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ประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒๒๕๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒)
เรือ่ ง ยกเลิกและกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์ขา้ วแตน
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน มาตรฐานเลขที่
มผช.๓๖/๒๕๕๔ และคณะอนุ กรรมการพิ จารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะที่ ๑ มีมติในการประชุมครั้งที่
๓๓-๑/๒๕๖๒ เมื่ อวั นที่ ๕ มิถุ นายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ ยกเลิ กมาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ์ชุมชน ผลิ ตภั ณ ฑ์ข้าวแตน
มาตรฐานเลขที่ มผช.๓๖/๒๕๕๔ และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน ขึ้นใหม่
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงออกประกาศยกเลิกประกาศสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๖๕๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และออกประกาศกาหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน มาตรฐานเลขที่ มผช.๓๖/๒๕๖๒ ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ าย
ประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ มีผลบังคับใช้ นับแต่วันที่ประกาศ เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วันชัย พนมชัย
เลขาธิการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

ผลิตภัณฑ์ ข้าวแตน
๑. ขอบข่าย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ข้าวแตนที่บรรจุในภาชนะบรรจุปิดได้ สนิท

๒. บทนิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้
๒.๑ ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน หรือที่เรียกว่ า “นางเล็ด” “ข้ าวแต๋น” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้ จากการนาข้ าวเหนียว
หรือข้ าวเหนียวผสมข้ าวชนิดต่างๆ มานึ่งหรือหุ งสุก อาจผสมกับส่วนประกอบอื่น เช่น น้าผลไม้ น้าผัก
น้าสมุ น ไพร เกลื อ น้าอ้ อย งา น้ากะทิ แล้ วทาให้ เป็ นแผ่ น หรื อรูป ทรงอื่น ทาให้ แ ห้ งโดยใช้ ความร้ อน
จากแสงอาทิตย์หรื อแหล่ งพลังงานอื่น ทอดหรืออบให้ พอง อาจปรุงแต่งหน้ าด้ วยเครื่องปรุงต่างๆ เช่ น
นา้ ตาลมะพร้ าวเคี่ยว หมูหย็อง นา้ พริกเผา ธัญชาติ

๓. คุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ต้ องกรอบ อาจแตกหักได้ เล็กน้ อย กรณีมีการปรุงแต่งหน้ า ส่วนที่เป็ นหน้ าต้ องเกาะติดแผ่นข้ าวแตน
การทดสอบให้ ทาโดยการตรวจพินิจ
๓.๒ ลักษณะเนื้อสัมผัส
ต้ องกรอบ ไม่เหนียวหรือแข็งกระด้ าง
การทดสอบให้ ทาโดยการตรวจพินิจและชิม
๓.๓ สี
ต้ องมีสดี ีตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ข้าวแตนและส่วนประกอบที่ใช้ ไม่ไหม้ เกรียม
๓.๔ กลิ่น
ต้ องมีกลิ่นดีตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ข้าวแตนและส่วนประกอบที่ใช้ ไม่มีกลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น
กลิ่นอับ กลิ่นหืน กลิ่นไหม้
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๓.๕ กลิ่นรส
ต้ องมีกลิ่นรสดีตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ข้าวแตนและส่วนประกอบที่ใช้ ไม่มีกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์
