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1 Scope 
This document specifies requirements for the provision and operation of indirect, 
temperature- controlled refrigerated delivery services for refrigerated parcels which 
contain temperature-sensitive goods (including foods) in land transportation. It 
includes all refrigerated delivery service stages from acceptance (receipt)  of a chilled 
or frozen parcel from the delivery service user to its delivery at the designated 
destination, including intermediate transfer of the refrigerated parcels between 
refrigerated vehicles or container and via a geographical routing system. This 
document also includes requirements for resources, operations and communications 
to delivery service users. It is intended for application by refrigerated delivery service 
providers.  
This document does not cover requirements for:  

a) refrigerated parcel delivery via modes of transport such as airplane, ship or 
train;  

b) refrigerated parcels that are transported in ambient temperatures due to the 
fact that they contain their own refrigeration materials (for example, ice 
packs, refrigerated foam bricks, dry ice blocks) and are surrounded and 
enclosed by sealed thermo protective packaging that creates a separate 
refrigerated climate to that provided within the delivery service. However, 
these types of refrigerated parcels may be transported through a refrigerated 
delivery service;  

c) direct refrigerated delivery services in which chilled parcels and frozen parcels 
are collected from the delivery service user and transported directly to a 
recipient without in-transit transfer;  

d) the quality or the measurement of the temperature of the contents of the 
chilled parcels or frozen parcels being delivered and their pre-point of receipt 
state, however it does set the requirements for the refrigerated delivery 
service carrying them;  

e) Medical devices and medical equipment and pharmaceuticals might be subject 
to specific legislation and require specific transport requirements and are 
therefore, excluded from the scope of this document.  

 
NOTE Resources covered by requirements of this document include facilities, 
refrigerated vehicles, cold stores, and staff members. This document is not limited 
to covering specific sizes of vehicles, as long as the performance requirements can 
be met. Land transport refrigerated vehicles which are conveyed in a ship as roll-
on/roll-off vehicles are covered by this document. While this document does not cover 
requirements directly relating to the quality or safety of the refrigerated parcels being 
delivered, attention is drawn to specific country legislation that might require a 
refrigerated delivery service provider to adhere to additional requirements outside of 
this document, such as monitoring the temperature of the refrigerated parcel itself, 
or specific requirements regarding the segregation of different types of refrigerated 

1 ขอบเขต  เอกสารฉบับนี�ระบุขอ้กําหนดต่าง ๆ สําหรับการใหแ้ละการปฏบิัตงิานของบรกิารจัดสง่แบบแช่
เย็นทางออ้มที�ควบคุมอณุหภมูสิําหรับพัสดแุบบแชเ่ย็นซึ�งมสีนิคา้ที�ไวตอ่อณุหภมู ิ(โดยรวมถงึอาหาร) ในการขนสง่ทางบก ซึ�งจะครอบคลมุถงึขั�นตอนการใหบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นทั�งหมดตั�งแตก่ารยอมรับ (การรับ) พัสดแุบบแชเ่ย็นหรอืแชแ่ข็งจากผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่จนทําการสง่มอบ ณ ปลายทางที�กําหนดไว ้โดยรวมถงึการเคลื�อนยา้ยพัสดุแบบแชเ่ย็นระหว่างทางระหว่างยานพาหนะแชเ่ย็นหรอืตูค้อนเทนเนอรแ์ชเ่ย็น เอกสารฉบับนี�ยังครอบคลมุถงึขอ้กําหนดตา่ง ๆ สําหรับทรัพยากร การดําเนนิงานและการสื�อสารกับผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ โดยมจีุดประสงคเ์พื�อการ
ใชง้านโดยผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น เอกสารฉบับนี�ไม่ครอบคลมุขอ้กําหนดต่าง ๆ สําหรับ: 
a) การสง่มอบพัสดแุบบแชเ่ย็นผา่นรูปแบบการขนสง่ เชน่ เครื�องบนิ เรอืหรอื รถไฟ 
b) พัสดแุบบแชเ่ย็นที�ถูกขนสง่ในอณุหภมูแิวดลอ้มเนื�องจากความจรงิที�วา่ พัสดเุหล่านี�บรรจุวัสดุใหค้วามเย็นของตัวมันเอง (เชน่ กอ้นนํ�าแข็ง กอ้นโฟมแชเ่ย็น กอ้นนํ�าแข็งแหง้) และถูกลอ้มรอบและหอ่หุม้ดว้ยบรรจุภัณฑป์้องกันอณุหภมูแิบบปิดผนกึที�สรา้งสภาพอากาศแชเ่ย็นแบบแยกซึ�งจัดใหม้ภีายในการบรกิารขนสง่ อย่างไรก็ตาม อาจมกีารขนสง่พัสดุแบบแชเ่ย็นประเภทเหลา่นี�ผา่นบรกิารขนสง่แบบแชเ่ย็น 
c) บรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นโดยตรงที�จัดเก็บพัสดแุบบแชเ่ย็นและพัสดแุบบแชแ่ข็งจากผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่และขนสง่ตรงไปยังผูร้ับโดยปราศจากการเคลื�อนยา้ยระหว่างทาง 
d) คณุภาพหรอืการวัดอณุหภมูขิองสิ�งที�บรรจุอยูใ่นพัสดแุบบแชเ่ย็นหรอืพัสดุแบบแชแ่ข็งที�
กําลังจัดสง่และจุดกอ่นของสถานะการรับของพัสด ุแต่จะวางขอ้กําหนดตา่ง ๆ สําหรับการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นที�ขนสง่พัสดเุหล่านี�  
e) อปุกรณ์ทางการแพทยแ์ละเครื�องมอืทางการแพทยแ์ละเวชภัณฑอ์าจอยู่ภายใตก้ฎหมายที�เฉพาะเจาะจงและกําหนดใหม้ขีอ้กําหนดการขนสง่เฉพาะและดังนั�นจงึไมร่วมอยู่ในขอบเขตของเอกสารฉบับนี� 
 
หมายเหตุ ทรัพยากรต่าง ๆ ที�ครอบคลมุโดยขอ้กําหนดของเอกสารฉบับนี�จะรวมถงึสิ�งอํานวยความสะดวก ยานพาหนะแชเ่ย็น หอ้งเย็น และพนักงาน เอกสารฉบับนี�ไม่ไดจ้ํากัดเพยีงการครอบคลมุถงึขนาดโดยเฉพาะของยานพาหนะ ตราบเทา่ที�ยังเป็นไปตามขอ้กําหนดดา้นสมรรถนะ เอกสารฉบับนี�จะครอบคลมุยานพาหนะแชเ่ย็นขนสง่ภาคพื�นดนิซึ�งถูกบรรทุกในเรอืในฐานะยานพาหนะที�ขับเคลื�อนได ้ ในขณะที�เอกสารฉบับนี�ไมไ่ดค้รอบคลมุขอ้กําหนดตา่ง ๆ 
โดยตรงที�เกี�ยวกับคณุภาพหรอืความปลอดภัยของพัสดุแบบแชเ่ย็นที�จัดสง่ โดยจะใหค้วามสนใจไปที�กฎหมายเฉพาะของประเทศที�อาจตอ้งการใหผู้ใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นปฏบิัติตามขอ้กําหนดเพิ�มเตมิที�อยูน่อกเอกสารฉบับนี� เชน่ การเฝ้าตดิตามอณุหภมูขิองตัวพัสดแุบบ
แชเ่ย็นเอง หรอืขอ้กําหนดเฉพาะตา่ง ๆ ที�เกี�ยวกับการแบ่งแยกประเภทที�แตกต่างกันของพัสดุแบบแชเ่ย็น สิ�งสําคัญคอืตอ้งพงึทราบว่าสิ�งที�บรรจุในพัสดุแบบแชเ่ย็นที�อา้งองิไวใ้นเอกสารฉบับนี�ไม่ไดถ้กูจํากัดเพยีงแคผ่ลติภัณฑท์ี�รับประทานไดห้รอืผลติภัณฑท์ี�เน่าเสยีง่าย  
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parcel. It is important to note that the contents of refrigerated parcels referenced 
within this document are not limited to edible or perishable products.  
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2. Normative references 
 There are no normative references in this document. 

2. เอกสารอา้งองิเชงิบรรทดัฐาน (Normative references)  
 ไมม่เีอกสารอา้งองิเชงิบรรทัดฐานในเอกสารนี� 

3  Terms and definitions 
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.  
ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the 
following addresses:  
— ISO Online browsing platform  
— IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/ 

3. คําศพัทแ์ละนยิาม 
สําหรบัจดุประสงคข์องเอกสารฉบบันี� จะใชค้ําศพัทแ์ละคํานยิามดงัตอ่ไปนี�  
ISO และ IEC มฐีานขอ้มลูคําศพัทเ์พื*อใชใ้นการสรา้งมาตรฐานตามที*อยูด่งัตอ่ไปนี�: 
แพลตฟอรม์การเรยีกดทูางออนไลนข์อง ISO: available at มพีรอ้มบรกิารที*  
https://www.iso.org/obp 
มพีรอ้มบรกิารที* http://www.electropedia.org/ 
 

3.1 
Acceptance  
point when a refrigerated parcel is passed from a delivery service user (3.4) to the 
refrigerated delivery service provider (3.12)  

3.1 
การรบั จุดที�ผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่สง่มอบพัสดแุบบแชเ่ย็นใหก้ับผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นเพื�อการจัดสง่ 

3.2 Cold stores หอ้งเย็น 
3.2.1 
cooling material cold store  
equipment having an insulated enclosure, which has an independent means of cooling, 
that is used for freezing and preserving cooling materials (3.3), for example, eutectic 
plates, dry ice, and that is situated within an operation site (3.8)  
Note 1 to entry: See also 9.4 and 9.5 for requirements for cooling materials and cooling 
material cold stores.  

3.2 
หอ้งเย็น 
3.2.1 
หอ้งเย็นเก็บวสัดุทําความเย็น อุปกรณ์ที*มชีอ่งที*เป็นฉนวนซึ*งมวีธิกีารทําความเย็นที*เป็นอสิระ โดยนํามาใชเ้พื*อการแช่
แข็งและการเก็บรกัษาวสัดทุําความเย็น (3.3) ตวัอยา่งเชน่ แผน่ยูเทคตกิ นํ �าแข็งแหง้ และ ซึ*งวางไวภ้ายในสถานที*ปฏบิตังิาน (3.8) 
 
หมายเหตุ 1 ด ู9.4 และ 9.5 สําหรบัขอ้กําหนดตา่ง ๆ สําหรบัวสัดุทําความเย็นและหอ้ง
เย็นเก็บวสัดุทําความเย็น 

3.2.2 
cold store  
equipment having an insulated enclosure, which has independent means of reaching 
temperatures within the applicable service transport temperature (3.18.2), 
accommodating multiple chilled parcels (3.14.1) or multiple frozen parcels (3.14.2), 
and that is located within an operation site (3.8)  

3.3  
หอ้งเย็น อปุกรณ์ที�มชี่องที�เป็นฉนวน ซึ�งมวีธิกีารที�เป็นอสิระในการไปถงึอณุหภมูติา่ง ๆ ภายในอุณหภมูิการขนสง่ในการบรกิาร (3.18.2) ที�นํามาใช ้โดยรองรับพัสดุแบบแชเ่ย็น (3.14.1) หลายชิ�นหรอืพัสดแุบบแชแ่ข็ง (3.14.2) หลายชิ�น และที�ตั �งไวภ้ายในสถานที�ปฏบิัตงิาน (3.8) 

3.3 
cooling material  
substance, or unit containing a substance, capable of lowering the temperature of an 
enclosed environment  
Note 1 to entry: Cooling materials such as eutectic plates are also referred to within 
the industry as “cold plates”, “ice packs”, “cold storage agents”, “coolant blocks”, or 
“ice-plates”. Such cooling materials can be used within an insulated container.  

3.3 
วสัดุทําความเย็น สาร หรอื หน่วยที�บรรจุสาร ซึ�งมคีวามสามารถในการลดอณุหภมูขิองสภาพแวดลอ้มแบบปิด 
 
หมายเหต ุ1 ยังมกีารอา้งองิวัสดทุําความเย็น เชน่ แผน่ยเูทกตกิ ในอุตสาหกรรมว่าเป็น “แผ่นความเย็น” “กอ้นนํ�าแข็ง” “สารเก็บความเย็น” “กอ้นหล่อเย็น” หรอื “แผน่นํ�าแข็ง” วัสดุทําความ
เย็นตา่ง ๆ ดังกลา่วสามารถนํามาใชภ้ายในตูค้อนเทนเนอรฉ์นวนความรอ้นได ้
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3.4 
delivery service user  
person or organization who requests a refrigerated delivery service and agrees to its 
terms and conditions in order to send a refrigerated parcel(s) to a recipient (3.10)  

3.4 
ผูใ้ชบ้รกิารจดัส่ง บคุคลหรอืองคก์รที�เรยีกรอ้งการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นและยอมรับขอ้ตกลงและเงื�อนไขของการบรกิารเพื�อสง่พัสดแุบบแชเ่ย็น (ต่าง ) ไปยังผูร้ับ (3.10) 
 

3.5 
designated destination  
delivery address determined by the delivery service user (3.4)  

3.5 
สถานที*ปลายทางที*กําหนดไว ้ที�อยูจ่ัดสง่ที�กําหนดโดยผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ (3.4) 

3.6 
geographical routing system  
process that defines and dictates the journey of a refrigerated parcel, depending on 
the designated destination (3.5)  
Note 1 to entry: This is similar to the geographical routing used in a typical postal 
service.  

3.6 
ระบบการจดัเสน้ทางทางภูมศิาสตร ์กระบวนการที�ระบแุละควบคมุการเดนิทางของพัสดแุบบแชเ่ย็น โดยขึ�นอยูก่ับสถานที�ปลายทางที�กําหนดไว ้(3.5) 
 
หมายเหตุ 1 ระบบนี�คลา้ยกับการจัดเสน้ทางทางภมูศิาสตรท์ี�ใชใ้นการบรกิารไปรษณียท์ั�วไป 

3.7 
thermally insulated container  
mobile container constructed from materials to reduce the rate of heat transmission 
through its faces, that can be temperature controlled and accommodate multiple 
chilled parcels (3.14.1) or frozen parcels (3.14.2) in the process of being transported  
Note 1 to entry: Thermally  insulated  containers  are  designed  to  maintain  
temperature  and  not  to  cool  down parcels.  
 
Note 2 to entry: An insulated container can be either a separate container, or it can 
be a container within a refrigerated vehicle (3.15) or non-refrigerated vehicle (see 3.11 
and 3.15).  

3.7 
ตูค้อนเทนเนอรฉ์นวนความรอ้น ตูค้อนเทนเนอรเ์คลื�อนที�ที�สรา้งขึ�นจากวัสดุตา่ง ๆ เพื�อลดอัตราการถา่ยเทความรอ้นผา่นดา้นหนา้ของตูฯ้ ซึ�งสามารถควบคมุอณุหภมูแิละรองรับพัสดุแบบแชเ่ย็น (3.14.1) หลายชิ�นได ้
หรอืพัสดแุบบแชแ่ข็ง (3.14.2) หลายชิ�นในกระบวนการขนสง่ได ้
 
หมายเหตุ 1: มกีารออกแบบตูค้อนเทนเนอรฉ์นวนความรอ้นใหร้กัษาอุณหภูมแิละไมท่ํา
ใหพ้สัดุเย็นลง 
หมายเหตุ 2: ตูค้อนเทนเนอรฉ์นวนสามารถเป็นตูค้อนเทนเนอรแ์ยกตา่งหาก หรอืสามารถเป็น
ตูค้อนเทนเนอรภ์ายในยานพาหนะแชเ่ย็น (3.15) หรอืยานพาหนะแบบไม่แชเ่ย็น (ด ู3.11  และ 
3.15) 

3.8 
operation site  
location forming part of the transport network (3.21) where refrigerated parcels are:  
a) transferred from one refrigerated enclosure (3.11) to another as part of the 
geographical routing system (3.6); or  
b) submitted to the refrigerated delivery service by a delivery service user (3.4); 
or  
c) collected by a recipient (3.10)  

3.8 
สถานที*ปฏบิตังิาน สถานที�ที�เป็นสว่นหนึ�งของเครอืขา่ยการขนสง่ที�ซ ึ�งพัสดแุบบแชเ่ย็น: 

a) ถกูเคลื�อนยา้ยจากชอ่งแชเ่ย็น (3.11) หนึ�งไปยังอกีอปุกรณ์หนึ�งซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของ
ระบบการจัดเสน้ทางทางภมูศิาสตร ์(3.6) หรอื 

b) ที�ผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ (3.4) สง่ใหก้ับการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น หรอื 
c) ที�รับโดยผูร้ับ (3.10) 

3.9 
operational manual  
set of instructions regarding how equipment functions  

3.9 
 คูม่อืการปฏบิตังิาน ชดุของคําแนะนําเกี�ยวกับวธิกีารทํางานของอปุกรณ์ 

3.10 
recipient 
person or organization named by the delivery service user (3.4) as being located at 
the designated destination (3.5) for the delivery of the refrigerated parcel  

3.10 
ผูร้บัCCP บคุคล หรอืองคก์รที�ผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่  (3.4) ระบุชื�อว่าเป็นสถานที�ปลายทางที�กําหนดไว ้(3.5) 
สําหรับการจัดสง่พัสดุแบบแชเ่ย็น 
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3.11 
refrigerated enclosure  
temperature-controlled enclosure within a refrigerated vehicle (3.15) or  an  insulated  
container,  which has its own means of cooling material (3.3), that is artificially 
maintained at a service transport temperature (3.18.2) and that can accommodate 
multiple chilled parcels (3.14.1) or multiple frozen parcels (3.14.2) during transport  
Note 1 to entry: This could be the temperature-controlled body of a truck, or 
insulated container containing cooling material (3.3).  
 

3.11 
ชอ่งแชเ่ย็น อปุกรณ์ที�มชี่องที�ควบคมุอณุหภมูภิายในยานพาหนะแชเ่ย็น (3.15) หรอืตูค้อนเทนเนอรฉ์นวนซึ�งมเีครื�องมอืวัสดทุําความเย็น (3.3) ของตัวเองซึ�งมีการดแูลรักษาที�ทําเอง ณ อณุหภมูกิาร
ขนสง่ในการบรกิาร (3.18.2) และที�สามารถรองรับพัสดแุบบแชเ่ย็น (3.14.1)หลายชิ�น หรอื
พัสดแุบบแชแ่ข็ง (3.14.2) หลายชิ�นระหว่างการขนสง่ 
 
หมายเหตุ 1: ชอ่งแชเ่ย็นนี�อาจเป็นตัวรถบรรทุกที�ควบคมุอณุหภมูหิรอืตูค้อนเทนเนอรฉ์นวนที�มี
วัสดุทําความเย็น (3.3) 

3.12 
refrigerated delivery service provider  
company or organization providing the refrigerated delivery services  

3.12 
ผูใ้หบ้รกิารจดัสง่แบบแชเ่ย็น บรษิัทหรอืองคก์รที�ใหบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น 

3.13 
indirect refrigerated delivery service  
operation that offers the transport of refrigerated parcels from a delivery service user 
(3.4) to a recipient (3.10) through a temperature-controlled transport network (3.21), 
similar to a postal service  
 
Note 1 to entry: Direct refrigerated delivery service means an operation that offers the 
transport of refrigerated parcels directly from a delivery service user to a recipient 
without either transference between refrigerated enclosure (3.11) or through a 
temperature-controlled transport network. Direct refrigerated delivery services are 
excluded from this document (see Clause 1).  

3.13 
บรกิารจดัสง่แบบแชเ่ย็นทางออ้ม การดําเนนิการที�ใหก้ารขนสง่พัสดแุบบแชเ่ย็นจากผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ (3.4)  ไปยังผูร้ับ (3.10) ผา่นเครอืข่ายการขนสง่ที�ควบคุมอณุหภมู ิ(3.21) ซึ�งคลา้ยกับบรกิารไปรษณีย ์
 
หมายเหตุ 1: บรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นโดยตรง หมายถงึ การดําเนนิการที�ใหก้ารขนสง่พัสดุแบบแชเ่ย็นโดยตรงจากผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ไปยังผูร้ับโดยไมต่อ้งเคลื�อนยา้ยระหว่างชอ่งแชเ่ย็น 
(3.11)หรอืผ่านเครอืข่ายการขนสง่ที�ควบคมุอณุหภมู ิบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นโดยตรงไม่
ครอบคลมุอยูใ่นเอกสารฉบับนี� (ดขูอ้ 1) 

3.14 Refrigerated parcels พสัดุแบบแชเ่ย็น 
3.14.1 
chilled parcel  
packaged goods that have been refrigerated to within a positive service transport 
temperature (3.18.2) specified by the refrigerated delivery service provider (3.12) and 
agreed by service users in order to be carried or sent by the refrigerated delivery 
service  
 
Note 1 to entry: There are different temperature categories and requirements for 
different types  of  chilled goods, especially with regard to chilled food and food-
based products. This determines the service transport temperature parameters given 
by a refrigerated delivery service provider. See also 4.5.  

