผิดปกติ (ฟอง) 

จ านวนไข่ท่ีเข้าสู่

การคัดขนาด 

(ฟอง) 

ผู้บันทึก 

         

         

         

         

         

         

 

ผู้ตรวจ..........................................................................................  
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ข.4 ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลการคัดขนาดไข่ (กรณีไข่ไก่) 

 

รหัสชุด 

การผลิต 

วัน เดือน ปี  

ที่คัดขนาดไข่ 

เวลาที่ 

คัดขนาดไข่ 

จ านวนไข่รวม 

ที่รับเข้าคัดขนาด 

(ฟอง) 

จ านวนไข่เบอร์ต่างๆ (ฟอง)* 
จ านวนไข่แตก 

(ฟอง) 
ผู้บันทึก 

0 1 2 3 4 5 

            

            

            

            

            

            

*หมายเหตุ ขนาดของไข่ไก่พิจารณาจากน้ าหนักต่อฟอง เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง ไข่ไก่  (มกษ. 6702-2553): เบอร์ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5  

มีน้ าหนักดังนี้ >70, >65 ถึง 70, >60 ถึง 65, >55 ถึง 60, >50 ถึง 55, >45 ถึง 50 กรัมต่อฟอง ตามล าดับ  

 

ผู้ตรวจ..........................................................................................  
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ข.5 ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลการบรรจุไข่ (กรณีไข่ไก่) 

 

รหัสชุดการ

ผลิต 

วัน เดือน ปี  

ที่บรรจุไข่ 
เวลาที่บรรจุไข่ 

จ านวนไข่รวม 

ที่รับเข้าบรรจ ุ

(ฟอง) 

บรรจุไข่..................ฟอง/บรรจุภัณฑ์  

จ านวนบรรจุภัณฑ์แบ่งตามขนาดไข่เบอร์ต่างๆ * (กล่อง/ถาด) 
จ านวนไข่

แตก 

(ฟอง) 

ผู้บันทึก 

0 1 2 3 4 5 

            

            

            

            

            

            

*หมายเหตุ ขนาดของไข่ไก่พิจารณาจากน้ าหนักต่อฟอง เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง ไข่ไก่  (มกษ. 6702-2553): เบอร์ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5  

มีน้ าหนักดังนี้ >70, >65 ถึง 70, >60 ถึง 65, >55 ถึง 60, >50 ถึง 55, >45 ถึง 50 กรัมต่อฟอง ตามล าดับ  

 

ผู้ตรวจ..........................................................................................  
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ข.6 ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลการเก็บรักษาไข่ (กรณีไข่ไก่) 

 

รหัสชุดการ

ผลิต 

วัน เดือน ปี  

ที่ไข่เข้าเก็บ

รักษา 

เวลาที่ไข่เข้า

เก็บรักษา 

จ านวนไข่รวม 

ที่เข้าเก็บ

รักษา (ฟอง) 

บรรจุไข่..................ฟอง/บรรจุภัณฑ์  

จ านวนบรรจุภัณฑ์แบ่งตามขนาดไข่เบอร์ต่างๆ * (กล่อง/ถาด) เข้าเก็บรักษา 

จ านวนไข่

แตก 

(ฟอง) 

ผู้บันทึก 

0 1 2 3 4 5 

            

            

            

            

            

            

*หมายเหตุ ขนาดของไข่ไก่พิจารณาจากน้ าหนักต่อฟอง เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง ไข่ไก่  (มกษ. 6702-2553): เบอร์ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5  

มีน้ าหนักดังนี้ >70, >65 ถึง 70, >60 ถึง 65, >55 ถึง 60, >50 ถึง 55, >45 ถึง 50 กรัมต่อฟอง ตามล าดับ  

ผู้ตรวจ..........................................................................................  
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ข.7 ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลการจ าหน่ายไข่ (กรณีไข่ไก่) 

 

รหัสชุดการ

ผลิต 

วัน เดือน ปี  

ที่จ าหน่ายไข่ 

เวลาที่

จ าหน่ายไข่ 

จ านวนไข่รวม 

ที่จ าหน่าย 

(ฟอง) 

