(ราง)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูป
ที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย
------------------------------------โดยเปนการสมควรใหมีมาตรการการประกันคุณภาพของอาหารแปรรูปเพื่อลดการ
ปนเป อ นทั้ ง ทางด า นกายภาพ เคมี แ ละชี วภาพ ทั ้ง นี ้เ พื ่อ คุ ม ครองผู บ ริโ ภคใหไ ดร ับ อาหารที่
ปลอดภัย รวมทั้ง เปน การยกระดับ มาตรฐานการผลิต เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖(๗) แหงพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.๒๕๒๒ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาหารออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย” หมายความวา อาหารที่ผาน
กระบวนการแปรรูป เชน ตัดแตงในลักษณะที่นําไปปรุงหรือบริโภค คั่ว ทําใหแหง หมักดอง เปนตน
หรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหาร หรืออาหารที่ผานกระบวนการผลิตเรียบรอยแลว
และบรรจุในภาชนะพรอมจําหนายตอผูบริโภค แตทั้งนี้ไมรวมถึงอาหารควบคุมเฉพาะ หรืออาหาร
ที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และอาหารที่ตองมีฉลากที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดให
ตองปฏิบัติตามวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแลว”
ขอ ๒ ใหอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนายเปนอาหารที่กําหนดวิธีการผลิต
เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ ๓ ผูผลิตอาหารตามขอ ๒ เพื่อจําหนายตองปฏิบัติตามวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช
ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนายที่กําหนดไวในบัญชี
หมายเลข ๑ ทายประกาศนี้ หรือไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวดังกลาว
การตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามวรรคหนึ่งใหใชบันทึกและหลักเกณฑตามบัญชีหมายเลข
๒ และ ๓ ทายประกาศนี้
ขอ ๔ ผูนําเขา...

-๒ขอ ๔ ผูนําเขาอาหารตามขอ ๒ เพื่อจําหนาย ตองจัดใหมีใบรับรองวิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนายที่กําหนดไว
ในบัญชีหมายเลข ๑ ทายประกาศนี้ หรือไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวดังกลาว
ขอ ๕ ใหผูที่ไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือไดรับเลขสถานที่ผลิตอาหารหรือไดรับ
ใบอนุญาตนําเขาอาหาร สําหรับอาหารตามขอ ๒ แลวแตกรณี กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับที่ปฏิบัติ
ไมเปนไปตาม ขอ ๓ และ ขอ ๔ ปรับปรุง แกไข หรือจัดใหมีใบรับรองแลวแตกรณี ใหถูกตองตาม
ประกาศนี้ ภายในสามป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ ๖ ประกาศนี้ ไมใชบังคับกับอาหารตามขอ ๒ ซึ่งผูปรุงหรือผูผลิตเปนผูจําหนาย
โดยตรงใหกับผูบริโภค
ขอ ๗ ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