3.14 
3.14.1 
พสัดุแบบแช่เย็น สนิคา้ที�มบีรรจุภัณฑซ์ึ�งถกูแชเ่ย็นใหม้อีณุหภมูอิยูภ่ายในอณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิาร 
(3.18.2) เชงิบวกที�กําหนดโดยผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น (3.12) และผูใ้ชบ้รกิารตกลงให ้
ดําเนนิการหรอืสง่โดยบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น 
 
หมายเหตุ 1: มปีระเภทอณุหภูมทิี�แตกตา่งกันและขอ้กําหนดตา่ง ๆ สําหรับสนิคา้แชเ่ย็นประเภทตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง เกี�ยวกับอาหารแชเ่ย็นและผลติภัณฑจ์ากอาหาร โดยจะกําหนดพารามเิตอรอ์ณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารที�กําหนดโดยผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น ดูเพิ�มเตมิที� 4.5 
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3.14.2 
frozen parcel  
packaged goods which have been refrigerated to within a negative service transport 
temperature (3.18.2) specified by the refrigerated delivery service provider (3.12) and 
agreed by service users in order to be carried or sent by the refrigerated delivery 
service  
 
Note 1 to entry: The service transport temperature for frozen parcels might, in 
addition, depend upon the frozen category within which the goods fall (for food or 
food-based products being transported, this is deep frozen or quick frozen, for 
example). See also 4.5.  

3.14.2 
พสัดุแบบแช่แข็ง พัสดุที�มบีรรจุภัณฑซ์ึ�งถกูแชเ่ย็นใหม้อีณุหภมูอิยูภ่ายในอณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิาร 
(3.18.2) ที�ระบโุดยผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น (3.12) และผูใ้ชบ้รกิารตกลงใหด้ําเนนิการหรอื
สง่โดยการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น  
 
หมายเหตุ 1 นอกจากนี� อุณหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารสําหรับพัสดุแบบแชแ่ข็งอาจขึ�นอยู่กับว่าสนิคา้อยูใ่นการแชแ่ข็งประเภทใด (ตัวอยา่งเชน่ สําหรับอาหารหรอืผลติภัณฑอ์าหารที�ขนสง่ โดยจะเป็นแบบแชแ่ข็งที�อณุหภมูติํ�ามากหรอืแบบแชแ่ข็งรวดเร็ว) ด ู4.5 

3.15 
refrigerated vehicle  
road transport vehicle constructed with one or more temperature-controlled 
enclosures with an integrated cooling system which is used for the transport of 
packages requiring controlled temperature conditions in transit  
 
Note 1 to entry: A refrigerated vehicle contains one or multiple refrigerated 
enclosures (3.11), see 9.2.1.  

3.15 
ยานพาหนะแช่เย็น 
ยานพาหนะขนสง่ทางถนนที*สรา้งดว้ยอุปกรณ์ที*มชีอ่งที*ควบคุมอุณหภูมอิยา่งนอ้ยหนึ*งชอ่งพรอ้มระบบทําความเย็นแบบในตวัซึ*งใชส้ําหรบัการขนสง่บรรจภุณัฑท์ี*ตอ้งการสภาวะอุณหภูมทิี*มกีารควบคมุในการขนสง่ 
 
หมายเหตุ 1: ยานพาหนะแชเ่ย็นมชีอ่งแชเ่ย็นชอ่งหรอืหลายชอ่ง  (3.11) ดูที� 9.2.1 

3.16 
responsible person  
individual appointed by the refrigerated delivery service provider (3.12) to manage 
the people, processes and resources of an operation site (3.8)  
 
Note 1 to entry: This might be an operational site manager or equivalent role.  

3.16 
ผูร้บัผดิชอบ บคุคลที�ไดร้ับการแตง่ตั�งจากผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น (3.12) ใหท้ําการบรหิารจัดการคน กระบวนการและทรัพยากรต่าง ๆ ของสถานที�ปฏบิัตงิาน (3.8) 
 
หมายเหตุ 1: ผูร้ับผดิชอบอาจเป็นผูจ้ัดการสถานที�ปฏบิัตงิานหรอืผูท้ี�มบีทบาทที�เทยีบเท่า 

3.17 
temperature-controlled environment  
area in which the environment is maintained at a specific temperature or within a 
specified temperature range  
Note 1 to entry: This might be for example, a cold store (3.2.2), refrigerated 
enclosure (3.11) within a refrigerated vehicle (3.15), or a refrigerated room.  

3.17 
สภาพแวดลอ้มที*มกีารควบคุมอุณหภูม ิพื�นที�ที�มกีารรักษาสภาพแวดลอ้มไวท้ี�อณุหภมูทิี�กําหนดหรอืภายในชว่งอณุหภมูทิี�กําหนด  
 
หมายเหต ุ1: ตัวอยา่งเชน่ อาจจะเป็นหอ้งเย็น (3.2.2) ชอ่งแชเ่ย็น (3.11) ในยานพาหนะแช่
เย็น (3.15) หรอืหอ้งแชเ่ย็น 
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3.18 Temperature ranges and maximum temperatures  
3.18.1 
operational transport temperature  
temperature range, or level of refrigeration, excluding temperature rises caused by 
defrost events, given either:  
a) for chilled parcel (3.14.1) delivery or frozen parcel (3.14.2) delivery, as a 
temperature range containing a maximum and minimum temperature limit; or  
b) for frozen parcel delivery, as a maximum temperature limit;  
which is defined and accepted by the refrigerated delivery service provider (3.12) as 
that within which, or below which, the refrigerated delivery service operations of 
refrigerated enclosures (3.11) and cold stores are conducted  

3.18 
ชว่งอุณหภูมแิละอุณหภูมสิูงสุด 
อณุหภมูกิารขนสง่ในการปฏบิัตงิาน ชว่งอณุหภมู ิหรอืระดับการแชเ่ย็น ซึ�งไมร่วมอณุหภมูทิี�เพิ�มขึ�นเนื�องจากการละลายนํ�าแข็ง
สําหรับ: 

a) การจัดสง่พัสดแุบบแชเ่ย็น (3.14.1) หรอืการจัดสง่พัสดแุบบแชแ่ข็ง (3.14.2) ซึ�งเป็นชว่งอณุหภมูทิี�มขีดีจํากัดอณุหภมูสิงูสดุและตํ�าสดุ หรอื 
b) การจัดสง่พัสดแุบบแชแ่ข็ง ซึ�งเป็นขดีจํากัดอณุหภมูสิงูสดุ 

โดยผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น (3.12) ทําการกําหนดและยอมรับ ซึ�งอยูภ่ายใน หรอืตํ�ากว่า
การปฏบิัตงิานการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นของชอ่งแชเ่ย็น (3.11) และหอ้งเย็นที�ใช ้

3.18.2 
service transport temperature  
temperature range, or level of refrigeration, excluding temperature rises caused by 
defrost events, given either:  
a) for chilled parcel (3.14.1) delivery or frozen parcel (3.14.2) delivery, as a 
temperature range containing a maximum and minimum temperature limit; or  
b) for frozen parcel delivery, as a maximum temperature limit;  
which is defined by the refrigerated delivery service provider (3.12) as that within 
which, or below which, the refrigerated parcels are to be delivered  
 
Note 1 to entry: The service transport temperature is not the temperature of the 
refrigerated parcels.  
Note 2 to entry: Service transport temperature is given as a temperature range and 
a maximum temperature limit, see 4.5.3 regarding temperature ranges or maximum 
temperatures for frozen parcel delivery.  
Note 3 to entry: Defrost events are necessary for frozen parcel (3.14.2) delivery to 
remove the build-up of ice on refrigeration units and to enable refrigeration to 
continue. However, these cause the service transport temperature (3.18.2) or 
maximum temperatures to be temporarily exceeded within the refrigerated enclosure 
(3.11) or cold store (3.2.2). Defrost events should be conducted to maintain 
functional operations without adversely affecting the refrigerated parcels. The 
frequency with which defrosts are carried out should be conducted in accordance with 
the manufacturer’s instructions or advice sought from the manufacturer, where 
appropriate. See also 4.5.  
Note 4 to entry: Attention is drawn to national statutory or regulatory requirements 
for service transport temperatures.  

3.18.2 
อุณหภูมกิารขนสง่ในการบรกิาร ชว่งอณุหภมู ิหรอืระดับการแชเ่ย็น ซึ�งไมร่วมอณุหภมูทิี�เพิ�มขึ�นเนื�องจากการละลายนํ�าแข็ง
สําหรับ: 

a) การจัดสง่พัสดแุบบแชเ่ย็น (3.14.1) หรอืการจัดสง่พัสดแุบบแชแ่ข็ง (3.14.2) ซึ�งเป็นชว่งอณุหภมูทิี�มขีดีจํากัดอณุหภมูสิงูสดุและตํ�าสดุ หรอื 
b) การจัดสง่พัสดแุบบแชแ่ข็ง ซึ�งเป็นขดีจํากัดอณุหภมูสิงูสดุโดยผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบ

แชเ่ย็น (3.12) ทําการกําหนด ซึ�งอยูภ่ายในหรอืตํ�ากว่าพัสดุแบบแชเ่ย็นที�จะจัดสง่ 
 
หมายเหตุ 1: อณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารไมใ่ชอ่ณุหภมูขิองพัสดแุบบแชเ่ย็น 
หมายเหตุ 2: จะมกีารกําหนดอณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารเป็นชว่งอณุหภมูแิละขดีจํากัด
อณุหภมูสิงูสดุ ด ู 4.5.3 เกี�ยวกับชว่งอณุหภมูหิรอือณุหภมูสิงูสดุสําหรับการจัดสง่พัสดแุบบแช่
แข็ง 
หมายเหตุ 3: การละลายนํ�าแข็งเป็นสิ�งจําเป็นสําหรับการสง่มอบพัสดุแบบแชแ่ข็ง (3.14.2) เพื�อขจัดการสะสมของนํ�าแข็งบนเครื�องแชเ่ย็นและเพื�อทําใหก้ารแชเ่ย็นสามารถดําเนนิต่อไปได ้อยา่งไรก็ตาม การละลายนํ�าแข็งเหลา่นี�ทําใหเ้กดิการเกนิอณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิาร 
(3.18.2) หรอือณุหภมูสิงูสดุชั�วคราวภายในชอ่งแชเ่ย็น (3.11) หรอืหอ้งเย็น (3.2.2) การละลายนํ�าแข็งควรดําเนนิการเพื�อรักษาการปฏบิัตงิานโดยไมส่ง่ผลกระทบไมพ่งึประสงคต์่อพัสดุแบบแชเ่ย็น ความถี�ที�ดําเนนิการละลายนํ�าแข็งควรดําเนนิการตามคําแนะนําของผูผ้ลติหรอืคําชี�แนะที�ขอจากผูผ้ลติตามความเหมาะสม ด ู4.5 
หมายเหต ุ4: ใหค้วามเอาใจใสก่ับขอ้กําหนดทางกฎหมายหรอืขอ้บังคับของประเทศสําหรับ
อณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิาร 
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3.19 
Transfer  
process of moving a refrigerated parcel:  
a) into the refrigerated delivery service from a delivery service user (3.4);  
b) between refrigerated enclosures (3.11); and/or cold stores (3.2.2); or  
c) from the refrigerated delivery service to a recipient (3.10); within the 
refrigerated delivery service  
 
Note 1 to entry: Transfer might include, for example, points at which the refrigerated 
parcel is transferred from an inter-site refrigerated vehicle (3.15) to another 
refrigerated enclosure. Transfer happens through a temperature- controlled 
environment or a non-temperature-controlled environment (3.17). It is important to 
inform the  delivery service user of this as it could be a critical factor for their 
selection of a particular refrigerated delivery service. The level of information 
provided by the refrigerated delivery service provider (3.12) is likely to depend  on 
the type of refrigerated delivery service offered. However, it is recommended that the 
number of times and conditions under which a refrigerated parcel are likely to be 
exposed are stated. See also 7.3 and 10.3.  
Note 2 to entry: The process of moving a refrigerated parcel from one refrigerated 
vehicle to another is referred to as “cross-docking”.  

3.19 
การเคลื*อนยา้ย กระบวนการเคลื�อนยา้ยพัสดุแบบแชเ่ย็น: 

a) เขา้สูบ่รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจากผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ (3.4) 
b) ระหวา่งช่องแชเ่ย็น (3.11) และ/หรอืหอ้งเย็น (3.2.2) หรอื 
c) จากบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นไปยังผูร้ับ (3.10) ภายในบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น 

 
หมายเหตุ 1 การเคลื�อนยา้ยอาจรวมถงึ ตัวอย่างเชน่ จุดตา่ง ๆ ที�เคลื�อนยา้ยพัสดแุบบแชเ่ย็น
จากยานพาหนะแชเ่ย็น (3.15) แบบระหวา่งสถานปฏบิัตงิาน (3.15) ไปยังชอ่งแชเ่ย็นอกีชอ่ง การเคลื�อนยา้ยจะเกดิขึ�นผา่นสภาพแวดลอ้มที�มกีารควบคมุอุณหภมูหิรอืสภาพแวดลอ้มที�ไม่มี
การควบคุมอุณหภมู ิ(3.17) สิ�งสําคัญคอืการแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารจัดสง่ใหท้ราบถงึเรื�องนี� เนื�องจากเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการเลอืกบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นที�เฉพาะเจาะจงของพวกเขา ระดับของขอ้มูลที�ใหโ้ดยผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น (3.12) อาจจะขึ�นอยู่กับประเภทของ
บรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นที�เสนอ อยา่งไรก็ตาม ขอแนะนําวา่ตอ้งระบุจํานวนครั �งและเงื�อนไขที�
พัสดแุบบแชแ่ข็งจะตอ้งเผชญิใหท้ราบ ดู 7.3 และ 10.3 
หมายเหต ุ2: กระบวนการยา้ยพัสดแุบบแชเ่ย็นจากยานพาหนะแชเ่ย็นหนึ�งไปยังอกียานพาหนะหนึ�งเรยีกวา่ “การเปลี�ยนถา่ยสนิคา้” 

3.20 
transfer time  
period of time, expressed in seconds, for which a refrigerated parcel is out of a 
temperature-controlled environment (3.17) during transfer (3.19)  
 

3.20 
เวลาเคลื*อนยา้ย ชว่งเวลาที�พัสดแุบบแชเ่ย็นอยู่ภายนอกสภาพแวดลอ้มที�มกีารควบคมุอณุหภมู ิ(3.17) ในระหวา่งการเคลื�อนยา้ย (3.19) จะแสดงเป็นหน่วยวนิาท ี

3.21 
transport network  
system comprising operation site(s) (3.8) and refrigerated vehicles (3.15) that might 
be used in the provision of a refrigerated delivery service  

3.21 
เครอืขา่ยการขนส่ง ระบบที�ประกอบดว้ยสถานที�ปฏบิัตงิาน (ต่าง ๆ) (3.8) และยานพาหนะแชเ่ย็น (3.15) ที�อาจ
นํามาใชใ้นการใหบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น  

3.22 
vehicle schedule  
timetable for refrigerated vehicles (3.15) moving between operation sites (3.8)  

3.22 
กําหนดการของยานพาหนะ ตารางเวลาสําหรับการเคลื�อนยา้ยของยานพาหนะแชเ่ย็น(3.15) ที�ยา้ยระหว่างสถานที�
ปฏบิัตงิาน 

3.23 
work instruction  
documented directions for staff members regarding how to carry out an activity within 
their job  

3.26 
คําแนะนําในการทํางาน คําสั�งที�เป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับพนักงานเกี�ยวกับวธิกีารที�ดําเนนิกจิกรรมในตําแหน่งของ
พนักงาน 
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4 Refrigerated delivery service definition and communications  
4.1 Refrigerated delivery service attributes  
The refrigerated delivery service provider shall determine, document and make 
publicly available the following refrigerated delivery service attributes:  
a) name of the refrigerated delivery service (see 4.2);  
b) refrigerated delivery service provider’s contact details and customer service (see 
4.4);  
c) service transport temperature of the refrigerated delivery service (see 4.5) 
available for the delivery service users;  
d) targeted delivery service users;  
e) accepted terms and conditions for refrigerated parcels (see 4.6), including;  
       1) items not accepted for transport by the refrigerated delivery service provider 
(see 4.6.2);  
       2) areas for refrigerated parcel acceptance and areas for refrigerated parcel 
delivery to/collection by a recipient (see 4.6.3);  
      3) refrigerated delivery service operation business days and hours (see 4.6.4);  
      4) opening hours and days of the week for acceptance and delivery locations 
(see 4.6.5);  
      5) standard delivery timescales (times/days) (see 4.6.6);  
      6) non-delivery of refrigerated parcels, including holding times and/or  returns, 
as applicable and recalled refrigerated parcels (see 4.6.7); and  
      7) fees and payment options.  
When changes are made to the refrigerated delivery service attributes, the relevant 
documents shall be updated, made publicly available and communicated to delivery 
service users.  
The refrigerated delivery service attributes shall be communicated to delivery service 
users upon request and at the point of agreeing to use the refrigerated delivery service.  

4.คํานยิามของการบรกิารจดัสง่แบบแชเ่ย็นและการสื*อสาร 
4.1คุณสมบตักิารบรกิารจดัสง่แบบแชเ่ย็น 
ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นตอ้งกําหนด จัดทําเอกสารและเปิดเผยถงึคุณสมบัตกิารบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นต่อไปนี�ต่อสาธารณะ: 

a) ชื�อของการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น (ด ู4.2) 
b) ขอ้มลูตดิตอ่ของผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นและการบรกิารลูกคา้ (ด ู4.4) 
c) อณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารของการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น (ด ู4.5) สําหรับ

ผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ 
d) ผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่กลุม่เป้าหมาย 
e) ขอ้ตกลงและเงื�อนไขที�ไดร้ับการยอมรับสําหรับพัสดุแบบแชเ่ย็น (ดู 4.6) โดยรวมถงึ: 

1) รายการสิ�งของที�ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นไมย่อมรับสําหรับการขนสง่ (ด ู
4.6.2) 

2) พื�นที�ต่าง ๆ สําหรับการรับพัสดุแบบแชเ่ย็นและพื�นที�ตา่ง ๆ ที�ผูร้ับการจัดสง่/หรอื
มารับพัสดแุบบแชเ่ย็น (ด ู4.6.3) 

3) วันและเวลาปฏบิัตงิานของการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น (ด ู4.6.4) 
4) วันและเวลาเปิดทําการของสปัดาหส์ําหรับการสถานที�รับและสถานที�จัดสง่ (ด ู

4.6.5) 
5) ระยะเวลาในการจัดสง่ตามมาตรฐาน (ครั �ง/วัน) (ด ู4.6.6) 
6) การไม่จัดสง่พัสดแุบบแชเ่ย็น โดยรวมถงึเวลาถอืครองและ/หรอืการสง่คนื หากม ีและพัสดแุบบแชเ่ย็นที�ถูกเรยีกคนื (ด ู4.6.7) และ 
7) คา่ธรรมเนียมและตัวเลอืกในการชําระเงนิ เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงเกดิขึ�นกับคณุสมบัตกิารบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง

จะตอ้งปรับปรุงใหท้ันสมัย ทําการเปิดเผยต่อสาธารณะและสื�อสารไปยังผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ จะตอ้งสื�อสารคุณสมบัตกิารบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นไปยังผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ตามการรอ้งขอ และในจุดที�มกีารตกลงใชก้ารบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น 
 

4.2 Name of the refrigerated delivery service  
The refrigerated delivery service shall have a name or a refrigerated delivery service 
description that clearly describes that the refrigerated delivery service provides the 
temperature-controlled delivery of refrigerated parcels.  
 
For further information, see A.1.1.  

4.2 ชื*อของการบรกิารจดัสง่แบบแช่เย็น การบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งมชีื�อหรอืคําอธบิายการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นที�อธบิายอยา่งชดัเจนว่า การบรกิารจัดส่งแบบแชเ่ย็นจัดใหม้กีารจัดสง่ที�มกีารควบคมุอณุหภมูสิําหรับ
พัสดแุบบแชเ่ย็น 
 สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ ด ูA.1.1 

4.3 Business licence for refrigerated delivery service providers  
Where it is necessary for the refrigerated delivery service provider to obtain a 
business licence(s) to operate a refrigerated delivery service, it shall implement a 
procedure to check the presence and the validity of the business licence(s) or the 
documentation, and to undertake further action where required.  

4.3 ใบอนุญาตทางธุรกจิสําหรบัผูใ้หบ้รกิารจดัสง่แบบแชเ่ย็น เมื�อมคีวามจําเป็นที�ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นตอ้งไดม้าซึ�งใบอนุญาตทางธรุกจิ (ต่าง ๆ) เพื�อ
ดําเนนิการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งดําเนนิการขั �นตอนในการตรวจสอบการแสดงตนและความถกูตอ้งของใบอนุญาตทางธรุกจิ (ตา่ง ๆ) หรอืเอกสาร และเพื�อดําเนนิการปฏบิัตกิารเพิ�มเตมิตามที�จําเป็น 
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4.4 Refrigerated delivery service provider’s contact details and 
customer service  
The refrigerated delivery service provider shall make publicly available its contact 
details for the purpose of addressing any enquiries, complaints or feedback that 
potential and current delivery service users, and/or refrigerated parcel recipients 
might have.  
 
NOTE  The contact details might go through to a call centre, website, or operation 
site, for example. Contact   might be provided through an email address, online 
feedback form, or phone number. EN 8477 is a code of practice which gives 
recommendations for customer service good practice.  