บรรจุไข่..................ฟอง/บรรจุภัณฑ์  

จ านวนบรรจุภัณฑ์แบ่งตามขนาดไข่เบอร์ต่างๆ * (กล่อง/ถาด) ที่จ าหน่าย 

จ านวนไข่

แตก 

(ฟอง) 

ผู้บันทึก 

0 1 2 3 4 5 

            

            

            

            

            

            

*หมายเหตุ ขนาดของไข่ไก่พิจารณาจากน้ าหนักต่อฟอง เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง ไข่ไก่  (มกษ. 6702-2553): เบอร์ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5  

มีน้ าหนักดังนี้ >70, >65 ถึง 70, >60 ถึง 65, >55 ถึง 60, >50 ถึง 55, >45 ถึง 50 กรัมต่อฟอง ตามล าดับ  

ผู้ตรวจ.......................................................................................... 
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ข.8 ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลการขนส่งไข่ (กรณีไข่ไก่) 

ประเภทรถขนส่ง............................................หมายเลขทะเบียนรถ...................................ชื่อพนักงานขับรถ..................................................................

ลักษณะบริเวณจัดเก็บไข่บนรถ.................................................................................................................................................................. ................

เวลารถขนส่งออกจากศูนย์ฯ............................................................เวลารถขนส่งถึงแหล่งจ าหน่าย.................................................................................. 

 

รหัสชุด

การผลิต 

วัน เดือน ปี  

ที่ขนส่งไข่ 

เวลาที่เริ่ม 

ขนไข่ใส่รถ

ขนส่ง 

เวลาที่ขน

ไข่ใส่รถ

ขนส่ง

เสร็จ 

จ านวนไข่

รวมท่ีขนส่ง 

(ฟอง) 

บรรจุไข่..................ฟอง/บรรจุภัณฑ ์

จ านวนบรรจุภัณฑ์แบ่งตามขนาดไข่เบอร์ต่างๆ *  

(กล่อง/ถาด) ที่ขนส่ง 

จ านวนไข่

แตก  

(ฟอง) 
ผู้บันทึก 

0 1 2 3 4 5 

             

             

             

             

*หมายเหตุ ขนาดของไข่ไก่พิจารณาจากน้ าหนักต่อฟอง เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง ไข่ไก่  (มกษ. 6702-2553): เบอร์ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5  

มีน้ าหนักดังนี้ >70, >65 ถึง 70, >60 ถึง 65, >55 ถึง 60, >50 ถึง 55, >45 ถึง 50 กรัมต่อฟอง ตามล าดับ  

ผู้ตรวจ..........................................................................................  
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ข. 9 ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลการท าความสะอาด ฆ่าเชื้อ และการตรวจสอบสภาพอาคาร เครื่องมือและอุปกรณ์ 

 

วันที่ เวลา 

การท าความสะอาด การฆ่าเชื้อ การตรวจสอบสภาพ ซ่อมบ ารุง บันทึก

หมายเหตุ 

ผู้ปฏิบัติ ผู้ตรวจ 

อาคาร เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
อาคาร เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

อาคาร เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

อาคาร เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
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ข. 10 ตัวอย่างแบบบันทึกประวัติบุคลากร 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)..........................นามสกุล.........................................อาย.ุ..............ปี  

วุฒิการศึกษา..................................หน้าที่ปฏิบัติงาน............................................................. 

วันที่เข้าท างาน................................................................................................................... 

 

เรื่องท่ี

ฝึกอบรม 

วันที่ฝึกอบรม ระยะเวลาใน

การฝึกอบรม 

สถานที่

ฝึกอบรม 

ผู้จัดการ/ 

ผู้ประเมิน 

วันที่ตรวจ

สุขภาพ

ประจ าป ี
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ภาคผนวก ค 

หน่วย 

หนว่ยและสัญลักษณ์ที่ใช้ในมาตรฐานนี้ และหน่วย SI (International System of Units หรือ Le Système 

International d’ Unités) ที่ยอมรับให้ใช้ได้ ดังนี้ 

รายการ ชื่อหน่วย สัญลักษณ์หน่วย 

มวล 
มิลลิกรัม (milligram) mg 

กิโลกรัม (kilogram) kg 

ความเข้มแสง ลักซ์ (lux) lx 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส (degree Celsius) ºC 
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