(นายวิทยา บุรณศิริ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีหมายเลข 1
บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เรือ่ ง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย
การผลิตอาหารจะตองมีการกําหนด วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และเก็บรักษาอาหารซึง่ การดําเนินการดังกลาวนั้นจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ตอไปนี้
ลําดับที่
หัวขอ
เนื้อหา
๑
สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
1.1 สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง ตองอยูในที่ที่จะไมทําใหอาหารที่ผลิตเกิดการปนเปอนไดงาย โดย
1.1.1 สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด ไมปลอยใหมีการสะสมสิ่งที่ไมใชแลว หรือสิ่งปฏิกูลอันอาจเปนแหลงเพาะพันธุส ัตวและ
แมลง รวมทั้งเชื้อโรคตาง ๆ ขึ้นได
1.1.2 อยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุนมากผิดปกติ
1.1.3 ไมอยูใกลเคียงกับสถานทีน่ ารังเกียจ
1.1.4 บริเวณพื้นที่ตั้งตัวอาคารไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก และมีทอ ระบายน้ําเพื่อใหไหลลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ
ในกรณีที่สถานที่ตั้งตัวอาคารซึ่งใชผลิตอาหารอยูต ิดกับบริเวณทีม่ ีสภาพไมเหมาะสม หรือไมเปนไปตามขอ 1.1.1-1.1.4 ตองมีกรรมวิธีที่มี
ประสิทธิภาพในการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวนําโรค ตลอดจนฝุนผงและสาเหตุของการปนเปอนอื่น ๆ ดวย
๑.๒ อาคารผลิตหรือบริเวณผลิตมีการรักษาความสะอาดและรักษาใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
1.2.1 มีการจัดการและรักษาสภาพแวดลอมในอาคารหรือบริเวณผลิตใหมีความเปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ เปนระเบียบ ไมมสี ิ่งของที่ใชแลว และ
ไมเกิดการปนเปอนสูผลิตภัณฑ สะดวกและเหมาะในการปฏิบัติงาน
๑.๒.๒ ตองแยกบริเวณผลิตอาหารออกเปนสัดสวน ไมปะปนกับที่อยูอาศัย
1.2.๓ จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศที่เหมาะสม เพียงพอตามความเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานภายในอาคารผลิต
๑.2.๔ มีทอหรือทางระบายน้ํา รองรับน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิต เพื่อใหไหลลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ
๑.๒.๕ ตองมีมาตรการปองกันสัตวและแมลงไมใหเขาสูอาคารหรือบริเวณผลิต หรือ สัมผัสอาหาร
๒
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชใน 2.1 การออกแบบเครื่องมือและอุปกรณที่ใชเหมาะสมและคํานึงการปนเปอนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถทําความสะอาดตัวเครื่องมือ อุปกรณ และ
การผลิต
บริเวณทีต่ ั้งไดงายและทั่วถึง
๒.2 ภาชนะหรืออุปกรณในการผลิตที่สมั ผัสกับอาหาร ตองทําจากวัสดุที่ไมทําปฏิกิรยิ ากับอาหาร อันอาจเปนอันตรายตอผูบริโภค และงายตอการทํา
ความสะอาด
๒.3 โตะหรือพื้นผิวที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตในสวนที่สมั ผัสกับอาหาร ตองทําดวยวัสดุที่ไมเกิดสนิม ทําความสะอาดงาย ไมทําใหเกิดปฏิกริ ิยาที่
อาจเปนอันตรายตอผูบริโภค โดยตั้งอยูในตําแหนงที่ทําความสะอาดงาย มีความสูงเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือมีมาตรการปองกันการปนเปอนที่อาจ
เกิดขึ้นได
๓
การควบคุมกระบวนการผลิต ๓.๑ วัตถุดิบและสวนผสมในการผลิตอาหาร ตองมีการคัดเลือกใหอยูในสภาพที่สะอาด มีคณ
ุ ภาพดี เหมาะสําหรับใชในการผลิตอาหารสําหรับบริโภค
ตองลาง หรือทําความสะอาดตามความจําเปนเพื่อขจัดสิ่งสกปรก หรือสิ่งปนเปอนที่อาจติดหรือปนมากับวัตถุนั้นๆ และตองเก็บรักษาวัตถุดิบภายใต
สภาวะที่ปองกันการปนเปอนไดโดยมีการเสื่อมสลายนอยที่สุด และมีการหมุนเวียน สตอกของวัตถุดิบและสวนผสมอาหารอยางมีประสิทธิภาพ และ
หากมีการใชวัตถุเจือปนอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
๓.๒ การดําเนินการระหวางการผลิตอาหารมีการดําเนินการขนยายวัตถุดิบ สวนผสม ภาชนะบรรจุ และบรรจุภัณฑ ในลักษณะที่ไมเกิดการปนเปอน