4.4ขอ้มลูตดิตอ่ของผูใ้หบ้รกิารจดัสง่แบบแช่เย็นและการบรกิารลูกคา้ ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตดิตอ่ตอ่สาธารณะเพื�อวัตถุประสงคใ์นการสอบถามขอ้มลู รอ้งทุกขห์รอืแสดงการตอบรับที�อาจจะมจีากผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ปัจจุบันและใน
อนาคต และ/หรอืผูร้ับพัสดแุบบแชเ่ย็น 
 
หมายเหตุ ขอ้มูลตดิตอ่อาจจะผา่นทางศนูยป์ระสานงานบรกิาร เว็บไซตห์รอืสถานที�ปฏบิัตงิาน 
เป็นตน้ การตดิต่ออาจจะเป็นทางอเีมล แบบฟอรม์ตอบรับออนไลน์ หรอืเบอรโทรศัพท ์EN 
8477 คอื ระเบยีบการปฏบิัตทิี�ใหค้ําแนะนําตา่ง ๆ สําหรับการปฏบิัตทิี�ดใีนการบรกิารลูกคา้ 

4.5 Service transport temperature of the refrigerated delivery service  
4.5.1 General  
A service transport temperature shall be identified for the refrigerated 
delivery service in accordance with 4.5.2 or 4.5.3, as applicable.  
 
NOTE 1 This service transport temperature excludes  temperature  fluctuations  
caused  by  defrost  events within a refrigeration unit (see 3.18.2) which are likely to 
temporarily exceed the refrigerated delivery service temperature limits.  
 
The refrigerated delivery service provider shall identify the situations where 
refrigerated parcels are exposed to temperatures exceeding the defined service 
transport temperature.  
Where applicable, a process to stop transporting the parcel before delivery shall be 
documented and implemented.  
 
NOTE 2 A refrigerated delivery service provider can choose to detail their 
contingency plans or work instructions for managing such situations [see 10.2.1 f)].  

4.5 อุณหภูมกิารขนสง่ในการบรกิารของการบรกิารจดัสง่แบบแชเ่ย็น 
4.5.1 ท ั*วไป 
การบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งระบอุณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารตาม 4.5.2 หรอื 4.5.3 
อยา่งเหมาะสม 
 
หมายเหตุ 1 อณุหภมูกิารขนส่งที�ใหบ้รกิารไมค่รอบคลมุความผันผวนของอณุหภมูทิี�เกดิจากการละลายนํ�าแข็งภายในเครื�องแชเ่ย็น (ด ู3.18.2) ซึ�งอาจจะสงูเกนิกว่าขดีจํากัดอณุหภมูใินการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นอยา่งชั�วคราว 
 ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งระบสุถานการณ์ต่าง ๆ ที�พัสดแุบบแชเ่ย็นสมัผัสกับอณุหภูมิที�สงูกว่าอณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารที�กําหนดไว ้กระบวนการที�จะหยดุการขนสง่พัสดุกอ่นสง่มอบจะตอ้งทําเป็นเอกสารและนําไปปฏบิัต ิหากม ี
 
หมายเหตุ 2 ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นสามารถเลอืกที�จะใหร้ายละเอยีดแผนฉุกเฉนิหรอื
คําแนะนําในการทํางานสําหรับการบรหิารจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าว [ด ู10.2.1 f) 

4.5.2 Chilled parcels  
The refrigerated delivery service provider shall identify the maximum temperature 
limit and the minimum temperature limit of the service transport temperature of the 
refrigerated delivery service for chilled parcels.  

4.5.2พสัดุแบบแชเ่ย็น 
จดัจา้งบคุคลภายนอก (คํากรยิา) ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งระบขุดีจํากัดอณุหภมูสิงูสดุและขดีจํากัดอณุหภมูติํ�าสดุของ
อณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารของการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นสําหรับพัสดุแบบแชเ่ย็น 

4.5.3 Frozen parcels  
The refrigerated delivery service provider shall identify, as a minimum, the maximum 
temperature  limit of the service transport temperature of the refrigerated delivery 
service for frozen parcels. This shall not include temperature rises during periods of 
defrost.  
NOTE While it is critical to identify the highest acceptable temperature for a frozen 
parcel service transport temperature, it would not, in most cases, be necessary to 
identify the minimum temperature limit for the frozen parcel service transport 
temperature as there would be little impact on the frozen parcels from being 

4.5.3 พสัดุแบบแช่แข็ง 
สมรรถนะ 
ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งระบขุดีจํากัดอณุหภมูสิงูสดุของอณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารของการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นสําหรับพัสดแุบบแชแ่ข็ง เป็นอย่างนอ้ย ซึ�งจะไมร่วมถงึอณุหภมูเิพิ�มขึ�นในระหว่างการละลายนํ�าแข็ง 
 
หมายเหตุ ในขณะที�การระบุอุณหภมูสิงูสดุที�ยอมรับไดส้ําหรับอณุหภมูกิารขนสง่ในบรกิารของพัสดแุบบแชแ่ข็งเป็นสิ�งสําคัญ ในกรณีสว่นใหญ ่จะไมม่คีวามจําเป็นที�จะตอ้งระบขุดีจํากัดอณุหภมูติํ�าสดุสําหรับอณุหภมูกิารขนสง่ในบรกิารของพัสดแุบบแชแ่ข็ง เนื�องจากจะมผีลกระทบ
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subjected to increasingly lower temperatures. Where it is necessary, the maximum 
and minimum temperature limits of    the temperature range can be identified by the 
refrigerated delivery service provider and/or agreed with the delivery service user.  

เพยีงเล็กนอ้ยต่อพัสดุแบบแชแ่ข็งจากการอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขอุณหภมูติํ�าลงที�เพิ�มขึ�น หากมคีวามจําเป็น ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นสามารถระบขุดีจํากัดอณุหภมูสิงูสดุและตํ�าสดุของชว่ง
อณุหภมู ิและ/หรอื ทําการตกลงกับผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ 

4.6 Accepted terms and conditions for refrigerated parcels  
4.6.1 General  
The refrigerated delivery service provider shall determine their terms and conditions 
for carriage of refrigerated parcels, including, as a minimum, their: 
a) maximum size;  
b) maximum mass;  
c) packaging conditions, including protection against cross-contamination based 
on the contents of the refrigerated parcel (see Annex B);  
d) pre-cooling/pre-freezing conditions by the delivery service users (see 6.3).  
For further information, see A.1.2.  

4.6 ขอ้ตกลงและเงื*อนไขที*เป็นที*ยอมรบัสําหรบัพสัดุแบบแชเ่ย็น 
4.6.1  ท ั*วไป ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งกําหนดขอ้ตกลงและเงื�อนไขของตนเองสําหรับการขนสง่พัสดแุบบแชเ่ย็น โดยรวมถงึรายละเอยีดต่อไปนี� เป็นอยา่งนอ้ย: 

a) ขนาดใหญส่ดุ 
b) นํ�าหนักมากสดุ 
c) สภาพบรรจุภัณฑ ์โดยรวมถงึการป้องกันการปนเปื�อนขา้มโดยองิตามสิ�งที�บรรจุอยูใ่น

พัสดแุบบแชเ่ย็น (ดภูาคผนวก B) 
d) เงื�อนไขการลดอณุหภมู/ิการแชแ่ข็งล่วงหนา้โดยผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ (ด ู6.3) สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ ด ูA.1.2. 

 
4.6.2 Items not accepted for transport by the refrigerated delivery service provider  
The refrigerated delivery service provider shall define a list of prohibited items for 
transport.  
 
NOTE These items might be prohibited  by  law,  and/or  items  not  accepted  by  
the  refrigerated  delivery service provider.  

4.6.2 รายการสิ*งของที*ผูใ้หบ้รกิารจดัสง่แบบแชเ่ย็นไมย่อมรบัขนสง่ให ้ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งระบรุายการสิ�งของตอ้งหา้มสําหรับการขนสง่ 
 
หมายเหตุ กฏหมายอาจสั�งหา้มรายการสิ�งของเหลา่นี� และ/หรอื รายการสิ�งของที�ผูใ้หบ้รกิาร
จัดสง่แบบแชเ่ย็นไมร่ับขนสง่ให ้

4.6.3 Areas for refrigerated parcel acceptance and areas for refrigerated parcel 
delivery to/collection by a recipient  
The refrigerated delivery service provider shall define the geographical areas and 
locations within which it operates for both the acceptance and delivery to/collection 
by a recipient of a refrigerated parcel.  
 
NOTE This can include home acceptance or a refrigerated delivery service location and 
can also include the regions covered by the refrigerated delivery service.  

4.6.3 พื�นที�สําหรับการรับพัสดุแบบแชเ่ย็นและพื�นที�ที�ผูร้ับจัดสง่/รับพัสดแุบบแชเ่ย็น ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งระบพุื�นที�ทางภมูศิาสตรแ์ละตําแหน่งภายในซึ�งผูใ้หบ้รกิารปฏบิัตงิานทั �งการรับและการจัดสง่/การรับพัสดแุบบแชเ่ย็นโดยผูร้ับ 
 หมายเหต ุสามารถครอบคลมุถงึการรับที�บา้นหรอืสถานที�ใหบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นและยัง
สามารถครอบคลมุถงึภมูภิาคต่าง ๆ ที�ครอบคลุมโดยการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น 

4.6.4 Refrigerated delivery service operation business days and hours  
The refrigerated delivery service provider shall determine the business days and/or 
hours covered by the refrigerated delivery service operation.  
The refrigerated delivery service provider shall take into account calendar dates such 
as public holidays and communicate these to the delivery service user.  
For further information, see A.1.3.  

4.6.4 วันและเวลาปฏบิัตงิานของการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น 
ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งกําหนดวันและ/หรอืเวลาทําการสําหรับการปฏบิัตงิานการ
บรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งคํานงึถงึวันที�ตา่ง ๆ ในปฏทินิ เชน่ วันหยดุนักขัตฤกษ์ และทําการสื�อสารกับผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ 
 
สําหรบัขอ้มลูเพิ*มเตมิ ด ูA.1.3 

4.6.5 Opening hours and days of the week of acceptance and delivery locations  
The refrigerated delivery service provider shall determine the opening hours and days 
that the operation sites are open for the acceptance, or collection, of refrigerated 
parcels.  

4.6.5 วันและเวลาเปิดทําการของสัปดาหส์ําหรับการสถานที�รับและสถานที�จัดสง่ 
ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งกําหนดเวลาและวันเปิดทําการที�สถานที�ปฏบิัตงิานเปิดรับ
พัสดหุรอืเก็บสําหรับพัสดแุบบแชเ่ย็น 
 

4.6.6 Standard delivery timescales (times/days)  4.6.6 ระยะเวลาในการจัดสง่ตามมาตรฐาน (ครั �ง/วัน) 
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The refrigerated delivery service provider shall provide indicative delivery durations 
for the refrigerated parcels from the point of acceptance from the delivery service 
user to the point of delivery at the designated destination.  
 
NOTE For example, the number of days required for the delivery of a refrigerated 
parcel from Tokyo to Osaka.  
Where applicable to the refrigerated delivery service being offered, the options for 
delivery times and delivery dates shall be determined by the refrigerated delivery 
service provider.  

ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งบอกระยะเวลาการจัดสง่สําหรับพัสดุแบบแชเ่ย็น จากจุดรับพัสดจุากผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ไปยังจุดการจัดสง่ที�สถานที�ปลายทางที�กําหนดไว ้
 
หมายเหตุ ตัวอย่างเชน่ จํานวนวันที�ใชส้ําหรับการจัดสง่พัสดุแบบแชเ่ย็นจากโตเกยีวถงึโอ
ซากา้ ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งกําหนดตัวเลอืกต่าง ๆ สําหรับเวลาในการจัดสง่และวันที�จัดสง่สําหรับบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นที�เสนอ หากม ี

4.6.7 Non-delivery of refrigerated parcels including holding times, returns and 
recalls  
The refrigerated delivery service provider shall determine the options for the recipient 
in the event  that the recipient is absent at the time of delivery.  
The refrigerated delivery service provider shall indicate the maximum amount of time 
that refrigerated parcels are to be held either for redelivery, return to delivery service 
user or disposal.  
For further information, see A.1.4.. 

4.6.7 การไม่จัดสง่พัสดแุบบแชเ่ย็น โดยรวมถงึเวลาถอืครอง การสง่คนืและ/หรอืการเรยีกคนื ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งกําหนดตัวเลอืกต่าง ๆ ใหผู้ร้ับในกรณีที�ผูร้ับไม่อยูใ่นเวลาที�
จัดสง่ ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งแจง้ระยะเวลาที�นานที�สดุที�จะถอืครองพัสดแุบบแชเ่ย็นไวท้ั �งเพื�อการจัดสง่อกีครั�ง การสง่คนืผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ หรอืนําไปทิ�ง 
 สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ ด ูA.1.4 
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5 Transport network  
5.1 General  
The refrigerated delivery service provider shall establish a transport 
network within the areas covered by the refrigerated delivery service (see 
4.6.3) in order to provide transport routes for the refrigerated delivery 
service within the standard delivery timescales (see 4.6.6).  
The refrigerated delivery service provider shall measure, document and 
retain the expected time taken for each refrigerated vehicle to travel 
between each connected operation site.  
 
NOTE 1 Attention is drawn to applicable national and local legislation for 
travel speed limits and traffic regulations, when measuring the travel times 
between operation sites.  
The document of distances and times shall be updated when the transport 
network changes (i.e. when operation sites are created, closed or moved, 
or whenever transport routes are changed).  
NOTE 2 Distances and times can be used to create the vehicle schedules 
and update the standard delivery timescales (see 4.6.6).  
The refrigerated delivery service provider shall create and document 
vehicle schedules for refrigerated vehicles moving between operation sites. 
The vehicle schedules shall be updated and communicated to the relevant 
responsible person(s) (see 5.4.2) when the transport network changes, or 
when there is an increase in demand (see 5.3) and additional resources are 
required  
The refrigerated delivery service provider shall implement a system to 
monitor and locate each refrigerated parcel within the refrigerated delivery 
service [see 12.1 c)].  
The refrigerated service provider shall retain such records in accordance 
with relevant regulations.  
NOTE 3 This system might be a tracking and tracing system.  

5 เครอืขา่ยการขนสง่ 
5.1 ท ั*วไป ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งสรา้งเครอืข่ายการขนสง่ภายในพื�นที�ต่าง ๆ ที�ครอบคลมุโดย
การบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น (ดู 4.6.3) เพื�อจัดเตรยีมเสน้ทางการขนสง่ตา่ง ๆ สําหรับการบรกิาร
จัดสง่แบบแชเ่ย็นภายในระยะเวลาการจัดสง่ตามมาตรฐาน (ดู 4.6.6) 
ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งวัดผล จัดทําเอกสารและเก็บรักษาขอ้มลูเวลาที�ใชใ้นการเดนิทางระหว่างสถานที�ปฏบิัตงิานที�เชื�อมตอ่กันแต่ละแหง่สําหรับยานพาหนะแชเ่ย็นแตล่ะคัน 
 
หมายเหตุ 1 ใหค้วามเอาใจใสก่ับกฏหมายระดับประเทศและทอ้งถิ�นที�นํามาใชส้ําหรับขดีจํากัด
ความเร็วในการขนสง่และกฏหมายจราจร เมื�อทําการวัดผลเวลาในการเดนิทางระหวา่งสถานที�
ปฏบิัตงิานตา่ง ๆ จะตอ้งปรับปรุงขอ้มูลลา่สดุของเอกสารของระยะทางและเวลาเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงเครอืข่ายการขนสง่ (เชน่ เมื�อสรา้ง ปิดหรอืยา้ยสถานที�ปฏบิัตงิาน หรอืเมื�อใดก็ตามที�มกีารเปลี�ยนแปลง
เสน้ทางการขนสง่) 
หมายเหตุ 2 สามารถใชร้ะยะทางและเวลาในการทําตารางเวลาสําหรับยานพาหนะและปรับปรุง
ขอ้มลูล่าสดุของระยะเวลาการจัดสง่ตามมาตรฐาน (ดู 4.6.6) 
ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งสรา้งและทําเอกสารตารางเวลาของยานพาหนะสําหรับยานพาหนะแชเ่ย็นที�เคลื�อนที�ระหวา่งสถานที�ปฏบิัตงิานต่าง ๆ จะตอ้งปรับปรุงขอ้มูลลล่าสดุสําหรับตารางเวลาของยานพาหนะและแจง้ไปยังผูร้ับผดิชอบที�เกี�ยวขอ้ง (ตา่ง ๆ) (ดู 5.4.2) เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงเครอืข่ายการขนสง่ หรอื เมื�อมคีวามตอ้งการเพิ�มขึ�น (ด ู5.3) และตอ้งการทรัพยากรเพิ�มเตมิ 
ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งนําระบบมาใชใ้นการเฝ้าตดิตามและระบตุําแหน่งของพัสดุแบบแชเ่ย็นแต่ละชิ�นภายในการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น [ด ู12.1 c] ผูใ้หบ้รกิารแบบแชเ่ย็นจะตอ้งเก็บรักษาบันทกึดังกลา่วตามกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 
หมายเหตุ 3 ระบบนี�อาจเป็นระบบตดิตามและตดิตามร่องรอย 

5.2 Geographical routing system  
The refrigerated delivery service provider shall determine and implement a 
geographical routing system within the transport network.  
The geographical routing system, any geographical codes (for example, post codes, 
operation-site codes) and the operation sites where the geographical routing 
operations are carried out shall be defined and documented. The documents shall be 
updated when the geographical routing system or the transport network changes.  
NOTE See also 7.2 d) and 7.6 regarding geographical routing.  

5.2 ระบบจดัเสน้ทางทางภูมศิาสตร ์
ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งกําหนดและนําระบบจัดเสน้ทางทางภมูศิาสตรม์าใชภ้ายใน
เครอืขา่ยการขนสง่  
จะตอ้งกําหนดและทําเอกสารระบบจัดเสน้ทางทางภูมศิาสตร ์รหัสทางภมูศิาสตรใ์ดๆ (เชน่ รหัสไปรษณีย ์รหัสสถานที�ปฏบิัตงิาน) และสถานที�ปฏบิัตงิานที�ดําเนนิการปฏบิัตงิานการจัดเสน้ทางทางภมูศิาสตร ์เอกสารตา่ง ๆ จะตอ้งปรับปรุงขอ้มลูล่าสดุเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงระบบ
จัดเสน้ทางทางภมูศิาสตรห์รอืเครอืขา่ยการขนสง่ 
 
หมายเหตุ ด ู7.2 d) และ 7.6 เกี�ยวกับการจัดเสน้ทางทางภูมศิาสตร ์

5.3 Demand and available resources  
The refrigerated delivery service provider shall:  5.3 ความตอ้งการและทรพัยากรที*มอียู ่

ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้ง: 
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a) monitor and record the number of chilled parcels and/or frozen parcels 
accepted for delivery on a daily basis;  
b) undertake an analysis of the maximum expected number of chilled parcels 
and/or frozen parcels within a defined period at each operation site and across the 
whole transport network;  
c) undertake an analysis of the maximum number of chilled parcels and/or 
frozen parcels that can be accepted at each operation site and across the whole 
transport network. This shall be documented, reviewed and updated a minimum of 
once a year;  
d) undertake a check that the refrigerated delivery service has the correct 
resources to provide the refrigerated delivery service for the maximum expected 
number of chilled parcels and/or frozen parcels within a particular period at each 
operation site and across the whole transport network.  
Where there are peak periods in which the demand is expected to rise, a contingency 
plan shall be implemented to either obtain additional resources for each operation 
site, or to limit the acceptance of chilled parcels and/or frozen parcels.  
NOTE The resources available during peak periods are expected to be at the 
appropriate level to provide the refrigerated delivery service in accordance with the 
service transport temperature (see 4.5) and the standard delivery timescales (see 
4.6.6).  
Where the increase in demand is consistent, an assessment regarding the viability of 
extending existing operation sites (for example, additional resources) or establishing 
new operation sites shall be carried out, and a plan created for actions to be taken.  

a) เฝ้าตดิตามและทําการบันทกึจํานวนของพัสดุแบบแชเ่ย็นและ/หรอืพัสดแุบบแชแ่ข็งที�
รับมาจัดสง่ในแต่ละวัน 

b) ทําการวเิคราะหจ์ํานวนที�คาดการณ์มากที�สดุของพัสดุแบบแช่เย็นและ/หรอืพัสดแุบบ
แชแ่ข็งภายในระยะเวลาที�กําหนดในสถานที�ปฏบิัตงิานแตล่ะแหง่และตลอดทั�ง
เครอืขา่ยการขนสง่ทั �งหมด 

c) ทําการวเิคราะหจ์ํานวนมากที�สดุของพัสดแุบบแชเ่ย็นและ/หรอืพัสดแุบบแชแ่ข็งที�
สามารถรับไดใ้นสถานที�ปฏบิัตงิานแตล่ะแห่งและตลอดทั�งเครอืขา่ยการขนสง่ทั �งหมด 
การวเิคราะหน์ี�จะตอ้งทําเป็นเอกสาร ทบทวนและปรับปรุงขอ้มลูลา่สดุอยา่งนอ้ยปีละ
ครั�ง 

d) ทําการตรวจสอบว่าการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นมทีรัพยากรที�ถูกตอ้งในการใหบ้รกิาร
จัดสง่แบบแชเ่ย็นสําหรับจํานวนที�คาดการณ์มากที�สดุของพัสดแุบบแชเ่ย็นและ/หรอื
พัสดแุบบแชแ่ข็งภายในระยะเวลาที�กําหนดที�สถานที�ปฏบิัตงิานแตล่ะแหง่และตลอด
ทั�งเครอืขา่ยการขนสง่ทั �งหมด 

เมื�อมชีว่งที�มีความตอ้งการมาก ซึ�งคาดการณ์วา่จะมคีวามตอ้งการเพิ�มขึ�น จะมีการนําแผน
ฉุกเฉนิมาใชเ้พื�อใหไ้ดร้ับทรัพยากรเพิ�มเตมิสําหรับสถานที�ปฏบิัตงิานแตล่ะแหง่ หรอืเพื�อจํากัด
การรับพัสดแุบบแชเ่ย็นและ/หรอืพัสดแุบบแชแ่ข็ง 
หมายเหต ุมกีารคาดการณ์ทรัพยากรที�มอียูใ่นระหวา่งชว่งที�มคีวามตอ้งการสงูวา่จะอยูใ่นระดับที�
เหมาะสมเพื�อใหบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นตามอณุหภมูกิารจัดสง่ในการใหบ้รกิาร (ด ู4.5) และ
ตามระยะเวลาการจัดสง่ตามมาตรฐาน (ด ู4.6.6) 
เมื�อมคีวามตอ้งการเพิ�มขึ�นอย่างตอ่เนื�อง จะตอ้งดําเนนิการประเมนิเกี�ยวกับการอยูร่อดของ
สถานที�ปฏบิัตงิานปัจจุบันที�ขยายตัว (เชน่ ทรัพยากรเพิ�มเตมิ) หรอืการสรา้งสถานที�ปฏบิัตงิาน
ใหม ่และแผนงานที�สรา้งสําหรับการปฏบิัตกิารต่าง ๆ ที�นํามาใช ้
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5.4 Operation sites  
5.4.1 General  
The refrigerated delivery service provider shall define and document the function of 
each operation site.  
The resources required for each operation site to carry out its function shall be 
defined in accordance with 5.3 and provided.  
The operation site shall be able to accommodate the refrigerated vehicles which 
allows their cooling equipment to run while waiting to unload or, when loaded, 
waiting to depart, as well as other resources allocated to the operation site.  
Where there is a change to the function of an operation site, the relevant documents 
shall be updated.   A review of the required resources to accommodate the change in 
function shall be undertaken and action taken to implement additional resources, 
where required.  
 

