
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 
เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูป 

ท่ีบรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย 
------------------------------------- 

โดยเปนการสมควรใหมีมาตรการการประกันคุณภาพของอาหารแปรรูปเพื่อลดการ
ปนเปอนท้ังทางดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ ทั้งนี ้เพื ่อคุ มครองผูบริโภคใหไดร ับอาหารท่ี
ปลอดภัย รวมทั้งเปนการยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖(๗) แหงพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.๒๕๒๒ อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาหารออกประกาศไว ดังตอไปนี ้

ขอ ๑  ในประกาศนี้ 
“อาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย” หมายความวา อาหารท่ีผาน

กระบวนการแปรรูป เชน ตัดแตงในลักษณะท่ีนําไปปรุงหรือบริโภค คั่ว ทําใหแหง หมักดอง เปนตน 
หรือทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะของอาหาร หรืออาหารท่ีผานกระบวนการผลิตเรียบรอยแลว 
และบรรจุในภาชนะพรอมจําหนายตอผูบริโภค แตท้ังนี้ไมรวมถึงอาหารควบคุมเฉพาะ หรืออาหาร
ท่ีกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และอาหารท่ีตองมีฉลากท่ีมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดให 
ตองปฏิบัติตามวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแลว” 

ขอ ๒  ใหอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพรอมจําหนายเปนอาหารท่ีกําหนดวิธีการผลิต 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 

ขอ ๓  ผูผลิตอาหารตามขอ ๒ เพื่อจําหนายตองปฏิบัติตามวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช 
ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพรอมจําหนายท่ีกําหนดไวในบัญชี
หมายเลข ๑ ทายประกาศนี้ หรือไมต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดไวดังกลาว  

การตรวจสถานท่ีผลิตอาหารตามวรรคหนึ่งใหใชบันทึกและหลักเกณฑตามบัญชีหมายเลข 
๒ และ ๓ ทายประกาศนี้ 

ขอ ๔  ผูนําเขา... 

 
 
 

(ราง) 



 
-๒- 

 
ขอ ๔  ผูนําเขาอาหารตามขอ ๒ เพื่อจําหนาย ตองจัดใหมีใบรับรองวิธีการผลิต เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพรอมจําหนายท่ีกําหนดไว
ในบัญชีหมายเลข ๑ ทายประกาศนี้ หรือไมต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดไวดังกลาว 

ขอ ๕  ใหผูท่ีไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือไดรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารหรือไดรับ
ใบอนุญาตนําเขาอาหาร สําหรับอาหารตามขอ ๒ แลวแตกรณี กอนวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับท่ีปฏิบัติ 
ไมเปนไปตาม ขอ ๓ และ ขอ ๔ ปรับปรุง แกไข หรือจัดใหมีใบรับรองแลวแตกรณี ใหถูกตองตาม
ประกาศนี้ ภายในสามป นับแตวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ 

ขอ ๖  ประกาศนี้ ไมใชบังคับกับอาหารตามขอ ๒ ซึ่งผูปรุงหรือผูผลิตเปนผูจําหนาย
โดยตรงใหกับผูบริโภค 

ขอ ๗  ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ประกาศ ณ วันท่ี        มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 
 

(นายวิทยา บุรณศิริ) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 



 

  

บัญชีหมายเลข 1 
บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ....  เรือ่ง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลติ และเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย 

การผลิตอาหารจะตองมีการกําหนด วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และเก็บรักษาอาหารซึง่การดําเนินการดังกลาวน้ันจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ตอไปน้ี 
ลําดับท่ี หัวขอ เน้ือหา 

๑ สถานท่ีตั้งและอาคารผลติ 1.1  สถานท่ีตั้งตัวอาคารและท่ีใกลเคียง ตองอยูในท่ีท่ีจะไมทําใหอาหารท่ีผลิตเกิดการปนเปอนไดงาย  โดย 
1.1.1  สถานท่ีตั้งตัวอาคารและบรเิวณโดยรอบสะอาด ไมปลอยใหมีการสะสมสิ่งท่ีไมใชแลว หรือสิ่งปฏิกูลอันอาจเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและ

แมลง รวมท้ังเช้ือโรคตาง ๆ ข้ึนได 
1.1.2  อยูหางจากบริเวณหรือสถานท่ีท่ีมีฝุนมากผิดปกต ิ 
1.1.3  ไมอยูใกลเคยีงกับสถานท่ีนารังเกียจ   
1.1.4  บริเวณพ้ืนท่ีตั้งตัวอาคารไมมีนํ้าขังแฉะและสกปรก และมีทอระบายน้ําเพ่ือใหไหลลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ 