ลําดับที่

หัวขอ

๔

การสุขาภิบาล

๕

การบํารุงรักษาและทําความ
สะอาด

๖

บุคลากรและสุขลักษณะ
ผูปฏิบัติงาน

เนื้อหา
๓.๓ ผูผลิตมีขั้นตอนและวิธีการในการควบคุมกระบวนการผลิตเปนไปตามขอกําหนดหรือตามความเหมาะสมของกระบวนการผลิตนั้นๆ อยางเครงครัด
๓.๔ น้ําที่ใชในกระบวนการผลิตทีส่ ัมผัสกับอาหารตองเปนน้ําสะอาด บริโภคได มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ําบริโภค
และการนําไปใชในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
๓.๕ น้ําแข็งใชในกระบวนการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร สะอาด มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ําแข็ง และการนําไปใชใน
สภาพที่ถูกสุขลักษณะ
๓.6 การผลิต การเก็บรักษา ขนยาย และขนสงผลิตภัณฑอาหาร ตองปองกันการปนเปอนและปองกันการเสื่อมสลายของอาหารและภาชนะบรรจุดวย
๔.๑ น้ําที่ใชภายในสถานที่ผลิต ตองเปนน้ําสะอาดและจัดใหมีการปรับคุณภาพน้ําตามที่จําเปน
๔.๒ จัดใหมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปดในจํานวนที่เพียงพอ และมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
๔.3 จัดใหมีหองสวมและอางลางมือหนาหองสวมใหเพียงพอสําหรับผูปฏิบตั ิงาน และตองถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณในการลางมืออยางครบถวน ใชงานได
สะอาด และตองแยกตางหากจากบริเวณผลิต หรือไมเปดสูบริเวณผลิตโดยตรง
๔.4 จัดใหมีอางลางมือในบริเวณผลิตใหเพียงพอ ใชงานได สะอาด และมีอุปกรณลางมืออยางครบถวน
๔.5 มีวิธีการจัดการระบายน้ําทิ้งและสิ่งโสโครกอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
๕.๑ ตัวอาคารสถานที่ผลิตตองทําความสะอาดและรักษาใหอยูในสภาพที่สะอาดถูกสุขลักษณะอยางสม่ําเสมอ
๕.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต มีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ และอยูในสภาพที่ใชงานได
5.3 การเก็บรักษาสารเคมีทําความสะอาดหรือสารเคมีอื่นๆที่เกีย่ วของกับการรักษาสุขลักษณะ จะตองแยกเปนสัดสวนและปลอดภัยและมีปายแสดงชื่อ
๖.๑ ผูปฏิบตั ิงานในบริเวณที่ผลิตตองไมเปนโรคติดตอหรือโรคนารังเกียจตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง หรือมีบาดแผลอันอาจกอใหเกิดการปนเปอ น
ของผลิตภัณฑ
๖.๒ ผูปฏิบตั ิงานทุกคนในขณะที่ดาํ เนินการผลิตและมีการสัมผัสโดยตรงกับอาหาร หรือสวนผสมของอาหาร หรือสวนใดสวนหนึ่งของพื้นที่ผิวที่สัมผัสกับ
อาหาร ตอง
๖.๒.๑ สวมเสื้อผาที่สะอาดและเหมาะสมตอการปฏิบตั ิงาน กรณีที่ใชเสื้อคลุมก็ตองสะอาด
6.2.2 มีมาตรการในการจัดการรองเทาที่ใชในการผลิตที่เหมาะสม เชนเปลี่ยนใชรองเทาเฉพาะบริเวณ หรือจุมรองเทาในน้ํายาฆาเชื้อโรคเขาสู
บริเวณผลิต เพื่อปองกันการปนเปอ นสูผลิตภัณฑ
๖.๒.3 ไมสวมเครื่องประดับตางๆขณะปฏิบัติงาน และดูแลสุขอนามัยของมือและเล็บใหสะอาดอยูเสมอ
๖.๒.4 ดูแลรักษามือและเล็บใหสะอาด และ ลางมือใหสะอาดทุกครั้งทั้งกอนเริ่มปฏิบัติงานและหลังการปนเปอน
๖.๒.5 สวมหมวก หรือผาคลุมผม หรือตาขาย
๖.๓ แสดงคําเตือน หามหรือปองกันมิใหบุคคลใดแสดงพฤติกรรมอันนารังเกียจในการผลิตอาหาร เชน สูบบุหรี่ บวนน้ําลาย เปนตน
6.4 ผูที่ไมเกี่ยวของกับการผลิต ปฏิบัติตามขอ 6.1-6.2 เมื่ออยูในบริเวณผลิต
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บัญชีหมายเลข 2
บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย
------------------------------------------วันที่ ….………………… เวลา……………… นาย, นาง, นางสาว.......………..…….……………………………..…………
………………………………………………………………………………......................................................................................……...........…….
พนักงานเจาหนาที่ตามความในมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดพรอมกันมาตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
ชื่อ…………………………………………………………………………………………….…….………...………...……………………………………………………
ซึ่งมีผูดําเนินกิจการ/ผูรับอนุญาต คือ …………….………………………….……………………….….…....……………………………………………….
สถานทีผ่ ลิตตัง้ อยู ณ…………….……………………………………………………………….………….……….……….……………………………………….
……………………………………………………………………….............................................................………………………………………………….
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/เลขสถานที่ผลิตอาหาร เลขที…่ ………………………………………………………………………….…………………………
ประเภทอาหารที่ขออนุญาต/ไดรับอนุญาต……………………………………………………………………………….…………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……………………………
วัตถุประสงคในการตรวจ : ตรวจประกอบการอนุญาต แรงมา…………..……HP คนงาน…………...…..คน
(แลวแตกรณี)
ตรวจเฝาระวัง
อื่นๆ……..………………………………………………..
ครั้งที่ตรวจ : …………….…………
น้ําหนัก