5.4 สถานที*ปฏบิตังิาน 
5.4.1 ท ั*วไป ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งกําหนดและจัดทําเอกสารการทํางานของสถานที�ปฏบิัตงิาน
แตล่ะแหง่ จะตอ้งกําหนดทรัพยากรต่าง ๆ ที�จําเป็นสําหรับสถานที�ปฏบิัตแิตล่ะแหง่เพื�อการปฏบิัตงิานตาม 
5.3 และจัดเตรยีมไว ้สถานที�ปฏบิัตงิานจะตอ้งสามารถอํานวยความสะดวกใหก้ับยานพาหนะแชเ่ย็นต่าง ๆ ที�ให ้อปุกรณ์ใหค้วามเย็นทํางานในขณะที�กําลังรอการยกลงหรอื เมื�อยกขึ�น รอรถออก รวมทั �งทรัพยากรอื�น ๆ ที�จัดสรรใหก้ับสถานที�ปฏบิัตงิาน เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงในการทํางานของสถานที�ปฏบิัตงิาน จะตอ้งปรับปรุงขอ้มลูล่าสดุสําหรับเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง จะตอ้งทําการทบทวนทรัพยากรที�จําเป็นเพื�ออํานวยความสะดวกในการเปลี�ยนแปลงการทํางานและการปฏบิัตกิารที�ใชท้รัพยากรเพิ�มเตมิมาใช ้เมื�อจําเป็น 

5.4.2 Responsible person  
The refrigerated delivery service provider shall:  
a) assign a responsible person to each operation site;  
b) communicate to the responsible person in writing their expected duties.  
As a minimum, the responsible person shall be expected  to  implement  processes  in  
the  operation site so that:  
1) daily checks are carried out to verify that the required resources for the 
operation site to function are present (see also 5.4.1);  
2) daily checks are carried out to verify that the resources function correctly;  
3) remedial action is undertaken if the checks from 1) and 2) show that the 
required resources are not present or are not functioning correctly.  
The daily checks carried out in 1) and 2) shall be recorded and retained.  
 
NOTE The duration of the retention of documents  from the  daily checks  might  
differ,  depending  on  the location of the refrigerated delivery service provider. 
Attention is drawn to national legislation/regulations regarding timeframes for 
retention of documents.  
 

5.4.2 ผูร้บัผดิชอบ 
ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้ง: 

a) แตง่ตั �งผูร้ับผดิชอบในสถานที�ปฏบิัตงิานแตล่ะแหง่ 
b) ทําการสื�อสารไปยังผูร้ับผดิชอบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี�ยวกับหนา้ที�ที�คาดหวังของ

พวกเขา อยา่งนอ้ยที�สดุ ผูร้ับผดิชอบจะตอ้งไดร้ับการคาดหวังใหด้ําเนนิการกระบวนการต่าง ๆ ในสถานที�ปฏบิัตงิานเพื�อ: 
1) ดําเนนิการตรวจสอบรายวันเพื�อทวนสอบวา่มทีรัพยากรที�จําเป็นสําหรับสถานที�ปฏบิัตงิานเพื�อการทํางานอยู ่(ด ู5.4.1) 
2) ดําเนนิการตรวจสอบรายวันเพื�อทวนสอบวา่ทรัพยากรตา่ง ๆ ทํางานอย่างถกูตอ้ง 
3) ดําเนนิปฏบิัตกิารแกไ้ขหากการตรวจสอบใน 1) และ 2) แสดงใหเ้ห็นว่าขาดทรัพยากรที�จําเป็น หรอื ไม่สามารถทํางานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

จะตอ้งทําการบันทกึการดําเนนิการตรวจสอบรายวันใน 1) และ 2) และเก็บรักษาไว ้
 
หมายเหต ุระยะเวลาในการเก็บรักษาเอกสารตา่ง ๆ จากการตรวจสอบรายวันอาจแตกต่างกันไปโดยขึ�นอยู่กับสถานที�ของผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น โดยใหค้วามเอาใจใสท่ี�กฏหมาย/กฎระเบยีบระดับประเทศที�เกี�ยวกับกรอบเวลาสําหรับการเก็บรักษาเอกสาร 
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5.4.3 Transport  
The refrigerated delivery service provider shall allocate refrigerated vehicles and/or 
thermally insulated containers as a resource to each operation site.  
The service provider shall allocate refrigerated and monitored means that can be 
equipped with active or passive cold solutions 
The specification of the allocated refrigerated vehicles and/or thermally insulated 
containers shall be based on the capabilities required for the function of each 
operation site (see 5.4.1).  
The number of refrigerated vehicles and/or thermally insulated containers allocated to 
each operation site shall be:  
a) consistent with the demands for each operation site;  
b) consistent with the demands of the transport network (see 5.3).  
The refrigerated enclosure shall follow the requirements of 9.2.  

5.4.3 การขนสง่ 
ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งจัดสรรยานพาหนะแชเ่ย็นและ/หรอืตูค้อนเทนเนอรฉ์นวนความรอ้นในฐานะทรัพยากรสําหรับสถานที�ปฏบิัตงิานแต่ละแหง่ 
ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งจัดสรรวธิกีารแชเ่ย็นและเฝ้าตดิตามที�สามารถตดิตั �งนํ�ายาเย็นแบบแอคทฟี
หรอืแพสซฟีได ้ขอ้มลูจําเพาะของยานพาหนะแชเ่ย็นและ/หรอืตูค้อนเทนเนอรฉ์นวนความรอ้นที�จัดสรรใหจ้ะตอ้งตั�งอยู่บนความสามารถที�จําเป็นสําหรับการทํางานของสถานที�ปฏบิัตงิานแตล่ะแหง่ (ด ู5.4.1) 
จํานวนของยานพาหนะแชเ่ย็นและ/หรอืตูค้อนเทนเนอรฉ์นวนความรอ้นที�จัดสรรใหส้ําหรับสถานที�ปฏบิัตงิานแตล่ะแหง่จะตอ้ง: 

a) สอดคลอ้งกับความตอ้งการของสถานที�ปฏบิัตงิานแตล่ะแหง่ 
b) สอดคลอ้งกับความตอ้งการของเครอืข่ายการขนสง่ (ดู 5.3) 
c) ชอ่งแชเ่ย็นจะตอ้งปฏบิัตติามขอ้กําหนดตา่ง ๆ ของ 9.2 

6 Information exchanged between the refrigerated delivery service 
provider and the delivery service user  
6.1 Documented information  
The refrigerated delivery service provider shall document and maintain the 
information provided and obtained in 6.2, 6.3 and 6.4 and a copy of the information 
shall be provided to the delivery service user on acceptance of a refrigerated parcel 
for delivery.  

6. ขอ้มูลที*แลกเปลี*ยนระหวา่งผูใ้หบ้รกิารจดัสง่แบบแช่เย็นกบัผูใ้ชบ้รกิารจดัสง่แบบแช่
เย็น 
6.1 เอกสารสารสนเทศ ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งทําเอกสารและเก็บรักษาขอ้มลูที�ใหแ้ละที�ไดร้ับใน 6.2, 6.3 
และ 6.4 และจะตอ้งมอบสําเนาของขอ้มลูใหก้ับผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ในการรับพัสดแุบบแชเ่ย็น
สําหรับการจัดสง่ 

6.2 Information to be obtained from the delivery service user  
The refrigerated delivery service provider shall obtain the following information from 
the delivery service user prior to acceptance of a refrigerated parcel for delivery:  
a) the name, address and other contact details (for example, phone numbers, 
email address) of both the delivery service user and of the recipient;  
b) the service transport temperature (see 4.5) selected for delivery;  
c) contents of refrigerated parcel;   
d) special conditions required, where applicable.  
NOTE      Special conditions might include stating any limited holding times in the 
event of non-delivery where  the refrigerated parcel needs to be delivered within a 
short time frame, or where a fragile refrigerated parcel requires additional care to be 
taken during delivery. Refrigerated delivery service providers covering the transport 
of refrigerated parcels containing foodstuff can refer to Annex B for further 
information. See also 4.6.1 c) regarding cross-contamination.  
Where the information required in a), b) and c) are not obtained, the refrigerated 
delivery service provider shall not accept the refrigerated parcel for delivery.  
 

6.2 ขอ้มลูที*ไดร้บัจากผูใ้ชบ้รกิารจดัสง่ ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งไดร้ับขอ้มลูดังตอ่ไปนี�จากผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ในการรับพัสดุ
แบบแชเ่ย็นสําหรับการจัดสง่: 

a) ชื�อ ที�อยู่และขอ้มลูตดิต่ออื�นๆ (เชน่ เบอรโ์ทรศัพท ์ที�อยู่อเีมล) ของทั�งผูใ้ชบ้รกิาร
จัดสง่และผูร้ับ 

b) อณุหภมูกิารจัดสง่ในการบรกิาร (ด ู4.5) ที�เลอืกสําหรับการจัดสง่ 
c) สิ�งบรรจุในพัสดแุบบแชเ่ย็น 
d) เงื�อนไขพเิศษที�จําเป็น หากม ี

หมายเหตุ เงื�อนไขพเิศษอาจรวมถงึ การระบกุารจํากัดเวลาในการถอืครองในสถานการณ์ที�ไม่สามารถจัดสง่ไดห้ากพัสดแุบบแชเ่ย็นตอ้งจัดสง่ในกรอบเวลาระยะสั �น หรอื หากพัสดุแบบแช่เย็นที�เปราะบางกําหนดใหต้อ้งดแูลเป็นพเิศษในระหว่างการจัดสง่ ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นที�ใหบ้รกิารขนสง่พัสดุแบบแชเ่ย็นที�บรรจุเครื�องบรโิภคสามารถอา้งองิภาคผนวก B  สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ ด ู4.6.1 c) เกี�ยวกับการปนเปื�อนขา้ม เมื�อไมไ่ดร้ับขอ้มลูที�จําเป็นใน a) b) และ c) ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่พัสดุแบบแชเ่ย็นจะตอ้งไมย่อมรับพัสดแุบบแชเ่ย็นเพื�อจัดสง่ 
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6.3 Delivery service user confirmation  
The refrigerated delivery service provider shall obtain from the delivery service user:  
a) confirmation that the refrigerated parcel(s) for delivery is in a pre-cooled/pre-
frozen state in advance and that it meets the other required conditions in accordance 
with 4.6.1;  
b) confirmation that the declared content of the refrigerated parcel (s) for 
delivery is not prohibited and meets the required conditions in accordance with 4.6.2  
 
NOTE  These  confirmations can be  endorsed  by,  for  example,  a  signature, an  
opt-in  (i.e.  a  tick  box)  or  a sales contract.  
 

6.3 การยนืยนัของผูใ้ชบ้รกิารจดัสง่ ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งไดร้ับสิ�งต่อไปนี�จากผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่: 
a) การยนืยันวา่พัสดแุบบแชเ่ย็นสําหรับการจัดสง่ (ตา่ง ๆ) อยูใ่นสถานะแชเ่ย็น/แชแ่ข็งมาลว่งหนา้แลว้ และมคีวามสอดคลอ้งกับเงื�อนไขที�กําหนดไวอ้ื�น ๆ ตาม 4.6.1 
b) การยนืยันวา่สิ�งบรรจุของพัสดแุบบแชเ่ย็นสําหรับการจัดสง่ (ต่าง ๆ) ที�แจง้ไวไ้มใ่ชส่ ิ�งตอ้งหา้มและมคีวามสอดคลอ้งกับเงื�อนไขที�กําหนดไวต้่าง ๆ ตาม 4.6.2 หมายเหต ุการยนืยันพัสดุแบบแชเ่ย็นเหลา่นี�สามารถไดร้ับการรับรองดว้ย ตัวอยา่งเชน่ ลายมอืชื�อ หรอืการตัดสนิใจเลอืก (เชน่ ชอ่งใหท้ําเครื�องหมาย) หรอืสญัญาขาย 

6.4 Information to be provided by the refrigerated delivery service 
provider  
The refrigerated delivery service provider shall provide the following information to 
the delivery service user on acceptance of a refrigerated parcel for delivery:  
a) the name of the refrigerated delivery service provider;  
b) staff member identification;  
c) the name of the refrigerated delivery service (see 4.2);  
d) the parcel identification number;  
e) the date of  acceptance  and  the  standard  delivery  timescales  (see  4.6.6)  
or  the  expected  date of delivery;  
f) the size and/or mass of the refrigerated parcel;  
NOTE This can be checked by the refrigerated delivery service provider on 
acceptance of the refrigerated parcel.  
g) the cost of the refrigerated delivery service.  

6.4 ขอ้มลูที*ไดร้บัจากผูใ้หบ้รกิารจดัสง่แบบแชเ่ย็น 
ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งมอบขอ้มลูต่อไปนี�ใหก้ับผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ในการรับพัสดุแบบ
แชเ่ย็นสําหรับการจัดสง่: 

a) ชื�อของผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น 
b) การระบุตัวตนพนักงาน 
c) ชื�อของบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น (ด ู4.2) 
d) หมายเลขระบพุัสดุ 
e) วันที�รับและระยะเวลาในการจัดสง่ตามมาตรฐาน (ด ู4.6.6) หรอืวันที�คาดการณ์ว่าจะ

จัดสง่เรยีบรอ้ย 
f) ขนาดและ/หรอืนํ�าหนักของพัสดแุบบแชเ่ย็น 

หมายเหต ุ ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นควรตรวจสอบขอ้มลูเกี�ยวกับการรับพัสดุแบบแช่
เย็น 

g) คา่ใชจ้่ายของบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น 
7 Refrigerated parcels  
7.1 Acceptance of refrigerated parcels  
At the time of acceptance of a refrigerated parcel, the refrigerated delivery service 
provider shall exchange the information in 6.2, 6.3 and 6.4 with the delivery service 
user.  

7.พสัดุแบบแช่เย็น 
7.1 การรบัพสัดุแบบแช่เย็น ในเวลาที�รับพัสดแุบบแชเ่ย็น ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งแลกเปลี�ยนขอ้มูลใน 6.2, 6.3 
และ 7. 6.4กับผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ 
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7.2 Labelling, marking and visible information  
The refrigerated delivery service provider shall label or mark each refrigerated parcel, 
at the time of acceptance, with the following information, as a minimum:  
a) the refrigerated parcel identification number;  
b) the contents of the refrigerated parcel;  
c) whether a chilled or a frozen package;  
d) the designated destination (see 3.5) or the geographical code (see 5.2);  
e) the date of acceptance and the expected date of delivery;  
f) the name of the refrigerated delivery service (see 4.2).  
The delivery service user shall also attach a document to the parcel containing the 
information in a) to f) above. The refrigerated delivery service provider shall check 
that the information labelled or marked is visible on an external face of the 
refrigerated parcel. The refrigerated delivery service provider shall also record the 
time and date of collection.  

7.2 ฉลาก เครื*องหมายและขอ้มลูที*มองเห็นได ้ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งทําฉลากหรอืเครื�องหมายบนพัสดุแบบแชเ่ย็นแตล่ะชิ�นในเวลาที�รับพัสด ุโดยขั�นตํ�า จะตอ้งมขีอ้มูลดังต่อไปนี�: 
a) หมายเลขระบพุัสดแุบบแชเ่ย็น 
b) สิ�งบรรจุในพัสดแุบบแชเ่ย็น 
c) เป็นหบีหอ่แบบแชเ่ย็นหรอืแบบแชแ่ข็ง 
d) สถานที�ปลายทางที�กําหนดไว ้(ด ู3.5) หรอื รหัสทางภมูศิาสตร ์(ด ู5.2) 
e) วันที�รับพัสดุและวันที�คาดว่าจะจัดสง่เรยีบรอ้ย 
f) ชื�อของบรกิารจัดสง่พัสดแุบบแชเ่ย็น (ด ู4.2) นอกจากนี� ผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่จะตอ้งแนบเอกสารสําหรับพัสดุที�มขีอ้มลูใน a) ถงึ f) ขา้งตน้ ผู ้ใหบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งตรวจสอบว่าขอ้มลูบนฉลากหรอืที�ทําเครื�องหมายไวส้ามารถ

มองเห็นไดบ้นดา้นหนา้ภายนอกของพัสดุแบบแชเ่ย็น อกีทั�ง ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งบันทกึเวลาและวันที�เก็บรวบรวม 
For further information, see A.2.1. สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ ด ูA.2.1 

7.3 Transferring refrigerated parcels into a refrigerated enclosure or 
cold store  
The refrigerated delivery service  provider  shall  confirm  that  the  refrigerated  
enclosure  (see  3.11) or cold store is within the service transport temperature (as 
defined in accordance with 4.5), before transferring a refrigerated parcel into it. Where 
the refrigerated enclosure or cold store is not within the service transport temperature 
(as defined in accordance with 4.5), relevant action in accordance with the work 
instructions (see 10.2) shall be taken to achieve the service transport temperature (see 
also 9.2 and 9.3).  
Where it is necessary to pre-cool or pre-freeze the refrigerated enclosure or cold store 
for it to be within the service transport temperature (as  defined in accordance with 
4.5), the required time [see 10.5      c)] shall be allocated and the temperature 
confirmed to be within the service transport temperature before refrigerated parcels 
are transferred into it.  
For further information, see A.2.2.  

7.3 การเคลื*อนยา้ยพสัดแุบบแชเ่ย็นเขา้ในชอ่งแช่เย็นหรอืหอ้งเย็น 
ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งยนืยันวา่ชอ่งแชเ่ย็น (ด ู3.11) หรอืหอ้งเย็นจะตอ้งอยูภ่ายในอณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิาร (ตามที�กําหนดไวใ้นขอ้ 4.5) กอ่นที�จะเคลื�อนยา้ยพัสดุแบบแช่
เย็นเขา้ไป ในกรณีที�ชอ่งแชเ่ย็นหรอืหอ้งเย็นไมอ่ยูใ่นอณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิาร (ตามที�กําหนดไวใ้นขอ้ 4.5) จะตอ้งดําเนนิการปฏบิัตกิารที�เกี�ยวขอ้งตามคําแนะนําในการทํางาน (ด ู10.2) เพื�อให ้
ไดอุ้ณหภมูกิารขนสง่ในการบรหิาร (ด ู 9.2 และ 9.3 ) ในกรณีที�มคีวามจําเป็นตอ้งแชเ่ย็นลว่งหนา้หรอืแชแ่ข็งล่วงหนา้ที�ชอ่งแชเ่ย็นหรอืหอ้งเย็นสําหรับสิ�งของตอ้งอยูใ่นอณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิาร (ตามที�กําหนดไวใ้นขอ้ 4.5) จะตอ้งจัดสรรเวลาที�ตอ้งการ [ด ู10.5 c)] และ ยนืยันอณุหภมูวิ่าอยูใ่นอณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารกอ่นที�จะมกีารเคลื�อนยา้ยพัสดุแบบแชเ่ย็น 
 
สําหรบัขอ้มลูเพิ*มเตมิ ด ูA.2.2 
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7.4 Transferring refrigerated parcels between refrigerated enclosures 
and/ or cold stores  
Where refrigerated parcels are transferred between refrigerated enclosures and/or 
cold stores, the refrigerated delivery service provider shall transfer the refrigerated 
parcels in accordance with 10.3, the operational guidelines for transfers.  
The refrigerated enclosures and/or cold stores to which a refrigerated parcel is being 
transferred shall be checked to have a temperature within the service transport 
temperature as defined in accordance with 4.5, before transferring a refrigerated 
parcel into it.  
Where the refrigerated enclosure and/or cold store to which the refrigerated parcel is 
being transferred is not within the service transport temperature (see 4.5), relevant 
action in accordance with the work instructions (see 10.2) shall be taken to achieve 
the service transport temperature (see also 9.2 and 9.3).  
Where it is necessary to pre-cool or pre-freeze the refrigerated enclosure and/or cold 
store to which  the refrigerated parcel is being transferred for it to be within the 
service transport temperature (see 4.5), the required time [see 10.5 c)] shall be 
allocated before a refrigerated parcel is transferred into it.  
For further information, see A.2.3.  