ในกรณีท่ีสถานท่ีตั้งตัวอาคารซึ่งใชผลิตอาหารอยูติดกับบริเวณท่ีมีสภาพไมเหมาะสม หรือไมเปนไปตามขอ 1.1.1-1.1.4 ตองมีกรรมวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพในการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวนําโรค ตลอดจนฝุนผงและสาเหตุของการปนเปอนอ่ืน ๆ ดวย 
๑.๒ อาคารผลิตหรือบรเิวณผลติมกีารรักษาความสะอาดและรักษาใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ  
      1.2.1 มีการจัดการและรักษาสภาพแวดลอมในอาคารหรือบริเวณผลิตใหมีความเปนระเบยีบ ถูกสุขลักษณะ เปนระเบียบ ไมมสีิ่งของท่ีใชแลว และ
ไมเกิดการปนเปอนสูผลิตภัณฑ สะดวกและเหมาะในการปฏิบัติงาน 
        ๑.๒.๒ ตองแยกบริเวณผลิตอาหารออกเปนสดัสวน ไมปะปนกับท่ีอยูอาศัย   
      1.2.๓ จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศท่ีเหมาะสม เพียงพอตามความเหมาะสมสําหรบัการปฏิบัติงานภายในอาคารผลิต 
       ๑.2.๔ มีทอหรือทางระบายนํ้า รองรับนํ้าท้ิงจากกระบวนการผลิต เพ่ือใหไหลลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ 
      ๑.๒.๕ ตองมีมาตรการปองกันสัตวและแมลงไมใหเขาสูอาคารหรือบริเวณผลิต หรือ สัมผัสอาหาร 

๒ เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชใน
การผลิต 

2.1 การออกแบบเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชเหมาะสมและคํานึงการปนเปอนท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังสามารถทําความสะอาดตัวเครื่องมือ อุปกรณ และ
บริเวณท่ีตั้งไดงายและท่ัวถึง 
๒.2 ภาชนะหรืออุปกรณในการผลิตท่ีสมัผสักับอาหาร ตองทําจากวัสดุท่ีไมทําปฏิกิรยิากับอาหาร อันอาจเปนอันตรายตอผูบริโภค และงายตอการทํา
ความสะอาด 
๒.3 โตะหรือพ้ืนผิวท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลติในสวนท่ีสมัผสักับอาหาร ตองทําดวยวัสดุท่ีไมเกิดสนิม ทําความสะอาดงาย ไมทําใหเกิดปฏิกิริยาท่ี
อาจเปนอันตรายตอผูบริโภค โดยตั้งอยูในตําแหนงท่ีทําความสะอาดงาย มีความสูงเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือมมีาตรการปองกันการปนเปอนท่ีอาจ
เกิดข้ึนได 

๓ การควบคุมกระบวนการผลติ ๓.๑ วัตถุดิบและสวนผสมในการผลิตอาหาร ตองมีการคดัเลือกใหอยูในสภาพท่ีสะอาด มีคณุภาพดี เหมาะสําหรับใชในการผลติอาหารสําหรับบริโภค 
ตองลาง หรือทําความสะอาดตามความจําเปนเพ่ือขจัดสิ่งสกปรก หรือสิ่งปนเปอนท่ีอาจตดิหรือปนมากับวัตถุน้ันๆ และตองเก็บรกัษาวัตถุดิบภายใต
สภาวะท่ีปองกันการปนเปอนไดโดยมีการเสื่อมสลายนอยท่ีสุด และมกีารหมุนเวียน สตอกของวัตถุดิบและสวนผสมอาหารอยางมีประสิทธิภาพ และ 
หากมีการใชวัตถุเจือปนอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร  
๓.๒ การดําเนินการระหวางการผลิตอาหารมีการดําเนินการขนยายวัตถุดิบ สวนผสม ภาชนะบรรจุ และบรรจุภัณฑ ในลักษณะท่ีไมเกิดการปนเปอน 



 

  