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
1.0
1.0
0.25
0.25

สิ่งที่ตองตรวจสอบ

ดี
2

พอใช ปรับปรุง
1
0

คะแนน
ที่ได

หมายเหตุ

1.สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
1.1 สถานที่ตั้ง ตัวอาคารและที่ใกลเคียงมี
ลักษณะดังตอไปนี้
(1) ไมมีการสะสมสิ่งของที่ไมใชแลว
(2) ไมมีการสะสมสิ่งปฏิกลู
(3) ไมมฝี ุนควันมากผิดปกติ
(4) ไมมีวตั ถุอันตราย
(5) ไมมคี อกปศุสตั วหรือสถานเลีย้ งสัตว
(6) ไมมีนา้ํ ขังแฉะและสกปรก
(7) มีทอหรือทางระบายน้าํ นอกอาคารเพื่อ
ระบายน้ําทิ้ง
1.2.อาคารผลิตหรือบริเวณผลิต
1.2.1 สะอาด ถูกสุขลักษณะ เปนระเบียบ และ
ไมมสี ิ่งของที่ไมใชแลว
1.2.2 มีการแยกบริเวณผลิตอาหารออกเปน
สัดสวนจากที่พักอาศัยและผลิตภัณฑอื่นๆ
1.2.3 มีแสงสวางเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน
1.2.4 มีการระบายอากาศที่เหมาะสมสําหรับการ
ปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ) …………………………………….. (……………………………………..) ผูข ออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน

2
น้ําหนัก
0.25
1.0

น้ําหนัก
0.5
1.0
1.0

0.5

สิ่งที่ตองตรวจสอบ

ดี
2

พอใช ปรับปรุง
1
0

1.2.5 มีทอหรือทางระบายน้ําทิ้ง
1.2.6 สามารถปองกันสัตวและแมลงเขาสูอาคารหรือ
บริเวณผลิต หรือ สัมผัสอาหาร
หัวขอที่ 1 คะแนนรวม =
คะแนนที่ไดรวม
=
สิ่งที่ตองตรวจสอบ
ดี พอใช ปรับปรุง
2
1
0
2. เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิต
2.1 งายแกการทําความสะอาด
2.2 ทําดวยวัสดุผิวเรียบ ไมเปนสนิม
ไมเปนพิษ ทนตอการกัดกรอน สภาพสะอาด
2.3 พื้นผิวหรือโตะปฏิบตั ิงานที่สัมผัสกับอาหาร ทํา
ดวยวัสดุเรียบ ไมเปนสนิม ไมเปนพิษ ทนตอการกัด
กรอน และสูงจากพื้นหรือมีมาตรการอื่นตามความ
เหมาะสม
2.4 ติดตั้งอยูในตําแหนงที่ทําความสะอาดงาย
หัวขอที่ 2 คะแนนรวม =
คะแนนที่ไดรวม
=

คะแนน
ที่ได

หมายเหตุ
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คะแนน
คะแนน (…………….%)
คะแนน
หมายเหตุ
ที่ได

6

คะแนน
คะแนน (…………….%)

(ลงชื่อ) …………………………………….. (……………………………………..) ผูข ออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน

3
น้ําหนัก

0.25
0.25
0.25
1.0(M)
1.0

1.0
1.0 (M)
0.5

1.0
0.5

0.25
0.5

สิ่งที่ตองตรวจสอบ

ดี
2

พอใช ปรับปรุง คะแนน
1
0
ที่ได

หมายเหตุ

3. การควบคุมกระบวนการผลิต
3.1 วัตถุดิบ สวนผสมตางๆ และภาชนะบรรจุ
3.1.1 มีการคัดเลือก
3.1.2 มีการลางทําความสะอาดอยางเหมาะสม
ในบางประเภทที่จําเปน
3.1.3 มีการเก็บรักษาอยางเหมาะสม
3.1.4 มีการใชวัตถุเจือปนอาหารตามที่
กฎหมายกําหนด
3.2 ในระหวางการผลิตอาหารมีการดําเนินการ
ขนยายวัตถุดิบ สวนผสม ภาชนะบรรจุ และบรรจุภัณฑ
ในลักษณะทีไ่ มเกิดการปนเปอน
3.3 มีการควบคุมกระบวนการผลิตอยางเหมาะสม
3.4 น้ําสัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต
3.4.1 มีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
3.4.2 มีการขนยาย การเก็บรักษา การ
นําไปใชในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
3.5. น้ําแข็งทีส่ ัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต
3.5.1 มีคุณภาพมาตรฐานเปนไปตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
3.5.2 มีการขนยาย การเก็บรักษา การ
นําไปใชในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
3.6 ผลิตภัณฑ
3.6.1 มีการคัดแยกหรือทําลายผลิตภัณฑที่
ไมเหมาะสม
3.6.2 มีการเก็บรักษาอยางเหมาะสมและ
ขนสงในลักษณะที่ปองกันการปนเปอนและการเสื่อม
สลาย
หัวขอที่ 3 คะแนนรวม
คะแนนที่ไดรวม

=
=

15

คะแนน
คะแนน (…………….%)

(ลงชื่อ) …………………………………….. (……………………………………..) ผูข ออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน

4
น้ําหนัก
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
0.5
0.5
0.25
0.5
0.5
0.5
0.5
น้ําหนัก
1.0
1.0
0.5