7.4 การเคลื*อนยา้ยพสัดแุบบแชเ่ย็นระหวา่งชอ่งแช่เย็นและ/หรอืหอ้งเย็น ในกรณีที�มกีารเคลื�อนยา้ยพัสดุแบบแชเ่ย็นระหว่างชอ่งแชเ่ย็นและ/หรอืหอ้งเย็น ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งเคลื�อนยา้ยพัสดแุบบแชเ่ย็นตาม 10.3 คําแนะนําการปฏบิัตงิานสําหรับการเคลื�อนยา้ย จะตอ้งตรวจสอบชอ่งแชเ่ย็นและ/หรอืหอ้งเย็นที�มกีารเคลื�อนยา้ยพัสดุแบบแชเ่ย็นใหม้อีณุหภมูิภายในอณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารตามที�กําหนดตาม 4.5 กอ่นที�จะเคลื�อนยา้ยพัสดุแบบแช่
เย็นเขา้ไปขา้งใน ในกรณีที�ชอ่งแชเ่ย็นและ/หรอืหอ้งเย็นซึ�งมกีารเคลื�อนยา้ยพัสดแุบบแชเ่ย็นไม่ไดอ้ยูภ่ายใน
อณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิาร (ด ู4.5) จะตอ้งดําเนนิการปฏบิัตกิารที�เกี�ยวขอ้งตามคําแนะนํา
ในการทํางาน (ดู 10.2) เพื�อใหไ้ดอ้ณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิาร (ด ู9.2 และ 9.3) ในกรณีที�จําเป็นตอ้งแชเ่ย็นลว่งหนา้หรอืแชแ่ข็งลว่งหนา้ ชอ่งแชเ่ย็นและ/หรอืหอ้งเย็นซึ�งจะมีการเคลื�อนยา้ยพัสดุแบบแชเ่ย็นเพื�อใหอ้ยูภ่ายในอณุหภูมกิารขนสง่ในการบรกิาร (ด ู4.5) จะตอ้งจัดสรรเวลาที�ตอ้งการ [ด ู10.5 c) ] กอ่นที�จะเคลื�อนยา้ยพัสดแุบบแชเ่ย็นเขา้ขา้งใน สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ ด ูA.2.3 

7.5 Temporary storage of refrigerated parcels in operation sites  
Where a refrigerated parcel is in an operation site, the refrigerated parcel 
shall be held in the cold store within the service transport temperature (see 
4.5).  
Where a refrigerated parcel has been temporarily stored in a cold store in 
an operation site, a process shall be implemented to carry out checks on a 
daily basis to see if further action is required.  
 

7.5 ที*จดัเก็บช ั*วคราวสําหรบัพสัดแุบบแช่เย็นในสถานที*ปฏบิตังิาน เมื�อพัสดุแบบแชเ่ย็นอยูใ่นสถานที�ปฏบิัตงิาน จะตอ้งเก็บพัสดุแบบแชเ่ย็นไวใ้นหอ้งเย็นภายใน
อณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิาร (ด ู4.5) ในกรณีที�จัดเก็บพัสดุแบบแชเ่ย็นไวช้ั�วคราวในหอ้งเย็นในสถานที�ปฏบิัตงิาน จะตอ้งนํากระบวนการมาใชเ้พื�อทําการตรวจสอบในแตล่ะวันเพื�อดวู่าตอ้งการการปฏบิัตกิารเพิ�มเตมิหรอืไม่ 
For further information, see A.2.4. สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ ด ูA.2.4 

7.6 Geographical sorting of refrigerated parcels  
Where more than one refrigerated delivery service having different service transport 
temperatures are operating within an operation site in which refrigerated parcels are 
being geographically sorted, the refrigerated parcels from each service transport 
temperature shall be kept separate.  
 
NOTE Attention is drawn to national legislation which can require the segregation of 
certain types of refrigerated parcels.  
 

7.6 การจดัเรยีงทางภูมศิาสตรข์องพสัดุแบบแชเ่ย็น ในกรณีที�ดําเนนิการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นทม่อีณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารที�แตกต่างกันมากกวา่หนึ�งรายการภายในสถานที�ปฏบิัตงิาน ซึ�งมกีารจัดเรยีงพัสดแุบบแชเ่ย็นทางภมูศิาสตร ์
จะตอ้งจัดเก็บพัสดแุบบแชเ่ย็นจากอณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารแต่ละอุณหภมูแิยกจากกัน 
 
หมายเหตุ ใหค้วามเอาใจใสก่ับกฎหมายระดับประเทศซึ�งตอ้งการการแบง่แยกประเภทของพัสดแุบบแชเ่ย็นที�แน่นอน 
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7.7 Delivery to the recipient  
At the time of delivery to/collection by a recipient of a refrigerated parcel, the 
refrigerated delivery service provider shall exchange the information in accordance with 
Clause 8 with the recipient. Where the recipient is absent on attempted delivery, the 
refrigerated delivery service provider shall:  
a) inform the recipient that they have tried to deliver the refrigerated parcel by 
providing a communication (for example, message card, email, online system), 
containing the following information:  
1) the name of the refrigerated delivery service provider;  
2) the parcel identification number;  
3) the date and time of the attempted delivery;  
4) the contact details of the refrigerated delivery service provider (see 4.4);  
5) the options for the recipient to receive the refrigerated parcel (for example, 
redelivery, collection by a recipient at the operation site) (see 4.6.7);  
6) that it is a refrigerated parcel (i.e. chilled or frozen) and any time constraints 
for collection by a recipient, where applicable (see 4.6.7);  
b) place the refrigerated parcel in a refrigerated enclosure or cold store within the 
service transport temperature, as defined in 4.5.  
Where the refrigerated parcel is loaded back into the refrigerated enclosure or cold 
store, this shall be carried out in accordance with 10.3.  
For further information, see A.2.5.  

7.7 การจดัสง่ไปยงัผูร้บั ในเวลาที�ทําการจัดสง่พัสดุแบบแชเ่ย็นใหก้ับผูร้ับ/ผูร้ับมารับพัสดเุอง ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแช่
เย็นจะตอ้งทําการแลกเปลี�ยนขอ้มลูตามขอ้ 8 กับผูร้ับ เมื�อผูร้ับไมอ่ยูใ่นเวลาที�จัดสง่ ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น0tตอ้ง: 

a) แจง้ใหผู้ร้ับทราบวา่ผูใ้หบ้รกิารไดพ้ยายามจัดสง่พัสดุแบบแชเ่ย็นแลว้โดยใหก้ารตดิต่อ (เชน่ การด์ขอ้ความ อเีมล ระบบออนไลน)์ ที�ประกอบดว้ยขอ้มลูดังตอ่ไปนี�: 
1) ชื�อของผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น 
2) หมายเลขระบพุัสดุ 
3) วันที�และเวลาที�ไดท้ําการจัดสง่ 
4) ขอ้มลูตดิตอ่ของผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น 
5) ทางเลอืกต่าง ๆ ในการรับพัสดุแบบแชเ่ย็นสําหรับผูร้ับ (เชน่ การจัดสง่อกีครั �ง การให ้ผูร้ับมารับเองที�สถานที�ปฏบิัตงิาน) (ด ู4.6.7) 
6) พัสดเุป็นพัสดแุบบแชเ่ย็น (เชน่ แชเ่ย็นหรอืแชแ่ข็ง) และขอ้จํากัด ใด ๆ เรื�องเวลา

สําหรับใหผู้ร้ับเขา้มารับเอง หากม ี(ด ู4.6.7) 
b) วางพัสดแุบบแชเ่ย็นไวใ้นชอ่งแชเ่ย็นหรอืหอ้งเย็นภายอณุหภูมกิารขนสง่ในการบรกิาร ตามที�ระบใุน 4.5 ในกรณีที�ยกพัสดแุบบแชเ่ย็นกลับเขา้ไปในช่องแชเ่ย็นหรอืหอ้งเย็น จะตอ้งดําเนนิการตาม 10.3 สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ ด ูA.2.5 

8 Information exchanged between the refrigerated delivery service 
provider and the recipient  
8.1 Information to be obtained from the recipient on delivery of the 
refrigerated parcel  
The refrigerated delivery service provider shall request the following information from 
the recipient on delivery of a refrigerated parcel:  
a) the name of the recipient;  
b) the signature confirming that the refrigerated parcel has been received.  

8. ขอ้มูลที*แลกเปลี*ยนระหวา่งผูใ้หบ้รกิารจดัสง่แบบแช่เย็นกบัผูร้บั 
8.1 ขอ้มลูที*ไดร้บัจากผูร้บัเกย่วกบัการจดัสง่พสัดแุบบแชเ่ย็น ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งขอขอ้มูลดังต่อไปนี�จากผูร้ับเกี�ยวกับการจัดสง่พัสดุแบบแช่
เย็น: 

a) ชื�อผูร้ับ 
b) ลายมอืชื�อที�ยนืยันว่าผูร้ับไดร้ับพัสดแุบบแชเ่ย็นเรยีบรอ้ยแลว้ 

8.2 Information to be obtained from the recipient on collection by the 
recipient of the refrigerated parcel from an operation site  
The refrigerated delivery service provider shall request the following information from 
the recipient on collection of a refrigerated parcel:  
a) the name and address of the recipient;  
b) the identification of the recipient;  
c) the parcel identification number;  
d) the signature confirming that the refrigerated parcel has been received.  
NOTE When the recipient is absent at the time of delivery of the refrigerated parcel, 
the information that is contained within the communication which is provided to them 
in 7.7 is helpful.  

8.2 ขอ้มลูที*ไดร้บัจากผูร้บัเกี*ยวกบัการมารบัพสัดุแบบแชเ่ย็นที*สถานที*ปฏบิตังิาน ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งขอขอ้มูลดังต่อไปนี�จากผูร้ับเกี�ยวกับการมารับพัสดแุบบแช่
เย็น: 

a) ชื�อและที�อยูข่องผูร้ับ 
b) การแสดงตัวตนของผูร้ับ 
c) หมายเลขระบพุัสดุ 
d) ลายมอืชื�อที�ยนืยันว่าผูร้ับไดร้ับพัสดแุบบแชเ่ย็นเรยีบรอ้ยแลว้ 

หมายเหตุ เมื�อผูร้ับไมอ่ยูใ่นเวลาที�ทําการจัดสง่พัสดแุบบแชเ่ย็น ขอ้มลูตดิต่อที�แจง้ใหก้ับผูร้ับ
ใน 7.7 สามารถเป็นประโยชน์ได ้
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8.3 Information to be provided by the refrigerated delivery service 
provider  on delivery of the refrigerated parcel  
The refrigerated delivery service provider shall provide the following information to 
the recipient on delivery of a refrigerated parcel:  
a) the name of the refrigerated delivery service provider;  
b) the staff member identification and purpose of the visit; and  
c) the  service  transport  temperature  of  the  refrigerated  parcel  selected  
for  delivery  [see  4.5  and 6.2 b)]; or  
d) the name of the refrigerated delivery service (see 4.2).  
 
NOTE The refrigerated delivery service provider advises the recipient to maintain the 
temperature of the refrigerated parcel after delivery (for example, within a 
refrigerator or freezer).  

8.3 ขอ้มลูที*ไดร้บัจากผูใ้หบ้รกิารจดัสง่แบบแชเ่ย็นเกี*ยวกบัการจดัสง่พสัดแุบบแช่เย็น ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งใหข้อ้มูลดังต่อไปนี�กับผูร้ับเกี�ยวกับการจัดสง่พัสดแุบบแช่
เย็น: 

a) ชื�อของผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น 
b) การแสดงตัวตนของพนักงานและจุดประสงคข์องการมาพบ และ 
c) อณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารของพัสดุแบบแชเ่ย็นที�เลอืกสําหรับการจัดสง่ [ด ู4.5 

และ  6.2 b)] หรอื 
d) ชื�อของบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น (ด ู4.2) 

หมายเหตุ ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นแนะนําผูร้ับใหร้ักษาอณุหภมูขิองพัสดแุบบแชเ่ย็น
หลังจากการจัดสง่ (เชน่ เก็บไวใ้นตูเ้ย็นหรอืตูแ้ชแ่ข็ง) 

8.4 Information to be provided by the refrigerated delivery service 
provider on collection by a recipient of the refrigerated parcel from an 
operation site  
The refrigerated delivery service provider shall provide the recipient with the following 
on collection of a refrigerated parcel:  
a) the  service  transport  temperature  of  the  refrigerated  parcel  selected  
for  delivery  [see  4.5  and 6.2 b)]; or  
b) the name of the refrigerated delivery service (see 4.2).  

8.4 ขอ้มลูที*ไดร้บัจากผูใ้หบ้รกิารจดัสง่แบบแชเ่ย็นเกี*ยวกบัผูร้บัมารบัพสัดุแบบแชเ่ย็นเองที*สถานที*ปฏบิตังิาน ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งใหข้อ้มูลดังต่อไปนี�กับผูร้ับเกี�ยวกับการมารับพัสดุแบบแช่
เย็น: 

a) อณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารของพัสดุแบบแชเ่ย็นที�เลอืกสําหรับการจัดสง่ [ด ู4.5 
และ 6.2 b)] หรอื 

b) ชื�อของบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น (ด ู4.2) 
 

9 Conditions for operation sites, refrigerated enclosures, cold stores 
and cooling materials  
9.1 Operation site  
9.1.1 Security of operation site  
The refrigerated delivery service provider shall implement security measures on each 
operation site to prevent unauthorised access causing theft and damage to the 
facility, refrigerated vehicles, cold stores and refrigerated parcels.  
 

9.เงื*อนไขสําหรบัสถานที*ปฏบิตังิาน ยานพาหนะแชเ่ย็น หอ้งเย็นและวสัดุทําความเย็น 
9.1 สถานที*ปฏบิตังิาน 
9.1.1 การรกัษาความปลอดภยัของสถานที*ปฏบิตังิาน 
ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งนํามาตรการดา้นการรักษาความปลอดภัยตา่ง ๆ มาใชใ้นแต่ละสถานที�ปฏบิัตงิานเพื�อป้องกันไมใ่หเ้กดิการเขา้ถงึโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตซึ�งกอ่ใหเ้กดิการโจรกรรมและความเสยีหายต่อสิ�งอํานวยความสะดวก ยานพาหนะแชเ่ย็น หอ้งเย็นและพัสดุแบบ
แชเ่ย็น 

9.1.2 Protection from external conditions  
The refrigerated delivery service provider shall design each operation site such that it 
provides cover and protection from external conditions during:  
a) the transfer of a refrigerated parcel into a refrigerated enclosure or cold store 
in an operation site (see 7.3);  
b) the transfer of a refrigerated parcel between refrigerated enclosures and/or 
cold stores in an operation site (see 7.4);  
c) the temporary storage of a refrigerated parcel within a cold store in an 
operation site (see 7.5).  
 
NOTE See also 5.4 regarding operation sites.  

9.1.2 การป้องกนัจากสภาวะภายนอก ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งออกแบบสถานที�ปฏบิัตงิานแตล่ะแหง่ใหค้รอบคลุมและ
ป้องกันสภา;tอากาศภายนอกในระหว่าง: 

a) การเคลื�อนยา้ยพัสดุแบบแชเ่ย็นเขา้สูช่อ่งแชเ่ย็นหรอืหอ้งเย็นในสถานที�ปฏบิัตงิาน (ด ู
7.3) 

b) การเคลื�อนยา้ยพัสดุแบบแชเ่ย็นระหว่างชอ่งแชเ่ย็นและ/หรอืหอ้งเย็นในสถานที�
ปฏบิัตงิาน (ด ู7.4) 

c) การจัดเก็บพัสดแุบบแชเ่ย็นอย่างชั�วคราวภายในหอ้งเย็นในสถานที�ปฏบิัตงิาน (ดู 7.5) 
 
หมายเหตุ ด ู5.4 เกี�ยวกับสถานที�ปฏบิัตงิาน 
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9.2 Refrigerated enclosures  
9.2.1 General  
The refrigerated delivery service provider shall use refrigerated vehicles 
that contain at least one refrigerated enclosure that can be temperature 
controlled and monitored within the service transport temperature range 
(see 4.5). The refrigerated delivery service provider shall maintain the 
internal temperature of the refrigerated enclosure within the service 
transport temperature range defined by the refrigerated delivery service 
provider (see 4.5) while the refrigerated enclosure is in operation. Where 
the refrigerated enclosure requires cooling material that functions for a 
limited amount of time (for example, eutectic plates), the refrigerated 
delivery service provider shall check and replace or modify it, as applicable, 
in accordance with the work instructions (see 10.2) and the operational 
manual for cooling materials (see 10.7).  
Where the refrigerated delivery service provider offers a refrigerated  delivery  service  
at  two  or  more service transport temperatures (for example, chilled and frozen), 
and refrigerated parcels are transported at different service transport temperatures 
within the same refrigerated vehicle, each refrigerated enclosure shall be physically 
separated and temperature controlled.  
The refrigerated enclosure shall be constructed and maintained to minimise 
temperature variances through the structure when closed and in operation.  
Unless the refrigerated enclosure is being used for the transfer of refrigerated 
parcels, the refrigerated delivery service provider shall keep closed any openings to 
the refrigerated enclosure when it is in use.  
 
For further information, see A.3.1.  

9.2 ชอ่งแช่เย็น 
9.2.1 ท ั*วไป ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งใชย้านพาหนะแชเ่ย็นที�มชี่องแชเ่ย็นอย่างนอ้ยหนึ�งชอ่งที�
สามารถควบคมุและเฝ้าตดิตามอณุหภมูใิหอ้ยูภ่ายในชว่งอณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารได ้(ด ู
4.5) ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งรักษาอณุหภมูภิายในของชอ่งแชเ่ย็นใหอ้ยูภ่ายในอณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารที�ระบโุดยผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น (ด ู4.5) ในขณะที�ชอ่งแชเ่ย็นทํางานอยู ่เมื�อชอ่งแชเ่ย็นตอ้งการวัสดุทําความเย็นที�ใชก้ารไดใ้นชว่งเวลาที�จํากัด (เชน่ แผน่ยเูทกตกิ) ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งตรวจสอบและเปลี�ยนใหมห่รอืแกไ้ขวัสดุทํา
ความเย็นตามคําแนะนําในการทํางาน (ด ู10.2) และคูม่อืการปฏบิัตงิานสําหรับวัสดุทําความเย็น 
(ด ู10.7) หากม ีในกรณีที�ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่เสนอการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น ณ อณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารสองแบบขึ�นไป (เชน่ แชเ่ย็น หรอื แชแ่ข็ง) และมกีารขนสง่พัสดแุบบแชเ่ย็น ณ อณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารที�แตกตา่งกันภายในยานพาหนะแชเ่ย็นเดยีวกัน ชอ่งแชเ่ย็นแต่ละชอ่งจะตอ้ง
ถกูแยกออกจากกันและมกีารควบคมุอณุหภมู ิจะตอ้งทําชอ่งแชเ่ย็นใหม้โีครงสรา้งที�รักษาอณุหภมูใิหเ้กดิความแตกตา่งทางอณุหภมูใิหน้อ้ยที�สดุเมื�อปิดและอยูใ่นการปฏบิัตงิาน เวน้แตม่กีารใชช้อ่งแชเ่ย็นเพื�อเคลื�อนยา้ยพัสดุแบบแชเ่ย็น ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งคอยปิดชอ่งเปิดใด ๆ ก็ตามของชอ่งแชเ่ย็นเมื�ออยูใ่นการใชง้าน 
 
สําหรบัขอ้มลูเพิ*มเตมิ ด ูA.3.1 
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9.2.2 Temperature monitoring of a refrigerated enclosure  
The refrigerated delivery service provider shall insert a calibrated temperature 
monitoring instrument into the refrigerated enclosure to monitor its internal 
temperature. The internal temperature measured by the temperature monitoring 
instrument shall be visible during transport.  
The temperature inside the refrigerated enclosure shall be checked and recorded and 
these records retained for a defined period of time (for example, 12 months), as a 
minimum  
a) after pre-cooling/pre-freezing the refrigerated enclosure;  
b) at the start and end of every transport journey.  
The temperature inside the refrigerated enclosure shall also be checked, as a 
minimum, at every point of transfer, where this is not covered by b).  
For the temperature monitoring and recording, see 12.3.  
Monitoring equipment shall be calibrated against measurement standards defined by 
international or national standards.  
 