ลําดับท่ี หัวขอ เน้ือหา 
๓.๓ ผูผลิตมีข้ันตอนและวิธีการในการควบคุมกระบวนการผลติเปนไปตามขอกําหนดหรือตามความเหมาะสมของกระบวนการผลติน้ันๆ อยางเครงครัด 
๓.๔ นํ้าท่ีใชในกระบวนการผลิตท่ีสัมผสักับอาหารตองเปนนํ้าสะอาด บริโภคได มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นํ้าบริโภค 
และการนําไปใชในสภาพท่ีถูกสุขลกัษณะ 
๓.๕ นํ้าแข็งใชในกระบวนการผลติท่ีสัมผสักับอาหาร สะอาด มีคณุภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นํ้าแข็ง และการนําไปใชใน
สภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 
๓.6 การผลิต การเก็บรักษา ขนยาย และขนสงผลติภณัฑอาหาร ตองปองกันการปนเปอนและปองกันการเสื่อมสลายของอาหารและภาชนะบรรจดุวย 

๔ การสุขาภิบาล ๔.๑ นํ้าท่ีใชภายในสถานท่ีผลิต ตองเปนนํ้าสะอาดและจดัใหมีการปรับคุณภาพนํ้าตามท่ีจําเปน  
๔.๒ จดัใหมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยท่ีมีฝาปดในจํานวนท่ีเพียงพอ และมีระบบกําจดัขยะมลูฝอยท่ีเหมาะสม 
๔.3 จดัใหมีหองสวมและอางลางมือหนาหองสวมใหเพียงพอสําหรบัผูปฏิบตัิงาน และตองถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณในการลางมืออยางครบถวน ใชงานได 
สะอาด และตองแยกตางหากจากบริเวณผลติ หรือไมเปดสูบริเวณผลิตโดยตรง 
๔.4 จดัใหมีอางลางมือในบรเิวณผลิตใหเพียงพอ ใชงานได สะอาด และมีอุปกรณลางมืออยางครบถวน  
๔.5 มีวิธีการจัดการระบายน้ําท้ิงและสิ่งโสโครกอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม 

๕ การบํารุงรักษาและทําความ
สะอาด 

๕.๑ ตัวอาคารสถานท่ีผลิตตองทําความสะอาดและรักษาใหอยูในสภาพท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะอยางสม่ําเสมอ 
๕.๒ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอปุกรณการผลิต มีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ และอยูในสภาพท่ีใชงานได 
5.3 การเก็บรักษาสารเคมีทําความสะอาดหรือสารเคมีอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการรักษาสุขลักษณะ จะตองแยกเปนสัดสวนและปลอดภัยและมีปายแสดงช่ือ 

๖ บุคลากรและสุขลักษณะ
ผูปฏิบัติงาน 

๖.๑ ผูปฏิบตัิงานในบริเวณท่ีผลติตองไมเปนโรคตดิตอหรือโรคนารังเกียจตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง หรือมีบาดแผลอันอาจกอใหเกิดการปนเปอน
ของผลิตภณัฑ 
๖.๒ ผูปฏิบตัิงานทุกคนในขณะท่ีดาํเนินการผลิตและมีการสัมผัสโดยตรงกับอาหาร หรือสวนผสมของอาหาร หรือสวนใดสวนหนึ่งของพ้ืนท่ีผิวท่ีสัมผัสกับ
อาหาร ตอง 
       ๖.๒.๑ สวมเสื้อผาท่ีสะอาดและเหมาะสมตอการปฏิบตัิงาน กรณีท่ีใชเสื้อคลุมก็ตองสะอาด 
       6.2.2 มีมาตรการในการจัดการรองเทาท่ีใชในการผลติท่ีเหมาะสม เชนเปลี่ยนใชรองเทาเฉพาะบริเวณ หรือจุมรองเทาในนํ้ายาฆาเช้ือโรคเขาสู
บริเวณผลติ เพ่ือปองกันการปนเปอนสูผลติภณัฑ 
       ๖.๒.3 ไมสวมเครื่องประดับตางๆขณะปฏิบัติงาน และดูแลสุขอนามัยของมือและเล็บใหสะอาดอยูเสมอ 
       ๖.๒.4 ดูแลรักษามือและเลบ็ใหสะอาด และ ลางมือใหสะอาดทุกครั้งท้ังกอนเริ่มปฏิบัติงานและหลังการปนเปอน 
       ๖.๒.5 สวมหมวก หรือผาคลุมผม หรือตาขาย 
๖.๓ แสดงคําเตือน หามหรือปองกันมิใหบุคคลใดแสดงพฤติกรรมอันนารังเกียจในการผลติอาหาร เชน สูบบุหรี่ บวนนํ้าลาย เปนตน 
6.4 ผูท่ีไมเก่ียวของกับการผลิต ปฏิบัติตามขอ 6.1-6.2 เมื่ออยูในบริเวณผลติ 
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บัญชีหมายเลข 2 

บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย 
------------------------------------------- 

วันที่ ….………………… เวลา……………… นาย, นาง, นางสาว.......………..…….……………………………..………… 
………………………………………………………………………………......................................................................................……...........……. 
พนักงานเจาหนาที่ตามความในมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดพรอมกันมาตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 
ชื่อ…………………………………………………………………………………………….…….………...………...…………………………………………………… 
ซึ่งมีผูดําเนนิกิจการ/ผูรับอนุญาต คือ …………….………………………….……………………….….…....………………………………………………. 
สถานทีผ่ลิตตัง้อยู ณ…………….……………………………………………………………….………….……….……….………………………………………. 
……………………………………………………………………….............................................................…………………………………………………. 
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/เลขสถานที่ผลติอาหาร เลขที…่………………………………………………………………………….………………………… 
ประเภทอาหารที่ขออนุญาต/ไดรับอนุญาต……………………………………………………………………………….…………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………… 
วัตถุประสงคในการตรวจ  :    ตรวจประกอบการอนุญาต แรงมา…………..……HP  คนงาน…………...…..คน  
(แลวแตกรณี)     ตรวจเฝาระวัง           อ่ืนๆ……..……………………………………………….. 
คร้ังที่ตรวจ  : …………….………… 

นํ้าหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหต ุ

 1.สถานท่ีต้ังและอาคารผลิต  
     1.1  สถานท่ีตั้ง ตัวอาคารและท่ีใกลเคียงมี

ลักษณะดังตอไปน้ี 
 

0.25          (1) ไมมีการสะสมสิ่งของท่ีไมใชแลว  
0.25          (2)  ไมมีการสะสมสิ่งปฏิกูล  
0.25          (3)  ไมมฝีุนควันมากผิดปกติ           
0.25          (4)  ไมมีวัตถุอันตราย      
0.25          (5)  ไมมคีอกปศุสตัวหรือสถานเลีย้งสัตว      
0.25          (6)  ไมมีนํ้าขังแฉะและสกปรก      
0.25          (7)  มีทอหรือทางระบายนํ้านอกอาคารเพ่ือ

ระบายน้ําท้ิง 
     

   1.2.อาคารผลิตหรือบรเิวณผลติ      
1.0     1.2.1 สะอาด ถูกสุขลักษณะ เปนระเบียบ และ

ไมมสีิ่งของท่ีไมใชแลว 
     

1.0     1.2.2 มีการแยกบริเวณผลิตอาหารออกเปน 
สัดสวนจากท่ีพักอาศัยและผลิตภณัฑอ่ืนๆ 

     

0.25     1.2.3 มีแสงสวางเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน      
0.25      1.2.4 มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสมสาํหรับการ

ปฏิบัติงาน 
     

 
(ลงช่ือ) …………………………………….. (……………………………………..)  ผูขออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน 



 
 
2 
 

นํ้าหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหต ุ

0.25 1.2.5 มีทอหรือทางระบายนํ้าท้ิง          
1.0 1.2.6 สามารถปองกันสัตวและแมลงเขาสูอาคารหรือ

บริเวณผลติ หรือ สัมผสัอาหาร 
     

หัวขอท่ี 1 คะแนนรวม      = 11 คะแนน 
คะแนนท่ีไดรวม              =  คะแนน (…………….%) 

นํ้าหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหตุ 

 2.  เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการผลิต  
0.5   2.1  งายแกการทําความสะอาด      
1.0   2.2  ทําดวยวัสดุผิวเรยีบ ไมเปนสนิม  

ไมเปนพิษ ทนตอการกัดกรอน สภาพสะอาด 
     

1.0   2.3  พ้ืนผิวหรือโตะปฏิบตัิงานท่ีสัมผสักับอาหาร ทํา
ดวยวัสดเุรียบ ไมเปนสนิม ไมเปนพิษ ทนตอการกัด
กรอน และสูงจากพ้ืนหรือมีมาตรการอ่ืนตามความ
เหมาะสม 

     

0.5   2.4  ติดตั้งอยูในตําแหนงท่ีทําความสะอาดงาย      
หัวขอท่ี 2 คะแนนรวม      = 6 คะแนน 
คะแนนท่ีไดรวม              =  คะแนน (…………….%) 