เช่น รสขม
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้ คะแนนตามข้ อ ๘.๑ แล้ ว ต้ องไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๖ สิ่งแปลกปลอม
ต้ องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้ นผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นส่วนหรือสิ่งปฏิกูล
จากสัตว์
การทดสอบให้ ทาโดยการตรวจพินิจ
๓.๗ วอเตอร์แอกทิวิตี
ต้ องไม่เกิน ๐.๖
การทดสอบให้ ใช้ เครื่องวัดวอเตอร์แอกทิวิตีท่คี วบคุมอุณหภูมิท่ี (๒๕ ± ๒) องศาเซลเซียส
หมายเหตุ วอเตอร์แ อกทิ วิตี เป็ นปั จจัยสำคัญ ในกำรควบคุมและป้ องกัน กำรเสื่อมเสียของผลิตภัณ ฑ์
อำหำร ซึง่ มีผลโดยตรงต่ออำยุกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ เนือ่ งจำกค่ำวอเตอร์แอกทิวิตีเป็ นปัจจัย
ทีช่ ้ ีระดับปริมำณนำ้ อิสระทีเ่ ชื้อจุลินทรียใ์ ช้ในกำรเจริญเติบโต
๓.๘ ค่าเพอร์ออกไซด์ (เฉพาะกรณีท่มี ีการทอด)
ต้ องไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมสมมูลเพอร์ออกไซด์ออกซิเจนต่อกิโลกรัม
การทดสอบให้ ปฏิบัติตาม IUPAC หรือวิธที ดสอบอื่นที่เทียบเท่า
๓.๙ วัตถุเจือปนอาหาร
๓.๙.๑ ห้ ามใช้ วัตถุกันเสียทุกชนิด เว้ นแต่กรณีท่ตี ิดมากับวัตถุดิบ ให้ เป็ นไปตามชนิดและปริ มาณที่กฎหมาย
กาหนด
๓.๙.๒ หากมีการใช้ สใี ห้ ใช้ ได้ ตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกาหนด
การทดสอบให้ ปฏิบัติตาม AOAC หรือวิธที ดสอบอื่นที่เทียบเท่า
๓.๑๐ จุลินทรีย์
๓.๑๐.๑ จานวนจุลินทรีย์ท้งั หมด ต้ องไม่เกิน ๑ × ๑๐๖ โคโลนีต่อตัวอย่าง ๑ กรัม
๓.๑๐.๒ แซลโมเนลลา ต้ องไม่พบในตัวอย่าง ๒๕ กรัม
๓.๑๐.๓ สแตฟิ โลค็อกคัส ออเรียส ต้ องน้ อยกว่า ๑๐ โคโลนีต่อตัวอย่าง ๑ กรัม
๓.๑๐.๔ บาซิลลัส ซีเรียส ต้ องไม่เกิน ๑๐๐ โคโลนีต่อตัวอย่าง ๑ กรัม
๓.๑๐.๕ คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ต้ องน้ อยกว่า ๑๐๐ โคโลนีต่อตัวอย่าง ๑ กรัม
๓.๑๐.๖ เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธเี อ็มพีเอ็น ต้ องน้ อยกว่า ๓ ต่อตัวอย่าง ๑ กรัม
๓.๑๐.๗ ยีสต์และรา ต้ องไม่เกิน ๑๐๐ โคโลนีต่อตัวอย่าง ๑ กรัม
การทดสอบให้ ปฏิบัติตาม AOAC หรือ BAM (U.S.FDA) หรือวิธที ดสอบอื่นที่เทียบเท่า
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๔. สุขลักษณะ
๔.๑ สุขลักษณะในการทาผลิตภัณ ฑ์ข้าวแตนให้ เป็ นไปตามภาคผนวก ก. และสถานประกอบการต้ องได้ รับ
อนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข

๕. การบรรจุ
๕.๑ ให้ บ รรจุ ผลิตภัณ ฑ์ข้าวแตนในภาชนะบรรจุ ท่ีสะอาด ปิ ดได้ สนิ ท และสามารถป้ องกัน สิ่งปนเปื้ อนจาก
ภายนอกได้
การทดสอบให้ ทาโดยการตรวจพินิจ
๕.๒ นา้ หนักสุทธิของผลิตภัณฑ์ข้าวแตนในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้ องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ ท่ฉี ลาก
การทดสอบให้ ใช้ เครื่องชั่งที่เหมาะสม

๖. เครือ่ งหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุ ผลิตภัณฑ์ข้าวแตนทุกหน่วย อย่างน้ อยต้ องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ งรายละเอียด
ต่อไปนี้ให้ เห็นได้ ง่าย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตาม มผช.) หรื อชื่อที่ส่ ือความหมายตาม มผช. เช่น ข้ าวแต๋น ข้ าวแตนน้าแตงโม