For further information, see A.3.2.  

9.2.2 การเฝ้าตดิตามอุณหภูมขิองชอ่งแช่เย็น ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งสอดเครื�องมอืตดิตามอณุหภูมทิี�มกีารปรับเทยีบมาตรฐานแลว้เขา้ไปในชอ่งแชแ่ข็งเพื�อเฝ้าตดิตามอณุหภมูภิายใน อณุหภมูภิายในที�วัดโดยอุปกรณ์
ตดิตามอณุหภมูนิจ้ะตอ้งสามารถมองเห็นไดใ้นระหว่างการขนสง่ 
จะตอ้งตรวจสอบและทําการบันทกึอณุหภมูภิายในชอ่งแชเ่ย็น และตอ้งเก็บรักษาบันทกึเหล่านี�ไวใ้นระยะเวลาที�กําหนด (เชน่ 12 ชั�วโมง) เป็นอยา่งนอ้ย: 

a) หลังจากทําใหช้อ่งแชเ่ย็นมคีวามเย็นลว่งหนา้/แชแ่ข็งล่วงหนา้ 
b) ในตอนเริ�มตน้และสิ�นสดุทกุ ๆ การเดนิทางของการขนสง่ นอกจากนี� จะตอ้งตรวจสอบอุณหภมูภิายในชอ่งแชเ่ย็นในทุกจุดที�เคลื�อนยา้ย เป็นอย่างนอ้ย โดยที� b) ไมค่รอบคลมุ สําหรับการเฝ้าตดิตามและบันทกึอณุหภมู ิด ู12.3จะตอ้งสอบเทยีบอปุกรณ์ตดิตามกับมาตรฐานการวัดตา่ง ๆ ที�กําหนดโดยมาตรฐานระหว่างประเทศหรอืมาตรฐาน

แหง่ชาต ิ
 
สําหรบัขอ้มลูเพิ*มเตมิ ด ูA.3.2 
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9.3 Cold stores  
9.3.1 General  
The refrigerated delivery service provider shall use cold stores that contain a 
refrigerated enclosure(s) that can be temperature controlled within the service 
transport temperature (see 4.5).  
Cold stores in operation sites shall be able to function continuously without 
interruption. In the event that a power source is interrupted, a contingency plan shall 
be in place.  
 
NOTE Cold stores in operation sites withstand any forces to which they are expected 
to be subjected. See also 10.6 regarding maintenance. In order to mitigate the risk of 
interruption to cold store operation, a contingency plan might include, for example, a 
back-up generator, or the temporary use of cooling materials in the event of an 
electric outage.  
The refrigerated delivery service provider shall continuously maintain the internal 
temperature of cold stores at the service transport temperature defined in accordance 
with 4.5 while in operation.  
Where the refrigerated delivery service provider offers a refrigerated delivery service 
that operates at two or more service transport temperatures (for example, chilled and 
frozen), and where refrigerated parcels to be maintained at different service transport 
temperatures are present at the same operation site, each temperature enclosure of 
the cold store shall be enclosed and separated.  
Cold stores shall be constructed and maintained to minimise temperature variances 
through the structure when closed and in operation.  
Unless cold stores are being used for transferring refrigerated parcels, the 
refrigerated delivery service provider shall keep any openings to the enclosure closed 
when the cold store is in use.  
The maintenance procedure and service interval should be in accordance with the cold 
store and cooling systems manufacturer’s recommended maintenance schedule.  

9.3 หอ้งเย็น 
9.3.1 ท ั*วไป ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งใชห้อ้งเย็นที�มชีอ่งแชเ่ย็น (ตา่ง ๆ) ที�สามารถควบคุม
อณุหภมูภิายในอณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารได ้(ด ู4.5) หอ้งเย็นในสถานที�ปฏบิัตงิานจะตอ้งสามารถทํางานไดอ้ย่างต่อเนื�องโดยปราศจากการหยดุชะงัก ในสถานการณ์ที�แหล่งจ่ายไฟฟ้าหยดุชะงัก จะตอ้งมแีผนฉุกเฉนิ 
 หมายเหต ุหอ้งเย็นในสถานที�ปฏบิัตงิานตอ้งทนทานตอ่แรงตา่ง ๆ ซึ�งคาดการณ์ว่าจะตอ้งไดร้ับ 
ด ู10.6 เกี�ยวกับการซอ่มบํารุง ทั�งนี� เพื�อบรรเทาความเสี�ยงจากการหยดุชะงักที�มตีอ่การปฏบิัตงิานของหอ้งเย็น แผนฉุกเฉนิอาจครอบคลมุถงึ เชน่ เครื�องผลติไฟฟ้าสํารอง หรอืการใช ้วัสดุทําความเย็นชั�วคราวในกรณีที�ไฟดับ เป็นตน้ 
 
ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งรักษาอณุหภมูภิายในของหอ้งเย็นใหอ้ยู่ที�อณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารอยา่งต่อเนื�อง ตามที�ระบใุน 4.5 ในขณะปฏบิัตงิาน 
 ในกรณีที�ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นเสนอการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นที�ทํางาน ณ อณุหภูมิการขนสง่ในการบรกิารตั �งแต่สองแบบขึ�นไป (เชน่ แชเ่ย็นและแชแ่ข็ง) และในกรณีที�มพีัสดุแบบแชเ่ย็นซึ�งจะตอ้งรักษาอยูใ่นอุณหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารที�แตกต่างกันในสถานที�ปฏบิัตงิาน
เดยีวกัน จะตอ้งปิดและแยกชอ่งแชเ่ย็นแตล่ะชอ่งของหอ้งเย็นออกจากกัน จะตอ้งทําโครงสรา้งหอ้งเย็นใหส้ามารถรักษาความแตกตา่งของอณุหภมูใิหน้อ้ยที�สดุเมื�อปิด
และอยูใ่นการปฏบิัตงิาน เวน้แตม่กีารใชห้อ้งเย็นเพื�อเคลื�อนยา้ยพัสดแุบบแชเ่ย็น ผูใ้หบ้รกิาร ขั �นตอนการซอ่มบํารุงและชว่งเวลาการใหบ้รกิารควรเป็นไปตามตารางเวลาการซอ่มบํารุงที�
ผูผ้ลติหอ้งเย็นและระบบทําความเย็นแนะนําจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งคอยปิดชอ่งเปิดใด ๆ ก็ตาม
ของหอ้งเย็นเมื�ออยูใ่นการใชง้าน 
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9.3.2 Temperature monitoring of cold stores in operation sites  
The refrigerated delivery service provider shall insert a calibrated temperature 
monitoring instrument into each cold store to continuously monitor the internal 
temperature. The internal temperatures of each cold store shall be displayed 
separately.  
The internal temperature measured by the temperature monitoring instrument shall 
be visible.  
Where applicable, several sensors may be used to ensure that the temperature is 
consistent all around the cold store.  
The temperature inside the cold store shall be recorded at three scheduled times a 
day as a minimum and maintained for a defined period of time (for example, 12 
months).  
Monitoring equipment shall be calibrated against measurement standards defined by 
international or national standards.  
 
For further information, see A.3.3.  

9.3.2 การเฝ้าตดิตามอุณหภูมขิองหอ้งเย็นในสถานที*ปฏบิตังิาน ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งสอดอุปกรณ์ตดิตามอณุหภมูทิี�ผา่นการปรับเทยีบมาตรฐานแลว้เขา้ไปในหอ้งเย็นแตล่ะแห่งเพื�อเฝ้ตดิตามอณุหภมูภิายในอยา่งตอ่เนื�อง โดยจะตอ้งแสดง
อณุหภมูภิายในของหอ้งเย็นแต่ละแหง่แยกจากกัน อณุหภมูภิายในที�วัดโดยอปุกรณ์ตดิตามอณุหภมูจิะตอ้งสามารถมองเห็นได ้อาจมีการใชเ้ซ็นเซอรห์ลายตัวเพื�อทําใหแ้น่ใจว่าอณุหภมูสิอดคลอ้งกันทั�วหอ้งเย็น หากม ีจะตอ้งทําการบันทกึอณุหภมูภิายในหอ้งเย็นจํานวนสามครั �งต่อวันตามตารางเวลา และเก็บรักษาบันทกึเหลา่นี�ไวใ้นระยะเวลาที�กําหนด (เชน่ 12 ชั�วโมง) เป็นอยา่งนอ้ย 
จะตอ้งทําการสอบเทยีบอปุกรณ์เฝ้าตดิตามกับมาตรฐานการวัดตา่ง ๆ ที�กําหนดโดยมาตรฐาน
ระหวา่งประเทศหรอืมาตรฐานแหง่ชาต ิ
 
สําหรบัขอ้มลูเพิ*มเตมิ ด ูA.3.3 

9.4 Cooling materials  
Where cooling materials are used, the refrigerated delivery service provider shall 
check that they maintain the temperature of the refrigerated enclosure (see 9.2.1) at 
the service transport temperature defined by the refrigerated  delivery  service  
provider  (see  4.5)  while  the  refrigerated  enclosure  is in operation.  
For further information, see A.3.4.  

9.4 วสัดทุําความเย็น ในกรณีที�ใชว้ัสดุทําความเย็น ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งตรวจสอบวา่วัสดเุหล่านี�รักษา
อณุหภมูขิองชอ่งแชเ่ย็น (ด ู9.2.1) ที�อุณหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารที�ระบโุดยผูใ้หบ้รกิารจัดสง่
แบบแชเ่ย็น (ด ู4.5) ในระหว่างที�ชอ่งแชเ่ย็นทํางาน สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ ด ูA.3.4 
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9.5 Cooling material cold stores  
9.5.1 General  
Where cooling materials are used within the refrigerated delivery service, the 
refrigerated delivery service provider shall use cooling material cold stores for their 
refrigeration and storage.  
The cooling material cold stores in operation sites shall:  
a) have a refrigerated enclosure that can be maintained at, or below, the 
freezing temperature of the cooling materials;  
b) be able to function continuously without interruption. A contingency plan shall 
be implemented to cover power source interruptions.  
 
NOTE Cooling material cold stores in operation sites withstand any forces to which 
they are expected to be subjected. In order to mitigate the risk of interruption to 
cooling material cold store operation, a contingency  plan might include, for example, 
a back-up generator.  
The refrigerated delivery service provider shall maintain the internal temperature of 
the cooling material cold store below the freezing temperature of the cooling 
materials.  
Unless the cooling material cold store is being used for loading or unloading cooling 
materials, the refrigerated delivery service provider shall keep any openings to the 
enclosure closed when the cooling material cold store is in use.  
The maintenance procedure and service interval should be in accordance with the 
cold store and cooling systems manufacturer’s recommended maintenance schedule.  

9.5 หอ้งเย็นเก็บวสัดทุําความเย็น 
9.5.1ท ั*วไป ในกรณีที�มกีารใชว้ัสดุทําความเย็นในการใหบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแช่
เย็นจะตอ้งใชห้อ้งเย็นเก็บวัสดุทําความเย็นสําหรับการทําความเย็นและการจัดเก็บวัสดเุหล่านี� หอ้งเย็นเก็บวัสดุทําความเย็นในสถานที�ปฏบิัตงิานจะตอ้ง: 

a) มชีอ่งแชเ่ย็นที�สามารถรักษาอุณหภมูใิหอ้ยู่ในระดับหรอืตํ�ากว่าอณุหภมูเิยอืกแข็งของ
วัสดุทําความเย็น 

b) สามารถทํางานไดอ้ย่างตอ่เนื�องโดยปราศจากการหยดุชะงัก โดยจะตอ้งนําแผนฉุกเฉนิมาใชเ้พื�อแกไ้ขการหยดุชะงักของแหลง่จ่ายไฟฟ้า หมายเหต ุหอ้งเย็นเก็บวัสดทุําความเย็นในสถานที�ปฏบิัตงิานตอ้งทนทานตอ่แรงใด ๆ ที�คาดการณ์ว่าจะไดร้ับ ทั�งนี� เพื�อบรรเทาความเสี�ยงของการหยุดชะงักที�มตี่อการทํางานของหอ้ง
เย็นเก็บวัสดุทําความเย็น แผนฉุกเฉนิอาจครอบคลมุถงึ ตัวอย่างเชน่ เครื�องผลติไฟฟ้าสํารอง 
เป็นตน้ ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งรักษาอณุหภมูภิายในของหอ้งเย็นเก็บวัสดุทําความเย็นใหต้ํ�า
กว่าระดับอณุหภมูเิยอืกแข็งของวัสดุทําความเย็น เวน้แตม่กีารใชห้อ้งเย็นเก็บวัสดทุําความเย็นเพื�อยกขึ�นหรอืยกลงวัสดุทําความเย็น ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งคอยปิดชอ่งเปิดตา่ง ๆ ของชอ่งแชเ่ย็นเมื�อใชง้านหอ้งเย็นเก็บวัสดุทํา
ความเย็น ขั �นตอนการซอ่มบํารุงและชว่งเวลาการใหบ้รกิารควรเป็นไปตามตารางเวลาการซอ่มบํารุงที�
ผูผ้ลติหอ้งเย็นและระบบทําความเย็นแนะนํา 

9.5.2 Temperature monitoring of cooling material cold stores  
The refrigerated delivery service provider shall insert a calibrated temperature 
monitoring instrument into the cooling material cold store to monitor the internal 
temperature.  
The internal temperature measured by the temperature monitoring instrument shall 
be visible.  
The temperature inside the cooling material cold store shall be checked at three 
scheduled times a day, as a minimum. 
For the temperature monitoring and recording, see 12.3.  
For further information, see A.3.5.  

9.5.2 การเฝ้าตดิตามอุณหภูมขิองหอ้งเย็นเก็บวสัดุทําความเย็น ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งสอดอุปกรณ์ตดิตามอณุหภมูทิี�ผา่นการปรับเทยีบมาตรฐานแลว้เขา้ไปในหอ้งเย็นเก็บวัสดุทําความเย็นเพื�อเฝ้าตดิตามอุณหภมูภิายในอณุหภมูภิายในที�วัด
โดยอุปกรณ์ตดิตามอณุหภมูจิะตอ้งมองเห็นได ้
จะตอ้งตรวจสอบอณุหภมูภิายในหอ้งเย็นเก็บวัสดุทําความเย็นสามครั �งต่อวันตามตารางเวลา 
เป็นอยา่งนอ้ย 
สําหรับการเฝ้าตดิตามและบันทกึอณุหภมู ิด ู12.3 
สําหรบัขอ้มลูเพิ*มเตมิ ด ูA.3.5 
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10 Work instructions and operational manuals  
10.1 General  
The refrigerated delivery service provider shall identify and document relevant 
legislation and regulations applicable to its refrigerated delivery service.  
The refrigerated delivery service provider shall determine and document the 
operational transport temperature.  
The refrigerated delivery service provider shall align their work instructions (see 10.2) 
and their operational manuals (see 10.4 to 10.8) in accordance with the operational 
transport temperature and the operational guidelines (see 10.3).  

10 คําแนะนําในการทํางานและคูม่อืการปฏบิตังิาน 
10.1 ท ั*วไป ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งระบแุละทําเอกสารกฎหมายและกฎขอ้บังคับที�เกี�ยวขอ้งที�
นํามาใชก้ับการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น 
ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งกําหนดและจัดทําเอกสารอณุหภมูกิารขนสง่ในการ
ปฏบิัตงิาน 
ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น จะตอ้งสอดคลอ้งกับคําแนะนําในการทํางาน (ด ู10.2) และ 
คูม่อืการปฏบิัตงิานของผูใ้หบ้รกิาร (ด ู10.4 ถงึ 10.8) ตามอุณหภมูกิารขนสง่ในการปฏบิัตงิาน 
และแนวทางในการปฏบิัตงิาน (ด ู10.3) 

10.2 Work instructions  
10.2.1 General  
The refrigerated delivery service provider shall provide work instructions for each staff 
member working within the refrigerated delivery service, as applicable to their role.  
The work instructions shall include, as a minimum:  
a) the handling of chilled parcels and/or frozen parcels (see 10.2.2);  
b) the transport network (see 5.1);  
c) the geographical routing system (see 5.2);  
d) the operation sites (for example, security) (see 5.4);  
e) the procedure to confirm pre-cooling/pre-freezing conditions of refrigerated 
parcels with the delivery service user (see 6.3);  
f) the contingency plan(s) in the event that a refrigerated parcel is exposed to 
non-temperature-controlled environments exceeding those stated in the operational 
guidelines (see 10.3), including if a refrigerated parcel is wrongly sorted into a 
different service transport temperature;  
g) the handling of equipment, including procedures for the use of cooling 
materials (see 10.4 to 10.8), including any potential contact with hazardous or 
dangerous substances;  
h) the hygiene of employees and anyone involved in the service, transportation 
and facilities;  
i) minimising the door opening duration.  
Whenever there are changes made to the operational processes or procedures, the 
refrigerated delivery service provider shall update the relevant work instructions.  

10.2 คําแนะนําในการทํางาน 
10.2.1 ท ั*วไป ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งจัดเตรยีมคําแนะนําในการทํางานใหก้ับพนักงานแต่ละคนที�ทํางานในการใหบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น ตามหนา้ที�ของพนักงาน 
อยา่งนอ้ย คําแนะนําในการทํางานจะตอ้งประกอบดว้ย: 

a) การจัดการพัสดแุบบแชเ่ย็นและ/หรอืพัสดุแบบแชแ่ข็ง (ดู 10.2.2) 
b) เครอืขา่ยการขนสง่ (ด ู5.1) 
c) ระบบจัดเสน้ทางทางภมูศิาสตร ์(ด ู5.2) 
d) สถานที�ปฏบิัตงิาน (เชน่ การรักษาความปลอดภัย) (ด ู5.4) 
e) ขั �นตอนในการยนืยันสภาพการแชเ่ย็น/แชแ่ข็งพัสดุแบบแชเ่ย็นลว่งหนา้โดยผูใ้ชบ้รกิาร

การจัดสง่ (ด ู6.3) 
f) แผนฉุกเฉนิ (ตา่ง ๆ) ในสถานการณ์ที�พัสดุแบบแชเ่ย็นสมัผัสกับสภาพแวดลอ้มที�ไมม่ีการควบคุมอุณหภมูซิึ�งมรีะดับเกนิกว่าที�ระบใุนแนวทางในการปฏบิัตงิาน (ด ู10.3)  โดยรวมถงึ หากมกีารจัดแบง่พัสดุแบบแชเ่ย็นเขา้ในอณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารที�

แตกต่างอยา่งไมถู่กตอ้ง 
g) การจัดการอปุกรณ์ โดยรวมถงึขั �นตอนต่าง ๆ สําหรับการใชว้ัสดทุําความเย็น (ด ู10.4 

ถงึ 10.8) โดยรวมถงึการสมัผัสกับสารที�ไม่ปลอดภัยหรอือันตรายใด ๆ ที�อาจเกดิขึ�นได ้
h) สขุอนามัยของพนักงานและทุกคนที�เกี�ยวขอ้งในการใหบ้รกิาร การขนสง่และสิ�งอํานวย

ความสะดวกตา่ง ๆ 
i) ลดระยะเวลาเปิดประตใูหน้อ้ยที�สดุ เมื�อใดก็ตามที�มกีารเปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ เกดิขึ�นในกระบวนการหรอืขั �นตอนปฏบิัตงิาน ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งปรับปรุงคําแนะนําในการทํางานที�เกี�ยวขอ้งใหท้ันสมัย 
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10.2.2 Handling of refrigerated parcels  
The work instructions for the handling of chilled parcels and/or frozen parcels shall 
include that the refrigerated parcels shall not be:  
1) damaged, defaced;  
2) thrown, dropped, placed directly on the ground, on heated surfaces or in 
direct sunlight;  
3) exposed to conditions outside of the operational guidelines (see 10.3);  
4) put into the wrong service transport temperature.  
In the case of 1), 2) and 3), the following actions are recommended to prevent the 
cross-contamination;  
a) isolate the refrigerated parcel and place in a sealed, insulated container;  
b) follow the procedure of the hygiene plan;  
c) consult the service user and seek the instruction on the disposal of parcels.  
 
NOTE  For example, chilled parcels are not put within the refrigerated enclosures or 
cold stores for frozen  parcels because chilled parcels can become frozen, or partially 
frozen. If chilled parcels are held within the refrigerated enclosure or cold stores for 
frozen parcels, they can become frozen or partially frozen.  