(ลงช่ือ) …………………………………….. (……………………………………..)  ผูขออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน 
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น้ําหนัก สิ่งที่ตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหต ุ

 3.  การควบคุมกระบวนการผลิต  
 3.1  วัตถุดิบ สวนผสมตางๆ และภาชนะบรรจ ุ      

0.25 3.1.1  มีการคัดเลือก      
0.25          3.1.2  มีการลางทําความสะอาดอยางเหมาะสม

ในบางประเภทท่ีจําเปน 
     

0.25 3.1.3  มีการเก็บรักษาอยางเหมาะสม      
   1.0(M)       3.1.4 มีการใชวัตถุเจือปนอาหารตามท่ี

กฎหมายกําหนด 
     

1.0 3.2  ในระหวางการผลติอาหารมีการดําเนินการ 
ขนยายวัตถุดิบ สวนผสม ภาชนะบรรจ ุและบรรจุภัณฑ 
ในลักษณะท่ีไมเกิดการปนเปอน 

     

1.0 3.3 มีการควบคุมกระบวนการผลติอยางเหมาะสม      
 3.4 นํ้าสัมผสักับอาหารในกระบวนการผลิต      

1.0 (M)        3.4.1 มีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ 

     

0.5        3.4.2 มีการขนยาย การเก็บรักษา การ
นําไปใชในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

     

 3.5. นํ้าแข็งท่ีสัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลติ      

1.0 
 

       3.5.1 มีคุณภาพมาตรฐานเปนไปตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ 

     

0.5        3.5.2 มีการขนยาย การเก็บรักษา การ
นําไปใชในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

     

 3.6  ผลติภณัฑ      
0.25 3.6.1  มีการคัดแยกหรือทําลายผลิตภณัฑท่ี

ไมเหมาะสม 
     

0.5 3.6.2  มีการเก็บรักษาอยางเหมาะสมและ
ขนสงในลักษณะท่ีปองกันการปนเปอนและการเสื่อม
สลาย 

     

หัวขอท่ี 3 คะแนนรวม      = 15 คะแนน 
คะแนนท่ีไดรวม              =  คะแนน (…………….%) 

(ลงช่ือ) …………………………………….. (……………………………………..)  ผูขออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน 
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นํ้าหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหตุ 

 4.  การสุขาภิบาล   
1.0 4.1  นํ้าท่ีใชภายในสถานท่ีผลิตเปนนํ้าสะอาด      
0.5 4.2  มีภาชนะสําหรับใสขยะพรอมฝาปดและตั้งอยู

ในท่ีท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และมีวิธีการกําจัดขยะท่ี
เหมาะสม 

     

0.5 4.3 มีการจดัการการระบายน้ําท้ิงและสิ่งโสโครก      
 4.4  หองสวมและอางลางมือหนาหองสวม      

0.5 4.4.1  หองสวมแยกจากบริเวณผลิต  
หรือไมเปดสูบริเวณผลิตโดยตรง 

     

0.5 4.4.2  หองสวมอยูในสภาพท่ีใชงานไดและ
สะอาด 

     

0.25 4.4.3  หองสวมมีจํานวนเพียงพอกับ 
ผูปฏิบัติงาน 

     

0.5 4.4.4  มีอางลางมือพรอมสบูหรือนํ้ายา 
ฆาเช้ือโรค และอุปกรณทําใหมือแหง 

     

0.5 4.4.5  อางลางมือและอุปกรณอยูในสภาพท่ีใช
งานไดและสะอาด 

     

0.25 4.4.6  อางลางมือมีจํานวนเพียงพอกับ 
ผูปฏิบัติงาน 

     

 4.5  อางลางมือบริเวณผลิต      
0.5 4.5.1  มีสบูหรือนํ้ายาฆาเช้ือโรค      
0.5 4.5.2  อยูในสภาพท่ีใชงานไดและสะอาด      
0.5 4.5.3  มีจํานวนเพียงพอกับผูปฏบิตัิงาน      
0.5 4.5.4  อยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม      

หัวขอท่ี 4 คะแนนรวม      = 13 คะแนน 
คะแนนท่ีไดรวม              =  คะแนน (…………….%) 

นํ้าหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหตุ 

 5.  การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด   

1.0 5.1  มีวิธีการหรือมาตรการดูแลทําความสะอาด
อาคารผลิตอยางสม่ําเสมอ 

     

1.0 5.2  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต    
มีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ และอยูในสภาพท่ี
ใชงานได 