นางเล็ด ข้ าวแตนหน้ าสับปะรด
(๒) ส่วนประกอบที่สาคัญ เป็ นร้ อยละของนา้ หนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้ อย
(๓) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ ามี ให้ แสดงกลุ่มหน้ าที่และชื่อวัตถุเจือปนอาหาร)
(๔) นา้ หนักสุทธิ เป็ นกรัมหรือกิโลกรัม
(๕) วัน เดือน ปี ที่ทา และวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ หรือข้ อความว่า “ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี )”
(๖) ข้ อแนะนาในการบริโภคและการเก็บรักษา (ถ้ ามี) เช่น ควรเก็บไว้ ในที่แห้ ง
(๗) เลขสารบบอาหาร
(๘) กรณีท่มี ีการใช้ ส่วนประกอบของอาหาร ซึ่งเป็ นสารก่อภูมิแพ้ หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกิน เช่น มีก้ ุง
เป็ นส่วนประกอบ ให้ แสดงข้ อความว่า “ข้ อมูลสาหรับผู้แพ้ อาหาร : มีกุ้ง”
(๙) ชื่อผู้ทาหรือสถานที่ทา พร้ อมสถานที่ต้ัง หรือเครื่องหมายการค้ าที่จดทะเบียน
ในกรณีท่ใี ช้ ภาษาต่างประเทศ ต้ องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กาหนดไว้ ข้างต้ น
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๗. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สิน
๗.๑ รุ่น ในที่น้ ี หมายถึง ผลิตภัณฑ์ข้าวแตนที่มีส่วนประกอบเดียวกัน ทาโดยกรรมวิธีเดียวกัน ในระยะเวลา
เดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้ เป็ นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กาหนดต่อไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สาหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ลักษณะเนื้อสัมผัส สี กลิ่น กลิ่นรส
สิ่งแปลกปลอม การบรรจุ และเครื่ องหมายและฉลาก ให้ ชักตั วอย่ างโดยวิธีสุ่ม จากรุ่น เดี ยวกัน
จานวน ๓ หน่ วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้ วทุกตัวอย่างต้ องเป็ นไปตามข้ อ ๓.๑ ถึงข้ อ ๓.๖
ข้ อ ๕. และข้ อ ๖. จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์ข้าวแตนรุ่นนั้นเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด
๗.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สาหรับการทดสอบวอเตอร์แอกทิวิตี ค่าเพอร์ออกไซด์ (เฉพาะกรณี
ที่มีการทอด) และวัตถุเจือปนอาหาร ให้ ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จานวน ๓ หน่วย
ภาชนะบรรจุ เพื่อทาเป็ นตัวอย่างรวม โดยมีนา้ หนักรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กรัม กรณีตัวอย่างไม่พอ
ให้ ชั ก ตั ว อย่ า งเพิ่ ม โดยวิ ธี สุ่ ม จากรุ่ น เดี ย วกั น ให้ ได้ ตั ว อย่ า งที่ มี น้า หนั ก รวมตามที่ กาหนด
เมื่อตรวจสอบแล้ วตัวอย่างต้ องเป็ นไปตามข้ อ ๓.๗ ถึงข้ อ ๓.๙ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์ข้าวแตนรุ่นนั้น
เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาหนด
๗.๒.๓ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สาหรับการทดสอบจุลินทรีย์ ให้ ชักตัวอย่างโดยวิธสี ่มุ จากรุ่นเดียวกัน
จานวน ๓ หน่ วยภาชนะบรรจุ เพื่ อทาเป็ นตัวอย่างรวม โดยมีน้าหนักรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กรั ม
กรณีตัวอย่างไม่พอให้ ชักตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันให้ ได้ ตัวอย่างที่มีนา้ หนักรวมตามที่