10.2.2 การจดัการพสัดุแบบแชเ่ย็น 
คําแนะนําในการทํางานสําหรับการจัดการพัสดแุบบแชเ่ย็นและ/หรอืพัสดุแบบแชแ่ข็งจะตอ้งระบุ
ว่าพัสดแุบบแชเ่ย็นจะตอ้ง: 

1) ไมถ่กูทําใหเ้สยีหาย มตีําหน ิ
2) ไมถ่กูโยน ทําร่วงหลน่ วางบนพื�นโดยตรง บนพื�นผวิที�รอ้น หรอืโดนแสงแดดสอ่ง

โดยตรง 
3) ไมส่มัผัสกับสภาพตา่ง ๆ ที�นอกเหนือจากแนวทางในการปฏบิัตงิาน (ด ู10.3) 
4) ไมถ่กูนําไปวางไวใ้นอณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารที�ไมถ่กูตอ้ง 

ในกรณีของ 1), 2) และ 3) แนะนําใหด้ําเนนิการดังต่อไปนี�เพื�อป้องกันการปนเปื�อนขา้ม 
a) แยกพัสดแุบบแชเ่ย็นและเก็บในภาชนะที�ปิดสนทิและหุม้ฉนวน 
b) ปฏบิัตติามขั�นตอนของแผนสขุอนามัย 
c) ปรกึษาผูใ้ชบ้รกิารและขอคําแนะนําเกี�ยวกับการทิ�งพัสดุ 

 
หมายเหตุ ตัวอย่างเชน่ ไม่ไดใ้สพ่ัสดุแบบแชเ่ย็นไวใ้นช่องแชเ่ย็นหรอืหอ้งเย็นสําหรับพัสดุแบบแชแ่ข็งเพราะพัสดุแบบแชเ่ย็นอาจกลายเป็นนํ�าแข็งหรอืนํ�าแข็งบางสว่นได ้หากมกีารเก็บ
พัสดแุบบแชเ่ย็นไวภ้ายในชอ่งแชเ่ย็นหรอืหอ้งเย็นสําหรับพัสดุแบบแชแ่ข็ง พัสดุแบบแชเ่ย็น
สามารถกลายเป็นนํ�าแข็งหรอืนํ�าแข็งบางสว่นได ้

10.3 Work instructions for transferring refrigerated parcels  
10.3.1 The refrigerated delivery service provider shall have operational 
guidelines for:  
a) การเคลื�อนยา้ยพัสดแุบบแชเ่ย็นจากผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ไปยังชอ่งแชเ่ย็นหรอืหอ้งเย็น 
b) การเคลื�อนยา้ยพัสดแุบบแชเ่ย็นระหว่างชอ่งแชเ่ย็นและ/หรอืหอ้งเย็น 
c) การคลื�อนยา้ยพัสดุแบบแชเ่ย็นไปยังผูร้ับจากชอ่งแชเ่ย็นหรอืหอ้งเย็น 
For further information, see A.4.1.  

10.3 คําแนะนําในการทํางานสําหรบัการเคลื*อนยา้ยพสัดุแบบแช่เย็น 
10.3.1ผูใ้หบ้รกิารจดัสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งมแีนวทางการปฏบิตังิานสําหรบั: 
a) การเคลื*อนยา้ยพสัดุแบบแช่เย็นจากผูใ้ชบ้รกิารจดัส่งไปยงัชอ่งแช่เย็นหรอื
หอ้งเย็น 
b) การเคลื*อนยา้ยพสัดุแบบแช่เย็นระหวา่งชอ่งแชเ่ย็นและ/หรอืหอ้งเย็น 
c) การคลื*อนยา้ยพสัดแุบบแช่เย็นไปยงัผูร้บัจากชอ่งแชเ่ย็นหรอืหอ้งเย็น 
 
สําหรบัขอ้มลูเพิ*มเตมิ ด ูA.4.1 

10.3.2 These operational guidelines shall cover:  
a) the transfer time durations;  
b)  the temperature of the temperature-controlled environment, or non-temperature-
controlled environment to which parcels are exposed;  
c) the recording, monitoring and storage of data covered by a) and b).  
 
For further information, see A.4.1.  

10.3.2 แนวทางการปฏบิตังิานจะตอ้งครอบคลุม: 
 a) ระยะเวลาในการเคลื�อนยา้ย 
b) อุณหภมูขิองสภาพแวดลอ้มที�มกีารควบคมุอณุหภมู ิหรอื สภาพแวดลอ้มที�ไมม่กีารควบคุมอณุหภมูทิี�พัสดสุมัผัสโดน 
C) การบันทกึ การเฝ้าตดิตามและการจัดเก็บขอ้มลูที�ครอบคลุมอยูใ่น a) และ b) 
 
สําหรบัขอ้มลูเพิ*มเตมิ ด ูA.4.1 
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10.4 Operational manual for refrigerated enclosure  
The refrigerated delivery service provider shall provide documented procedures for 
the following aspects of the refrigerated enclosure in accordance with manufacturers’ 
instructions:  
a) use and operation of the refrigerated enclosure including defrost procedures;  
b) pre-cooling/pre-freezing of the refrigerated enclosure (see also 10.5);  
c) best loading practices to ensure optimised air flow;  
d) temperature monitoring of the refrigerated enclosure when in operation (see 
9.2.1);  
e) maintenance of the refrigerated enclosure including cooling systems;  
f) cleaning of the refrigerated enclosure;  
g) where cooling materials are used, the duration of the cooling material in relation to 
the:  
1) type of cooling material;  
2) amount of cooling material present;  
3) volume of the refrigerated enclosure;  
4) insulation properties of the refrigerated enclosure.  
h) procedure for transferring refrigerated parcels to recipient, for example by avoiding 
lengthy doo openings.  
 
NOTE This is normally in relation to the amount and type of cooling material 
present.  
Whenever there are changes made to the refrigerated enclosure, the relevant 
documented procedures shall be updated.  

10.4 คูม่อืการปฏบิตังิานสําหรบัชอ่งแชเ่ย็น ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งใหเ้อกสารขั�นตอนสําหรับชอ่งแชเ่ย็นดา้นต่าง ๆ ดังต่อไปนี�
ตามคําแนะนําของผูผ้ลติ: 

a) การใชแ้ละการทํางานของชอ่งแชเ่ย็น โดยรวมถงึขั �นตอนการละลายนํ�าแข็ง 
b) การแชเ่ย็นลว่งหนา้/การแชแ่ข็งลว่งหนา้ของชอ่งแชเ่ย็น (ด ู10.5) 

c) แนวทางปฏบิัตทิี�ดทีี�สดุในการยกขึ�นเพื�อทําใหแ้น่ใจในการไหลของอากาศที�เหมาะสม 
d) การเฝ้าตดิตามอณุหภมูชิอ่งแชเ่ย็นเมื�ออยูใ่นการปฏบิัตงิาน (ดู 9.2.1) 

e) การซอ่มบํารุงชอ่งแชเ่ย็น โดยรวมถงึระบบทําความเย็น 
f) การทําความสะอาดชอ่งแชเ่ย็น 

g) เมื�อใชว้ัสดทุําความเย็น ระยะเวลาของวัสดทุําความเย็นเกี�ยวขอ้งกับ: 
1) ประเภทของวัสดทุําความเย็น 
2) ปรมิาณวัสดุทําความเย็นที�มอียู่ 

3) ปรมิาตรของชอ่งแชเ่ย็น คณุสมบัตขิองฉนวนของชอ่งแชเ่ย็นขั�นตอนการเคลื�อนยา้ยพัสดแุบบแชเ่ย็นไปยังผูร้ับ เชน่ หลกีเลี�ยงชอ่งเปิดของประตูที�ยาว 
 

หมายเหตุ  โดยปกต ิจะขึ�นอยู่กับปรมิาณและประเภทของวัสดทุําความเย็นที�มอียู่ เมื�อใดก็ตามที�มกีารเปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ เกดิขึ�นกับชอ่งแชเ่ย็น เอกสารขั �นตอนที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้ง
ปรับปรุงขอ้มลูใหท้ันสมัย 

10.5 Operational manual for the pre-cooling and pre-freezing of 
refrigerated  enclosures  
The refrigerated delivery service provider shall provide documented procedures for 
the pre-cooling and pre-freezing of the refrigerated enclosure covering the following:  
a) method of refrigeration (for example, cooling material, refrigeration unit);  
b) order of steps;  
c) time required to create the defined operational transport temperature (see 10.1) of  
the refrigerated enclosure;  
d) monitoring of the internal temperature.  

10.5 คูม่อืการปฏบิตังิานสําหรบัการแช่เย็นลว่งหนา้และการแช่แข็งลว่งหนา้ของชอ่ง
แชเ่ย็น ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งใหเ้อกสารขั�นตอนสําหรับการแชเ่ย็นลว่งหนา้และการแชแ่ข็งลว่งหนา้ของชอ่งแชเ่ย็น โดยครอบคลมุขอ้มลูดังต่อไปนี�: 

a) วธิกีารแชเ่ย็น (เชน่ วัสดุทําความเย็น เครื�องทําความเย็น) 
b) ลําดับของขั�นตอน 
c) เวลาที�จําเป็นตอ่การทําอณุหภมูกิารขนสง่ในการปฏบิัตงิานที�กําหนด (ด ู10.1) ของ

ชอ่งแชเ่ย็น 
d) การเฝ้าตดิตามอณุหภมูภิายใน 



           For Training only  :  สถาบนัมาตรฐานองักฤษ                                                         ISO23412-2020-EN-TH-R0 (Oct 20)                                                               หนา้ 31 จาก 
38 
 

10.6 Operational manual for cold stores in operation sites  
The refrigerated delivery service provider shall provide documented procedures for 
the following aspects of cold stores in operation sites:  
a) use and operation;  
b) temperature monitoring when in operation;  
c) maintenance schedule and record;  
d) cleaning schedule and record;  
e) pest control;  
f) defrost of the cold store for frozen parcels, where applicable.  
 
For further information, see A.4.2.  

10.6 คูม่อืการปฏบิตังิานสําหรบัหอ้งเย็นในสถานที*ปฏบิตังิาน ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งใหเ้อกสารขั�นตอนสําหรับดา้นตา่ง ๆ ของหอ้งเย็นในสถานที�
ปฏบิัตงิาน ดังต่อไปนี�: 

a) การใชแ้ละการปฏบิัตงิาน 
b) การเฝ้าตดิตามอณุหภมูเิมื�อปฏบิัตงิาน 
c) ตารางเวลาและบันทกึการซอ่มบํารุง 
d) ตารางเวลาและบันทกึการทําความสะอาด 
e) การควบคุมสตัวร์บกวน 
f) การละลายนํ�าแข็งของหอ้งเย็นสําหรับพัสดแุบบแชแ่ข็ง หากม ี

 สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ ด ูA.4.2 
10.7 Operational manual for cooling materials  
Where applicable, the refrigerated delivery service provider shall provide documented 
procedures for the following aspects of cooling materials used in the refrigerated 
delivery service:  
a) use and operation;  
b) visual monitoring when in operation;  
c) maintenance or replacement; and  
d) cleaning  
 
For further information, see A.4.3.  
NOTE    Before passive cooling systems are used, studies are conducted and 
documented information kept on  how the systems perform when tested under 
representative transportation conditions. Conditions, including the following are taken 
into account: 
a) external temperature conditions;  
b) thermal properties of the containers;  
c) conditions of use (openings, loading rates, etc.);  
d) type and packaging of the passive cooling systems;  
e) expected duration of effectiveness cooling material before recharge.  

10.7 คูม่อืการปฏบิตังิานสําหรบัวสัดุทําความเย็น หากมกีารใชว้ัสดุทําความเย็น ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งใหเ้อกสารขั �นตอนสําหรับดา้นตา่ง ๆ ของวัสดุทําความเย็นที�ใชใ้นการใหบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น ดังตอ่ไปนี�: 
a) การใชแ้ละการปฏบิัตงิาน 
b) การเฝ้าตดิตามดว้ยสายตาเมื�อปฏบิัตงิาน 
c) การซอ่มบํารุง หรอืการเปลี�ยนใหมท่ดแทน และ 
d) การทําความสะอาด สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ ด ูA.4.3 

หมายเหตุ กอ่นที�จะใชร้ะบบทําความเย็นแบบพาสซฟี จะตอ้งทําการศกึษาและจัดทําเอกสารขอ้มลูเกี�ยวกับวธิกีารทํางานของระบบต่าง ๆ เมื�อทดสอบภายใตต้ัวอยา่งเงื�อนไขการขนสง่ตา่ง ๆ ทั�งนี� จะมกีารพจิารณาเงื�อนไขตา่ง ๆ โดยรวมถงึสิ�งตอ่ไปนี�: 
a) สภาวะอณุหภมูภิายนอก 
b) คณุสมบัตทิางความรอ้นของภาชนะ 
c) เงื�อนไขการใชง้าน (ช่องเปิด อัตราการยกขึ�น เป็นตน้) 
d) ประเภทและบรรจุภัณฑข์องระบบทําความเย็นแบบพาสซฟี 
e) ระยะเวลาที�คาดหวังไวข้องวัสดรุะบายความรอ้นที�มปีระสทิธภิาพกอ่นบรรจุใหม ่
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10.8 Operational manual for cooling material cold stores  
Where applicable, the refrigerated delivery service provider shall provide documented 
procedures in the form of an operational manual for the following aspects of cooling 
material cold stores used in the refrigerated delivery service operations:  
a) use and operation;  
b) operational temperature;  
NOTE 1 This is below the freezing temperature of the cooling materials.  
c) temperature monitoring when in operation;  
d) maintenance schedule and record;  
e) cleaning schedule and record;  
f) defrost.  
NOTE 2    Cooling material cold stores operate within, or below, applicable freezing 
temperatures in order   to freeze the cooling materials. To function correctly, the 
frequency of defrost is conducted in accordance with the manufacturer’s instructions, 
or advice sought from the manufacturer, where appropriate. 
 

10.8 คูม่อืการปฏบิตังิานสําหรบัหอ้งเย็นเก็บวสัดทุําความเย็น 
หากมกีารใชห้อ้งเย็นเก็บวัสดุทําความเย็น ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งใหเ้อกสารขั �นตอนในรูปแบบของคูม่อืการปฏบิัตงิานสําหรับดา้นตา่ง ๆ ของหอ้งเย็นเก็บวัสดุทําความเย็นที�
ใชใ้นการใหบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น ดังตอ่ไปนี�: 

a) การใชแ้ละการปฏบิัตงิาน 
b) อณุหภมูใินการปฏบิัตงิาน 

หมายเหตุ 1  สําหรับวัสดทุําความเย็นที�มอีณุหภมูติํ�ากว่าอณุหภมูเิยอืกแข็ง 
c) การเฝ้าตดิตามอณุหภมูขิณะปฏบิัตงิาน 
d) ตารางเวลาและบันทกึการซอ่มบํารุง 
e) ตารางเวลาและบันทกึการทําความสะอาด 
f) การละลายนํ�าแข็ง 

หมายเหตุ 2 หอ้งเย็นเก็บวัสดุทําความเย็นทํางานในระดับหรอืตํ�ากว่าอณุหภมูเิยอืกแข็งที�บังคับใชเ้พื�อแชแ่ข็งวัสดุทําความเย็น ทั �งนี� เพื�อใหท้ํางานอย่างถกูตอ้ง ความถี�ของการละลายนํ�าแข็งจะตอ้งดําเนนิการตามคําแนะนําของผูผ้ลติ หรอื คําชี�แนะที�ไดร้ับจากผูผ้ลติ ตามความ
เหมาะสม 

11 Staffing  
11.1 Training programme  
The refrigerated delivery service provider shall design, document and provide relevant 
training programmes for new staff members engaged in the refrigerated delivery 
service operations in operation sites.  
As a minimum, the training programme shall cover:  
a) work instructions (see 10.1 and 10.2);  
b) work instructions for transferring refrigerated parcels (see 10.3);  
c) use of relevant cold stores (see 10.6, 10.8);  
d) use of relevant refrigerated vehicles (see 10.4, 10.5, 10.7 and 11.3);  
e) handling and transferring refrigerated parcels, where applicable (see 10.2 and 
10.3);  
f) contingency plans for problems within the refrigerated delivery service (for 
example, cold store breakdown, service transport temperature breaches and  manual  
errors)  (see  5.3,  9.3.1,  9.5.1  and 10.2.1);  
g) customer service procedures and behaviours, if applicable (see 4.1 and 4.4);  
h) awareness raising regarding hygiene and sanitation.  
The refrigerated service provider shall retain training records and be aware of the 
relevant regulations.  
Each employee in contact with chilled  or  frozen  parcels  shall  receive  appropriate  
food-safety  related training.  
When a new staff member has completed the training programme, the refrigerated 
service provider shall retain training records and be aware of the relevant regulations.  

11. พนกังาน 
11.1 โปรแกรมการฝึกอบรม 
ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งออกแบบ จัดทําเอกสารและจัดเตรยีมโปรแกรมการฝึกอบรมที�เกี�ยวขอ้งใหก้ับพนักงานใหม่ที�จะเขา้มาปฏบิัตงิานใหบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นในสถานที�
ปฏบิัตงิานตา่ง ๆ อยา่งนอ้ยที�สดุ โปรแกรมการฝึกอบรมจะตอ้งครอบคลมุ: 

a) คําแนะนําในการทํางาน (ด ู10.1 และ 10.2) 
b) คําแนะนําในการทํางานสําหรับการเคลื�อนยา้ยพัสดแุบบแชเ่ย็น (ด ู10.3) 
c) การใชง้านหอ้งเย็นที�เกี�ยวขอ้ง (ด ู10.6, 10.8) 
d) การใชง้านยานพาหนะแชเ่ย็นที�เกี�ยวขอ้ง (ด ู10.4, 10.5, 10.7 และ 11.3) 
e) การจัดการและการเคลื�อนยา้ยพัสดแุบบแชเ่ย็น หากม ี(ด ู10.2 และ 10.3) 
f) แผนฉุกเฉนิตา่ง ๆ สําหรับปัญหาในการใหบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น (เชน่ การหยดุ

ทํางานของหอ้งเย็น ขอ้ผดิพลาดของอณุหภมูกิารขนสง่ในการบรกิารและขอ้ผดิพลาด
จากคน) (ด ู5.3,  9.3.1,  9.5.1 และ 10.2.1) 

g) ขั �นตอนการบรกิารลูกคา้และพฤตกิรรมต่าง ๆ หากม ี(ด ู4.1 และ 4.4) 
h) การสรา้งความตระหนักเกี�ยวกับสขุอนามัยและสขุลักษณะ ผูใ้หบ้รกิารในตูเ้ย็นจะตอ้งเก็บรักษาบันทกึการฝึกอบรมและตระหนักถงึกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง พนักงานแตล่ะคนที�สมัผัสกับพัสดแุบบแชเ่ย็นหรอืแบบแชแ่ข็งจะตอ้งไดร้ับการฝึกอบรมที�เกี�ยวขอ้งดา้นความปลอดภัยของอาหารที�เหมาะสม เมื�อพนักงานใหมเ่ขา้โปรแกรมการฝึกอบรมเสร็จสมบรูณ์แลว้ ผูใ้หบ้รกิารแบบแชเ่ย็นจะตอ้งเก็บรักษาบันทกึการฝึกอบรมและตระหนักถงึกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 
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11.2 Additional training  
The refrigerated delivery service provider shall provide additional training or repeated 
training where:  
a) there is a change to the refrigerated delivery service attributes or operations;  
b) there are new processes or procedures introduced in the refrigerated delivery 
service;  
c) there are new cold stores or there are new refrigerated enclosures; or   
d) a staff member is underperforming.  

11.2 การฝึกอบรมเพิ*มเตมิ ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งใหก้ารฝึกอบรมเพิ�มเตมิหรอืการฝึกอบรมซํ�าเมื�อ: 
a) มกีารเปลี�ยนแปลงคณุลักษณะการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น หรอื การปฏบิัตงิาน 
b) มกีระบวนการหรอืขั�นตอนใหม ่ๆ เพิ�มเขา้มาในการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น 
c) มหีอ้งเย็นใหม ่หรอื มชีอ่งแชเ่ย็นใหม ่หรอื 
d) พนักงานทํางานไดต้ํ�ากวา่เกณฑท์ี�กําหนด 

11.2 Additional training  
The refrigerated delivery service provider shall provide additional training or repeated 
training where:  
a) there is a change to the refrigerated delivery service attributes or operations;  
b) there are new processes or procedures introduced in the refrigerated delivery 
service;  
c) there are new cold stores or there are new refrigerated enclosures; or   
d) a staff member is underperforming.  

11.2 การฝึกอบรมเพิ*มเตมิ ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งใหก้ารฝึกอบรมเพิ�มเตมิหรอืการฝึกอบรมซํ�าเมื�อ: 
a) มกีารเปลี�ยนแปลงคณุลักษณะการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น หรอื การปฏบิัตงิาน 
b) มกีระบวนการหรอืขั�นตอนใหม ่ๆ เพิ�มเขา้มาในการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น 
c) มหีอ้งเย็นใหม ่หรอื มชีอ่งแชเ่ย็นใหม ่หรอื 
d) พนักงานทํางานไดต้ํ�ากวา่เกณฑท์ี�กําหนด 

11.3 Staff members responsible for driving  
The refrigerated delivery service provider shall, as a minimum:  
a) request that potential staff members involved in driving activities provide evidence 
of their valid driving licence prior to being offered a position; and  
b) check that the driving licences of the staff members involved in driving activities 
are valid on an annual basis;  
c) provide initial and regular update training for drivers for this specialised activity;  
d) provide manufacturers’ instructions on the operation of the temperature-controlled 
equipment.  
If the driving staff members are engaged in activities other than driving, refer to 11.1 
for the contents of the programme to be covered.  
 
NOTE Attention is drawn to national and local legislation regarding driving licences.  