     

0.5 5.3 มีการเก็บสารเคมีทําความสะอาดหรือสารเคมี
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการรักษาสุขลกัษณะ และมีปาย
แสดงช่ือแยกใหเปนสดัสวนและปลอดภัย  

     

หัวขอท่ี 5 คะแนนรวม      = 5 คะแนน 
คะแนนท่ีไดรวม              =  คะแนน (…………….%) 

(ลงช่ือ) …………………………………….. (……………………………………..)  ผูขออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน 
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นํ้าหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหตุ 

 6.  บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏบิัติงาน      
1.0 6.1  ผูปฏิบตัิงานในบริเวณผลิตอาหารไมมีบาดแผล 

ไมเปนโรคหรือพาหะของโรคตามท่ีระบุในกฎกระทรวง 
     

 6.2  ผูปฏิบตัิงานท่ีทําหนาท่ีสัมผัสกับอาหาร  
ขณะปฏิบตัิงานตองปฏิบัตดิังน้ี 

     

0.5 6.2.1  แตงกายสะอาด เสื้อคลุมหรือ 
ผากันเปอนสะอาด 

     

0.5 6.2.2  มีมาตรการจดัการรองเทาท่ีใชใน
บริเวณผลติอยางเหมาะสม  

     

0.5 6.2.3  ไมสวมใสเครื่องประดับ      
0.5 6.2.4  มือและเล็บตองสะอาด      
0.75 6.2.5  ลางมอืใหสะอาดทุกครั้งกอนเริ่ม

ปฏิบัติงาน 
     

0.5 6.2.6  มีการสวมหมวกตาขายหรอืผาคลมุผม
อยางใดอยางหนึ่งตามความจาํเปน 

     

0.25    6.3 มีการแสดงคําเตือนหามมิใหบุคคลใดแสดง
พฤติกรรมอันนารังเกียจในสถานท่ีผลิตอาหาร 

     

0.5    6.4 มีวิธีการหรือขอปฏิบัติสําหรบัผูไมเก่ียวของกับ
การผลิตท่ีมีความจําเปนตองเขาไปในบริเวณผลติ 

     

หัวขอท่ี 6 คะแนนรวม       = 10 คะแนน 
คะแนนท่ีไดรวม               =  คะแนน (…………….%) 

(ลงช่ือ) …………………………………….. (……………………………………..)  ผูขออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน 
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สรุปผลการตรวจ 
1.  คะแนนรวม (ทุกหัวขอ) = 60 คะแนน 

  คะแนนทีไ่ดรวม (ทุกหัวขอ) =…………….. คะแนน (……………..%) 
2.  ¨  ผานเกณฑ 

  ¨  ไมผานเกณฑ ในหัวขอตอไปนี ้
¨ หัวขอที่ 1    ¨ หัวขอที่ 2    ¨ หัวขอที่ 3    ¨ หัวขอที่ 4    ¨หัวขอที่ 5    ¨ หัวขอที่ 6  
¨  พบขอบกพรองรุนแรงเร่ืองน้ําทีส่ัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต มีคุณภาพหรือมาตรฐานไม

เปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ขอ 3.3.1) 
¨  พบขอบกพรองอ่ืนๆ ไดแก........................................................................................................………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
......................................................…………………………………..................................................................................................……… 

3.  สรุปผลการประเมนิ 
สรุปภาพรวมผลการประเมิน............................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………..…………………………………………………………………………… 

การเปลี่ยนแปลงภายในขององคกร …………………………………………………………………………….….………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………...…………………………………………………................................................................................................................……….
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………...…………………………………………………................................................................................................................……….
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………...…………………………………………………................................................................................................................………. 

 
(ลงชื่อ)………………………………….. (……………………………………) ผูขออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน 
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การปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรอง รวมถึงการแสดง/อางอิงถึงใบรับรอง การรับรอง 
เคร่ืองหมายรับรอง และเคร่ืองหมายรับรองระบบงาน (ถามี)  ………………………………............................………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………...………………………………………………………………..................................................……………. 