ก าหนด เมื่ อ ตรวจสอบแล้ ว ตั วอย่ า งต้ อ งเป็ นไปตามข้ อ ๓.๑๐ จึ งจะถื อ ว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ า วแตน
รุ่นนั้นเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด
๗.๓ เกณฑ์ตัดสิน
ตัวอย่างผลิตภัณ ฑ์ข้าวแตนต้ อ งเป็ นไปตามข้ อ ๗.๒.๑ ข้ อ ๗.๒.๒ และข้ อ ๗.๒.๓ ทุกข้ อ จึงจะถือว่ า
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตนรุ่นนั้นเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบสี กลิ่น และกลิ่นรส
๘.๑.๑ ให้ แต่ งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้ วยผู้ ท่ีมีความชานาญในการตรวจสอบผลิตภัณ ฑ์ข้าวแตน
อย่างน้ อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้ คะแนนโดยอิสระ
๘.๑.๒ เทตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวแตนลงในจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจ ดม และชิม
๘.๑.๓ หลักเกณฑ์การให้ คะแนน ให้ เป็ นไปตามตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการทดสอบสี กลิน่ และกลิน่ รส
(ข้ อ ๘.๑.๓)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
สี

กลิ่น

กลิ่นรส

ระดับการตัดสิน
สีดีตามธรรมชาติของผลิ ตภัณ ฑ์ข้าวแตนและส่วนประกอบ
ที่ใช้ ไม่ไหม้ เกรียม
สีพอใช้ ใกล้ เคียงกับ สีตามธรรมชาติของผลิตภัณ ฑ์ข้าวแตน
และส่วนประกอบที่ใช้
สีผิดปกติหรือมีการเปลี่ยนสี
กลิ่นดีตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ข้าวแตนและส่วนประกอบ
ที่ใช้
กลิ่ น พอใช้ ใกล้ เคี ย งกั บ กลิ่ น ตามธรรมชาติ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์
ข้ าวแตนและส่วนประกอบที่ใช้
กลิ่ น ผิ ด ปกติ ห รื อ มี ก ลิ่ น อื่ น ที่ ไม่ พึ งประสงค์ เช่ น กลิ่ น อั บ
กลิ่นหืน กลิ่นไหม้
กลิ่ น รสดี ต ามธรรมชาติ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ าวแตน และ
ส่วนประกอบที่ใช้
กลิ่ นรสพ อใช้ ใกล้ เคี ย งกั บ กลิ่ นรสตามธรรมชาติ ข อง
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตนและส่วนประกอบที่ใช้
กลิ่นรสผิดปกติหรือมีกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น รสขม
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คะแนนที่ได้ รับ
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๓
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ข้ อ ๔.๑)
ก.๑ สถานที่ต้งั และอาคารที่ทา
ก.๑.๑ สถานที่ต้งั ตัวอาคารและที่ใกล้ เคียง อยู่ในที่ท่จี ะไม่ทาให้ ผลิตภัณฑ์ท่ที าเกิดการปนเปื้ อนได้ ง่าย โดย
ก.๑.๑.๑ สถานที่ต้งั ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไม่มีนา้ ขัง แฉะ และสกปรก
ก.๑.๑.๒ อยู่ห่างจากบริเวณหรือสถานที่ท่มี ีฝุ่น เขม่า ควัน มากผิดปกติ
ก.๑.๑.๓ ไม่อยู่ใกล้ เคียงกับสถานที่น่ารังเกียจ เช่น บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์ แหล่งเก็บหรือกาจัดขยะ
ก.๑.๒ อาคารที่ทามีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้ างในลักษณะที่ง่ายแก่การบารุงรักษา การทา
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย
ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทา ก่อสร้ างด้ วยวัสดุท่ีคงทน เรียบ ทาความสะอาด และ