11.3 พนกังานที*รบัผดิชอบในการขบัรถ อยา่งนอ้ยที�สดุ ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้ง: 
a) ขอใหผู้ท้ี�อาจจะเป็นพนักงานที�รับผดิชอบในการขับรถแสดงหลักฐานใบอนุญาตขับขี�ที�

ถกูตอ้งกอ่นเสนอตําแหน่งให ้และ 
b) ตรวจสอบวา่ใบอนุญาตขับขี�ของพนักงานที�รับผดิชอบในการขับรถมคีวามถกูตอ้งเป็น

ประจําทุกปี 
c) ใหก้ารฝึกอบรมลา่สดุขั�นตน้และเป็นประจําสําหรับผูข้ับขี�สําหรับกจิกรรมพเิศษนี� 
d) ใหค้ําแนะนําของผูผ้ลติเกี�ยวกับการทํางานของอุปกรณ์ที�มกีารควบคุมอุณหภมู ิหากพนักงานขับรถมสีว่นร่วมในกจิกรรมอื�นนอกเหนือจากการขับขี� ขอใหอ้า้งองิ 11.1 สําหรับเนื�อหาของโปรแกรมที�จะครอบคลมุ 

หมายเหตุ ใหค้วามเอาใจใสก่ับกฎหมายระดับประเทศและระดับทอ้งถิ�นเกี�ยวกับใบอนุญาตขับขี� 
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12 Monitoring and improving the refrigerated delivery service  
12.1 Transport network  
The  refrigerated  delivery  service  provider  shall  have  a  system  in  place  to  
record  and  monitor  the following:  
a) the number of refrigerated parcels delivered through the transport network and 
each operation site daily (see 5.3);  
b) the identification number of each refrigerated parcel (see 7.2);  
c) the location of each refrigerated parcel (see 5.1);  
NOTE When a refrigerated parcel is at the wrong location, it can be relocated 
through the system.  
d) the designated destination (for example, geographical code) of each refrigerated 
parcel;  
e) the size and/or mass of each refrigerated parcel;  
f) the time and date of acceptance of each refrigerated parcel;  
g) the time and date of delivery to the designated destination of each refrigerated 
parcel;  
h) the total time taken for each refrigerated parcel delivery from acceptance to arrival 
at the designated destination;  
i) the  temperature  of  the  refrigerated  enclosures  within which  the   refrigerated   
parcel   has been transported since acceptance from the delivery service user, and, 
where applicable, the environmental temperatures during transfer times;  
j) non-deliveries of refrigerated parcels.  

12. การเฝ้าตดิตามและการปรบัปรงุบรกิารจดัสง่แบบแชเ่ย็น 
12.1 เครอืขา่ยการขนสง่ ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งมรีะบบในการบันทกึและเฝ้าตดิตามขอ้มูลดังต่อไปนี�: 

a) จํานวนพัสดแุบบแชเ่ย็นที�จัดสง่ผา่นทางเครอืขา่ยการขนสง่ และสถานที�ปฏบิัตงิานแต่
ละแหง่ทกุวัน (ด ู5.3) 

b) หมายเลขระบพุัสดแุบบแชเ่ย็นแตล่ะชิ�น (ด ู7.2) 
c) ตําแหน่งของพัสดุแบบแชเ่ย็นแตล่ะชิ�น (ด ู5.1) 

หมายเหตุ เมื�อพัสดแุบบแชเ่ย็นอยู่ผดิที� สามารถยา้ยพัสดมุาที�ใหมผ่า่นระบบ 
d) สถานที�ปลายทางที�กําหนดไว ้(เชน่ รหัสทางภมูศิาสตร)์ ของพัสดแุบบแชเ่ย็นแต่ละชิ�น 
e) ขนาดและ/หรอืนํ�าหนักของพัสดแุบบแชเ่ย็นแตล่ะชิ�น 
f) เวลาและวันที�ที�รับพัสดแุบบแชเ่ย็นแตล่ะชิ�น 
g) เวลาและวันที�ที�จัดสง่พัสดแุบบแชเ่ย็นแตล่ะชิ�นไปยังสถานที�ปลายทางที�กําหนดไว ้
h) เวลาทั �งหมดที�ใชส้ําหรับการจัดสง่พัสดแุบบแชเ่ย็นแต่ละชิ�นจากจุดรับไปยังสถานที�ปลายทางที�กําหนดไว ้
i) อณุหภมูขิองชอ่งแชเ่ย็นภายในที�ขนสง่พัสดุแบบแชเ่ย็น ตั �งแต่รับพัสดุจากผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ และ อณุหภมูสิภาพแวดลอ้มในระหว่างเวลาการเคลื�อนยา้ย หากม ี
j) การไม่ไดจ้ัดสง่พัสดุแบบแชเ่ย็น 

12.2 Delays and non-deliveries within standard delivery timescales  
Where there is a consistent or rising pattern of refrigerated parcels not arriving at the 
designated destination within the standard delivery timescales (see 4.6.6), the 
refrigerated delivery service provider shall investigate the cause of the delays or non-
deliveries.  
Where issues and root causes are identified, a course of action shall be created and 
followed in order to rectify them.  
 
NOTE This prevents the accumulation of undelivered refrigerated parcels at specific 
parts of the transport network or prevents a problem from recurring. The specific 
conditions under which investigations are started are defined by the refrigerated 
delivery service provider.  

12.2 ความลา่ชา้และการไมไ่ดจ้ดัสง่ภายในระยะเวลาจดัสง่ตามมาตรฐาน เมื�อเกดิเหตกุารณ์ที�พัสดแุบบแชเ่ย็นจัดสง่ไมถ่งึสถานที�ปลายทางที�กําหนดไวภ้ายในระยะเวลา
จัดสง่ตามมาตรฐาน (ดู 4.6.6) อยา่งสมํ�าเสมอหรอืเพิ�มขึ�น ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งสบืสวนถงึสาเหตขุองความลา่ชา้และการไม่ไดจ้ัดสง่นั�น ๆ เมื�อพบปัญหาและสาเหตุที�แทจ้รงิ จะตอ้งสรา้งการดําเนนิการแกไ้ขและนํามาใชใ้นการแกไ้ขสถานการณ์เหลา่นี� 
 
หมายเหตุ การทําเชน่นี�จะชว่ยป้องกันการสะสมของพัสดแุบบแชเ่ย็นที�ไมไ่ดจ้ัดสง่ในบางสว่นของเครอืขา่ยการขนสง่ หรอืป้องกันไมใ่หป้ัญหาเกดิขึ�นซํ�า โดยผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งกําหนดเงื�อนไขเฉพาะภายใตก้ารเริ�มสบืสวน 
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12.3 Temperature monitoring and temperature recording of the transport 
network  
The refrigerated delivery service provider shall define and classify the level of 
refrigerated delivery service temperature monitoring and temperature recording in 
accordance with 12.3.1 and 12.3.2.  
The level of temperature monitoring and temperature recording shall be expressed 
using symbols specified in 12.3.1 and 12.3.2.  
The refrigerated delivery service provider shall document the temperature monitoring 
and temperature recording and its result and retain them.  
 
NOTE 1 The  refrigerated  delivery  service  provider  can  demonstrate  the  level  of  
temperature  monitoring and temperature and its result to the interested parties such 
as delivery service users to demonstrate that the provided service is temperature-
controlled.  
 
NOTE 2 The refrigerated delivery service provider can include the level of 
temperature monitoring and temperature recording in work instruction or operational 
manual or instruction.  
EXAMPLE As an example of the expression of temperature monitoring and 
temperature recording, the service  provider decides that the level of temperature 
monitoring and recording is B and 2 respectively (see 12.3.1 and 12.3.2). The 
expression is TM:B, TR:2. 

12.3 การเฝ้าตดิตามอุณหภูมแิละการบนัทกึอุณหภูมขิองเครอืขา่ยการขนสง่ 
ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งกําหนดและจําแนกระดับของการเฝ้าตดิตามอณุหภมูบิรกิาร
จัดสง่แบบแชเ่ย็นและการบันทกึอณุหภมูติาม 12.3.1 และ 12.3.2 จะตอ้งแสดงระดับของการเฝ้าตดิตามอณุหภมูแิละการบันทกึอณุหภมูโิดยใชส้ญัลักษณ์ต่าง ๆ ที�
ระบไุวใ้น 12.3.1 และ 12.3.2 
ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งทําเอกสารเฝ้าตดิตามอณุหภมูแิละการบันทกึอณุหภมูิรวมทั �งผลลัพธ ์และเก็บรักษาไว ้
 
หมายเหตุ 1 ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นสามารถแสดงระดับของการเฝ้าตดิตามอณุหภมู ิและอณุหภมูแิละผลการเฝ้าตติดามใหก้ับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีต่าง ๆ เชน่ ผูใ้ชบ้รกิารจัดสง่ เพื�อแสดงใหเ้ห็นวา่บรกิารที�มอบใหม้กีารควบคมุอณุหภมู ิ
 
หมายเหตุ 2 ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นสามารถครอบคลมุถงึระดับของการเฝ้าตดิตาม
อณุหภมูแิละการบันทกึอุณหภูมใินคําแนะนําในการทํางานหรอืคูม่อืหรอืคําแนะนําในการ
ปฏบิัตงิาน 
 
ตวัอยา่ง จากตัวอยา่งของการแสดงการเฝ้าตดิตามอณุหภูมแิละการบันทกึอณุหภมู ิผูใ้หบ้รกิาร
ตัดสนิใจวา่ระดับการเฝ้าตดิตามและบันทกึอณุหภมูเิป็น B และ 2 ตามลําดับ (ด ู12.3.1 และ 
12.3.2) แสดงสัญลักษณ์ TM:B, TR: 2 
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12.3.1 Temperature monitoring  
The temperature monitoring of the refrigerated delivery service shall  be  classified  in  
accordance  with Table 1.  

For further information see A.3.2. and A.3.3. 
 Table 1 — Temperature monitoring  

 
Classificati
on  

Descriptio
n  

TM:A Temperature monitoring of the refrigerated enclosures, 
temperature-controlled environments and non-temperature-
controlled environments to which parcels are exposed is 
continuous throughout the entire refrigerated delivery service 
process, including during transfer times.  

TM:B Temperature monitoring of the refrigerated enclosures and 
temperature-controlled environments is continuous throughout 
the refrigerated delivery service, except during transfer times 
within non-temperature-controlled environments to which 
parcels are exposed  

TM:C Temperature monitoring of the refrigerated enclosures and 
temperature-controlled environments is carried out at identified 
points throughout the refrigerated delivery service, but is not 
continuous.  

NOTE See 9.3.2 regarding cold stores.   
If the refrigerated delivery service is classified as TM:C, the refrigerated 
delivery service provider shall implement some additional process. The process 
needs to describe tests that shall be done frequently on representative 
samples of the means of transportation (for example, putting a disposable 
sensor once a month in a small number of mobile enclosures from each 
category) (see 12.4).  
For further information see A.3.2. and A.3.3.  

12.3.1 การเฝ้าตดิตามอุณหภูม ิ
จะตอ้งจัดแบง่ประเภทการเฝ้าตดิตามอุณหภมูขิองการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นตามตาราง 1 

สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ ด ูA.3.2 และ A.3.3  
ตาราง 1 – การเฝ้าตดิตามอณุหภมู ิ

 

 
หมายเหต ุด ู9.3.2  เกี�ยวกับหอ้งเย็น 
หากมกีารจําแนกประเภทบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นเป็น TM:C ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแช่
เย็นจะตอ้งใชก้ระบวนการเพิ�มเตมิบางอยา่ง กระบวนการจําเป็นตอ้งอธบิายการทดสอบตา่ง ๆ ที�จะตอ้งทําบ่อยครั �งกับตัวอยา่งวธิกีารขนสง่ (ตัวอย่างเชน่ การวางเซ็นเซอรท์ี�ใชแ้ลว้ทิ�งเดอืนละครั �งในชอ่งเคลื�อนที�จํานวนเล็กนอ้ยจากแตล่ะหมวดหมู)่ 
(ด ู12.4) สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ ด ูA.3.2 และ A.3.3 
 

ประเภท คําอธบิาย 
TM:A การเฝ้าตดิตามอณุหภมูขิองชอ่งแชเ่ย็น หอ้งเย็น สภาพแวดลอ้มที�มกีารควบคมุอณุหภมู ิและสภาพแวดลอ้มที�ไม่ไดม้กีารควบคมุอณุหภมูทิี�สมัผัสพัสดจุะตอ้งมคีวามตอ่เนื�องตลอดทั �งกระบวนการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น โดยรวมถงึในชว่งเวลาการเคลื�อนยา้ย 
TM:B การเฝ้าตดิตามอณุหภมูขิองชอ่งแชเ่ย็น หอ้งเย็นและสภาพแวดลอ้มที�มกีารควบคมุอณุหภมูจิะตอ้งมคีวามตอ่เนื�องตลอดการใหบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น ยกเวน้ในชว่งเวลาการเคลื�อนยา้ยภายในสภาพแวดลอ้มที�ไมม่กีารควบคมุอณุหภมูทิี�สัมผัสพัสดุ 
TM:C จะตอ้งดําเนนิการเฝ้าตดิตามอุณหภมูขิองชอ่งแชเ่ย็น และสภาพแวดลอ้มที�มกีารควบคมุอณุหภมู ิณ จุดที�ระบุตา่ง ๆ ตลอดการใหบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น แต่ไมต่อ้งมคีวามต่อเนื�อง 

12.3.2 Temperature recording  
The temperature recording of the refrigerated  delivery  service  shall  be  classified  
in  accordance  with Table 2.  
 
 

12.3.2 การบนัทกึอุณหภูม ิ
จะตอ้งจัดแบง่ประเภทการบันทกึอณุหภมูขิองการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นตามตาราง 2 
 
 
 
                                              ตาราง 2 – การบันทกึอุณหภมู ิ
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Table 2 — Temperature recording  

For further information see A.3.2. and A.3.3.   

Classificatio
n  

Description  
TR:1 Temperature recording of the refrigerated enclosures, cold 

stores, temperature-controlled environments and non-
temperature-controlled environments to which parcels are 
exposed is continuous throughout the entire refrigerated 
delivery service process, including during transfer times  

TR:2 Temperature recording of the refrigerated enclosures, cold 
stores and temperature-con- trolled environments is continuous 
throughout the refrigerated delivery service, except during 
transfer times within non-temperature-controlled environments 
to which parcels are exposed  

TR:3 Temperature recording of the refrigerated enclosures, cold 
stores and temperature-con- trolled environments is carried 
out at identified points throughout the refrigerated delivery 
service, but is not continuous  

 สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ ด ูA.3.2. และ A.3.3 

 

ประเภท คําอธบิาย 
TR:1 การบันทกึอณุหภมูขิองชอ่งแชเ่ย็น หอ้งเย็น สภาพแวดลอ้มที�มกีาร

ควบคมุอณุหภมู ิและสภาพแวดลอ้มที�ไม่ไดม้กีารควบคมุอณุหภมูทิี�สมัผัสพัสดจุะตอ้งมคีวามตอ่เนื�องตลอดทั�งกระบวนการบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น โดยรวมถงึในชว่งเวลาการเคลื�อนยา้ย 
TR:2 การบันทกึอณุหภมูขิองชอ่งแชเ่ย็น หอ้งเย็นและสภาพแวดลอ้มที�มกีารควบคมุอณุหภมูจิะตอ้งมคีวามตอ่เนื�องตลอดการใหบ้รกิารจัดสง่แบบแช่เย็น ยกเวน้ในชว่งเวลาการเคลื�อนยา้ยภายในสภาพแวดลอ้มที�ไมม่กีารควบคมุอณุหภมูทิี�สมัผัสพัสดุ 
TR:3 จะตอ้งดําเนนิการบันทกึอณุหภูมขิองชอ่งแชเ่ย็น หอ้งเย็น และสภาพแวดลอ้มที�มกีารควบคมุอณุหภูม ิณ จุดที�ระบุตา่ง ๆ ตลอดการใหบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็น แต่ไมต่อ้งมคีวามตอ่เนื�อง 

12.4 Temperature control within the transport network  
The refrigerated delivery service provider shall conduct testing of the temperature 
controls and processes within its refrigerated delivery service a minimum of once a 
month.  
The results of these tests shall be retained for a minimum of 12 months, the 
refrigerated delivery service provider should be aware of applicable legislation or 
regulations covering the period of time such documents are to be maintained.  
Where the results of the tests demonstrate vulnerabilities or inconsistencies in the 
refrigerated delivery service temperatures that exceed the service transport 
temperature, further  investigation shall be undertaken and remedial action taken.  
 
For further information, see A.5.1.  

12.4 การควบคมุอุณหภูมภิายในเครอืขา่ยการขนสง่ 
ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งทําการทดสอบการควบคมุอณุหภมูแิละกระบวนการตา่ง ๆ ในการใหบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นของตนเองอย่างนอ้ยเดอืนละครั�ง จะตอ้งเก็บรักษาผลการทดสอบเหล่านี�ไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 12 เดอืน ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแช่
เย็นควรตระหนักถงึกฎหมายหรอืขอ้บังคับที�ใชบ้ังคับซึ�งครอบคลมุระยะเวลาที�จะตอ้งเก็บรักษา
เอกสารดังกลา่วไว ้ในกรณีที�ผลการทดสอบตา่ง ๆ แสดงใหเ้ห็นถงึชอ่งโหวห่รอืความไม่สอดคลอ้งในอุณหภมูขิองบรกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นที�สงูกวา่อุณหภมูกิารขนสง่ในบรกิาร จะตอ้งดําเนนิการตรวจสอบเพิ�มเตมิและดําเนนิการแกไ้ข 
 
สําหรบัขอ้มลูเพิ*มเตมิ ด ูA.5.1 
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12.5 Quality controls of refrigerated delivery service operations  
The refrigerated delivery service provider shall implement procedures for checking 
that the correct duties (i.e. cleaning, maintenance of cold stores) have been carried 
out in accordance with the work instructions, operational manuals and other activities 
conforming to Clause 10. The refrigerated delivery service provider shall define the 
criteria, method and frequency of each check in accordance with the work 
instructions (see 10.2) and operational manuals (see 10.4 to 10.8).  
In the event that one of the parcels contains food products, risk analysis shall be 
conducted to ensure safety for the consumer. 
NOTE The  refrigerated delivery  service provider can conduct a hazard analysis and 
critical point (HACCP)  study to characterise the hazards and identify the relevant 
means of control.  
The results of the risk analysis shall be recorded in documented information. They 
shall be reviewed regularly according to a written schedule, as well as every time the 
context changes in a way that affects the activity and food safety. 
Where errors or defects are identified from the results of the checks, further 
investigation or corrective action shall be undertaken. 
 
NOTE In many cases, the responsible person  (see  5.4.2)  is  likely  to  be  
responsible  for  carrying out  the checks. Where appropriate, the results of the 
checks are documented (for checks regarding cleaning, for example, documentation 
might not be necessary). 
 

12.5 การควบคมุคุณภาพของการใหบ้รกิารจดัสง่แบบแชเ่ย็น ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งดําเนนิการตามขั�นตอนตา่ง ๆ สําหรับการตรวจสอบว่ามกีารปฏบิัตหินา้ที�อยา่งถูกตอ้ง (เชน่ การทําความสะอาด การซอ่มบํารุงหอ้งเย็น) ตามคําแนะนําในการทํางาน คูม่อืการปฏบิัตงิานและกจิกรรมอื�น ๆ ที�สอดคลอ้งกับขอ้ 10 ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นจะตอ้งกําหนดเกณฑ ์วธิกีารและความถี�ของการตรวจสอบแต่ละครั �ง ตามคําแนะนําใน
การทํางาน (ดู 10.2) และคูม่อืการปฏบิัตงิาน (ด ู10.4 ถงึ 10.8) 
ในกรณีที�พัสดชุิ�นใดชิ�นหนึ�งบรรจุผลติภัณฑอ์าหาร จะตอ้งทําการวเิคราะหค์วามเสี�ยงเพื�อทําให ้มั�นใจในความปลอดภัยของผูบ้รโิภค 
หมายเหต ุ ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่แบบแชเ่ย็นสามารถทําการวเิคราะหอ์ันตรายและศกึษาจุด
วกิฤต (HACCP) เพื�อแสดงคุณลักษณะพเิศษของอันตรายตา่ง ๆ และระบุวธิกีารควบคมุที�เกี�ยวขอ้ง จะตอ้งบันทกึผลการวเิคราะหค์วามเสี�ยงไวใ้นเอกสารสารสนเทศ โดยจะตอ้งทําการทบทวนอยา่งสมํ�าเสมอตามตารางเวลาที�เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถงึทกุครั �งที�มกีารเปลี�ยนแปลงบรบิทในทางที�สง่ผลกระทบต่อกจิกรรมและความปลอดภัยของอาหาร ในกรณีที�มกีารบง่ชี�ถงึขอ้ผดิพลาดหรอืขอ้บกพร่องตา่ง ๆ จากผลการตรวจสอบ จะตอ้ง
ดําเนนิการตรวจสอบหรอืดําเนนิการแกไ้ขตอ่ไป 
 
หมายเหตุ ในหลาย ๆ กรณี ผูร้ับผดิชอบ (ด ู5.4.2) มแีนวโนม้ที�จะรับผดิชอบในการตรวจสอบ โดยจัดทําเอกสารผลการตรวจสอบตามความเหมาะสม (สําหรับการตรวจสอบตา่ง ๆ เกี�ยวกับ
การทําความสะอาด เชน่ เอกสารอาจไมจ่ําเป็น) 

 