การดําเนินการกับขอบกพรองทีเ่กิดจากการตรวจประเมินคร้ังกอน (ถาม)ี ………………........................………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………….................................................……………………… 

จุดแข็ง.............................................................................................................................................................. 
................................……………………………………………………………………………………….......................................................……….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขอสังเกตและโอกาสในการปรับปรุง............................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

ความเห็นของคณะผูตรวจประเมิน   
¨  เห็นควรนําเสนอใหการรับรอง (อนุญาต)/คงไว/ตออายุการรับรอง (ใบอนุญาต)     
¨  อ่ืนๆ (ระบ)ุ ...............................................................................................................................…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..………………
…………….…………………………………………………….………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..………………
…………….…………………………………………………….………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..………………
…………….…………………………………………………….………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..………………
…………….…………………………………………………….………………………………………………………………………………………..…………………… 

 
 

(ลงชื่อ)………………………………….. (……………………………………) ผูขออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน 
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…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
………..……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………..………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………….……..…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………..………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  ในการที่พนักงานเจาหนาทีม่าตรวจสถานที่คร้ังนี้ มไิดทาํใหทรัพยสินของผูขออนุญาต/รับอนุญาตสูญหาย
หรือเสียหายแตประการใด อานใหฟงแลวรับรองวาถูกตองจึงลงนามรับรองไวตอหนาเจาหนาทีท่ายบนัทึก 
 
หมายเหตุ  คาดวาจะสงขอแกไขใหกับเจาหนาที่ไดภายในวันที่ ............................................... 

 
 

(ลงชื่อ)………………………………………….. ผูขออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน 
                                   (…………………………………….…..) 
 
 
(ลงชื่อ) ……………………………..พนักงานเจาหนาที่        (ลงชื่อ) ………...……………..…..พนักงานเจาหนาที่  
 
 
(ลงชื่อ) ……………………………..พนักงานเจาหนาที่        (ลงชื่อ) ………...……………..…..พนักงานเจาหนาที่  



 
ตส.10(55) 

บัญชีหมายเลข 3 
หลักเกณฑการพิจารณาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย 

--------------------------------------------------- 

1.  ระดับการตัดสินใจในการใหคะแนน มี 3 ระดับ ดังนี ้
ระดับ นิยาม คะแนนประเมิน 

ดี เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบบัที่...) พ.ศ. .... เร่ืองหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต
อาหารแปรรูปที่อยูในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย 

2 

พอใช เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เร่ืองหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต
อาหารแปรรูปที่อยูในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย แตยังพบขอบกพรองซึ่ง
ยอมรับได เนื่องจากมีมาตรการปองกันการปนเปอนในอาหาร หรือ
ขอบกพรองนั้นไมมีผลกระทบตอความปลอดภัยโดยตรงกับอาหารที่ผลิต 

1 

ปรับปรุง ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในบัญชแีนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบบัที่...) พ.ศ. .... เร่ืองหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต
อาหารแปรรูปที่อยูในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย 

0 

2.  การคํานวณคะแนน 
2.1  วิธีการคํานวณคะแนนในแตละหัวขอมีสูตรดังนี ้

                                คะแนนทีไ่ด  = น้ําหนักคะแนนในแตละขอ x คะแนนประเมินทีไ่ด 

       รอยละของคะแนนทีไ่ดในแตละหัวขอ  =  

2.2  ขอที่ไมจําเปนตองปฏิบัติตามสําหรับสถานที่ผลิตอาหารบางราย หรือการคิดคะแนนกรณีไมมีการ
ดําเนินการในบางขอ เชน ไมมีการใชน้ําแข็ง จึงไมตองพิจารณาใหคะแนนสําหรับขอนั้น ทําใหคะแนนรวมของหัวขอนั้นลดลง  
ซึ่งคํานวณโดยนําคะแนนเต็มของขอดังกลาวคูณน้ําหนักของขอนั้น แลวนําผลคูณที่ไดมาหักจากคะแนนรวมเดิมของหัวขอนั้นๆ 
ผลลัพธที่ไดคือคะแนนรวมที่ใชในการคิดคะแนนของหัวขอนั้น 

2.3  ชองหมายเหตุในบันทึกการตรวจ (Checklist) มีไว เพื่อผูทําการตรวจประเมินสามารถลงขอมูลและ
ลักษณะของสิ่งที่สังเกตเห็นตามนั้น โดยเฉพาะขอมูลหรือสิ่งที่เห็นวา “พอใช” และ “ปรับปรุง” ใหหมายเหตุวาทําไมถึงไดระดับ
คะแนนตามนั้น และเมื่อตรวจครบทั้ง 6 หัวขอแลว ชองหมายเหตุจะชวยเตือนและชวยในการใหระดับคะแนนไดอยางเปนธรรม 
รวมทั้งจะเปนขอมูลในการตรวจติดตามคร้ังตอไป นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลในชองหมายเหตุมาใชในการใหคําแนะนํา หรือ
ขอเสนอแนะแกผูประกอบการ หรือแสดงความชื่นชมแกสถานประกอบการ ซึ่งจะสรางความรูสึกเปนเจาหนาที่ผูใหคําแนะนํา
และปรึกษามากกวาเปนเจาหนาที่เขาตรวจสอบเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 