ซ่ อมแซมให้ อยู่ ในสภาพที่ดีตลอดเวลา
ก.๑.๒.๒ แยกบริเวณที่ท าออกเป็ น สัด ส่ว น สาหรับ วัต ถุดิบ วัส ดุบ รรจุ ผลิต ภัณ ฑ์ร อการบรรจุ และ
ผลิต ภัณ ฑ์สาเร็จ รูป ไม่อ ยู่ใกล้ ห้องสุขาซึ่ งเปิ ดสู่บ ริเวณผลิตโดยตรง ไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้ แ ล้ ว
หรือไม่เกี่ยวข้ องกับการทาอยู่ในบริเวณที่ทา
ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบัติงานไม่แออัด มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๑.๒.๔ ห้ องสุขา อ่างล้ างมือมีจานวนเหมาะสม มีอุปกรณ์เครื่องใช้ สาหรับทาความสะอาด หรือฆ่าเชื้อโรค
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการทา
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณ์ในการทาที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ทาจากวัสดุมีผิวเรียบ ไม่เป็ นสนิม ล้ างทาความ
สะอาดได้ ง่าย
ก.๒.๒ เครื่ อ งมือ เครื่ อ งจัก ร และอุป กรณ์ที่ใ ช้ สะอาด ก่อ นและหลัง การใช้ ง านต้ อ งท าความสะอาด
เหมาะสมกับการใช้ งาน ไม่ก่อให้ เกิดการปนเปื้ อน ติดตั้งได้ ง่าย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถ
ทาความสะอาดได้ ง่ายและทั่วถึง และเก็บไว้ ในที่เหมาะสม
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทา
ก.๓.๑ วัตถุดิบและส่วนผสมในการทา ต้ องสะอาด มีคุณภาพดี ได้ จากแหล่ งที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย จัดเก็บใน
ภาชนะสะอาด ป้ องกันการปนเปื้ อนได้ แยกเก็บเป็ นสัดส่วน
ก.๓.๒ การทา การเก็บรักษา การขนย้ าย และการขนส่ง ให้ มีการป้ องกันการปนเปื้ อนและการเสื่อมเสียของ
ผลิตภัณฑ์
ก.๓.๓ เครื่องชั่งที่ใช้ ต้องตรวจสอบได้ เที่ยงตรง
ก.๔ การสุขาภิบาล การบารุงรักษา และการทาความสะอาด
ก.๔.๑ น้าที่ใช้ ล้ า งท าความสะอาดเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ์ และมื อ ของผู้ ท า เป็ นน้า สะอาดและ
มีปริมาณเพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธกี ารป้ องกันและกาจัดสัตว์นาเชื้อ แมลง และฝุ่ นผง ไม่ให้ เข้ าในบริเวณที่ทาตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีวิธกี ารป้ องกันไม่ให้ สตั ว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว เข้ าไปในบริเวณที่ทา
ก.๔.๔ มีการกาจัดขยะ สิ่งสกปรก และนา้ ทิ้ง อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้ เกิดการปนเปื้ อนกลับลงสู่ผลิตภัณฑ์
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ก.๔.๕ สารเคมีท่ีใช้ ล้างทาความสะอาด และใช้ กาจัดสัตว์ นาเชื้อและแมลง ใช้ ในปริมาณที่เหมาะสม และ
เก็บแยกจากบริเวณที่ทา เพื่อไม่ให้ ปนเปื้ อนลงสู่ผลิตภัณฑ์ได้
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผู้ทา
ก.๕.๑ ผู้ทาทุกคน ต้ องมีสุขภาพดีท้งั ร่างกายและจิตใจ รักษาความสะอาดส่วนบุคคลให้ ดี เช่น สวมเสื้อผ้ าที่
สะอาด มีผ้าคลุมผมเพื่อป้ องกันไม่ให้ เส้ นผมหล่นลงในผลิตภัณฑ์ ไม่ไว้ เล็บยาว ล้ างมือให้ สะอาด
ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน หลังการใช้ ห้องสุขา และเมื่อมือสกปรก
ก.๕.๒ ผู้ทาทุกคน ต้ องไม่กระทาการใดๆ ที่ไม่ถูกสุขลักษณะในสถานที่ทา เช่น รับประทานอาหาร สูบบุหรี่
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