คะแนนท่ีไดรวมx100 
 คะแนนรวมในแตละหัวขอ 
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ตัวอยางการคํานวณ 
น้ําหนัก สิ่งที่ตองตรวจสอบ ดี 

2 
พอใช 

1 
ปรับปรุง 

0 
คะแนน  
ที่ได 

หมายเหตุ 

 3.  การควบคุมกระบวนการผลติ  
 3.1  วัตถุดิบ สวนผสมตางๆ และภาชนะบรรจุ      

0.25 3.1.1  มีการคัดเลือก /   0.5  
0.25             3.1.2  มีการลางทําความสะอาดอยาง

เหมาะสมในบางประเภทที่จาํเปน 
/   0.5  

0.25 3.1.3  มีการเก็บรักษาอยางเหมาะสม /   0.5  
1.0(M)        3.1.4 มีการใชวัตถุเจือปนอาหารตามที่

กฎหมายกําหนด 
 /  1.0  

1.0 3.2  ในระหวางการผลิตอาหารมีการดําเนินการ
ขนยายวัตถุดิบ สวนผสม ภาชนะบรรจุ และบรรจุ
ภัณฑ ในลักษณะทีไ่มเกิดการปนเปอน 

/   2  

1.0 3.3 มีการควบคุมกระบวนการผลิตอยาง
เหมาะสม 

/   2  

 3.4 น้ําสัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต      
1.0 (M)       3.4.1 มีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตาม

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
 /  1.0  

0.5      3.4.2 มีการขนยาย การเก็บรักษา การ
นําไปใชในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

 /  0.5  

 3.5. น้ําแข็งที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการ
ผลิต 

     

1.0 
 
 

      3.5.1 มีคุณภาพมาตรฐานเปนไปตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

 - ไมมีการใชน้าํแข็ง ใน
กระบวนการผลิต 

0.5        3.5.2 มีการขนยาย การเก็บรักษา การ
นําไปใชในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

 3.6  ผลิตภัณฑ      
0.25 3.6.1  มีการคัดแยกหรือทําลายผลิตภัณฑที่

ไมเหมาะสม 
/   0.5  

0.5 3.6.2  มีการเก็บรักษาอยางเหมาะสมและ
ขนสงในลักษณะทีป่องกันการปนเปอนและการ
เสื่อมสลาย 

/   1.0  

หัวขอที่ 3 คะแนนรวม      = 15-3 คะแนน 
คะแนนทีไ่ดรวม              = 9.5 คะแนน (63.33%) 

** รอยละของคะแนนที่ไดในแตละหัวขอ = (9.5 x 100) /15 = 63.33%  
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3.  ขอบกพรองที่รุนแรง (Major Defect) หมายถึง ขอบกพรองที่เปนความเสี่ยง ซึ่งอาจทาํใหอาหารเกิดการ
ปนเปอนไมปลอดภัยตอการบริโภค ไดแก 

3.1 น้ําที่สัมผัสโดยตรงกับอาหารในกระบวนการผลิต มีคุณภาพหรือมาตรฐานไมเปนไปตาม 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามแบบ ตส.9(55) ขอ 3.4.1 ยกเวนกรณีที่พนักงาน
เจาหนาที่พิจารณาเห็นวา คุณสมบัติของน้ําทางกายภาพหรือทางเคมีซึ่งตางไปจากคุณภาพมาตรฐานของน้ําบริโภคไมมีผลตอ
ความปลอดภัยของอาหาร 

3.2 ขอบกพรองอ่ืนๆที่คณะเจาหนาที่ผูตรวจไดประเมินแลววาเปนความเสีย่ง ซึ่งอาจทําใหอาหารเกิดความ
ไมปลอดภัยตอการบริโภค 

4.  การยอมรับผลการตรวจวาผานการประเมิน ตองมีคะแนนทีไ่ดรวมแตละหัวขอและคะแนนรวมทั้งหมดไมนอย
กวารอยละ 60 และตองไมพบขอบกพรองที่รุนแรง 
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