สิ่งที่ตองตรวจสอบ

ดี
2

4. การสุขาภิบาล
4.1 น้ําที่ใชภายในสถานที่ผลิตเปนน้ําสะอาด
4.2 มีภาชนะสําหรับใสขยะพรอมฝาปดและตั้งอยู
ในที่ที่เหมาะสมและเพียงพอ และมีวิธีการกําจัดขยะที่
เหมาะสม
4.3 มีการจัดการการระบายน้ําทิ้งและสิ่งโสโครก
4.4 หองสวมและอางลางมือหนาหองสวม
4.4.1 หองสวมแยกจากบริเวณผลิต
หรือไมเปดสูบริเวณผลิตโดยตรง
4.4.2 หองสวมอยูในสภาพที่ใชงานไดและ
สะอาด
4.4.3 หองสวมมีจํานวนเพียงพอกับ
ผูปฏิบัติงาน
4.4.4 มีอางลางมือพรอมสบูหรือน้ํายา
ฆาเชื้อโรค และอุปกรณทําใหมือแหง
4.4.5 อางลางมือและอุปกรณอยูใ นสภาพที่ใช
งานไดและสะอาด
4.4.6 อางลางมือมีจํานวนเพียงพอกับ
ผูปฏิบัติงาน
4.5 อางลางมือบริเวณผลิต
4.5.1 มีสบูหรือน้ํายาฆาเชื้อโรค
4.5.2 อยูในสภาพที่ใชงานไดและสะอาด
4.5.3 มีจํานวนเพียงพอกับผูปฏิบตั ิงาน
4.5.4 อยูในตําแหนงที่เหมาะสม
หัวขอที่ 4 คะแนนรวม
คะแนนที่ไดรวม
สิ่งที่ตองตรวจสอบ
ดี
2
5. การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
5.1 มีวิธีการหรือมาตรการดูแลทําความสะอาด
อาคารผลิตอยางสม่ําเสมอ
5.2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต
มีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ และอยูในสภาพที่
ใชงานได
5.3 มีการเก็บสารเคมีทําความสะอาดหรือสารเคมี
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษาสุขลักษณะ และมีปาย
แสดงชื่อแยกใหเปนสัดสวนและปลอดภัย
หัวขอที่ 5 คะแนนรวม
คะแนนที่ไดรวม

พอใช ปรับปรุง
1
0

คะแนน
ที่ได

=
=
พอใช ปรับปรุง
1
0
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=
=

คะแนน
ที่ได
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หมายเหตุ

คะแนน
คะแนน (…………….%)
หมายเหตุ

คะแนน
คะแนน (…………….%)

(ลงชื่อ) …………………………………….. (……………………………………..) ผูข ออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน

5
น้ําหนัก

1.0

0.5
0.5
0.5
0.5
0.75
0.5
0.25
0.5

สิ่งที่ตองตรวจสอบ

ดี
2

6. บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน
6.1 ผูปฏิบตั ิงานในบริเวณผลิตอาหารไมมีบาดแผล
ไมเปนโรคหรือพาหะของโรคตามที่ระบุในกฎกระทรวง
6.2 ผูปฏิบตั ิงานที่ทําหนาที่สัมผัสกับอาหาร
ขณะปฏิบตั ิงานตองปฏิบัตดิ ังนี้
6.2.1 แตงกายสะอาด เสื้อคลุมหรือ
ผากันเปอนสะอาด
6.2.2 มีมาตรการจัดการรองเทาที่ใชใน
บริเวณผลิตอยางเหมาะสม
6.2.3 ไมสวมใสเครื่องประดับ
6.2.4 มือและเล็บตองสะอาด
6.2.5 ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนเริ่ม
ปฏิบัติงาน
6.2.6 มีการสวมหมวกตาขายหรือผาคลุมผม
อยางใดอยางหนึ่งตามความจําเปน
6.3 มีการแสดงคําเตือนหามมิใหบุคคลใดแสดง
พฤติกรรมอันนารังเกียจในสถานทีผ่ ลิตอาหาร
6.4 มีวิธีการหรือขอปฏิบัติสําหรับผูไ มเกี่ยวของกับ
การผลิตที่มีความจําเปนตองเขาไปในบริเวณผลิต
หัวขอที่ 6 คะแนนรวม
คะแนนที่ไดรวม

พอใช ปรับปรุง
1
0

=
=

คะแนน
ที่ได
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คะแนน
คะแนน (…………….%)

(ลงชื่อ) …………………………………….. (……………………………………..) ผูข ออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน

6
สรุปผลการตรวจ
1. คะแนนรวม (ทุกหัวขอ) = 60 คะแนน
คะแนนทีไ่ ดรวม (ทุกหัวขอ) =…………….. คะแนน (……………..%)
2. ¨ ผานเกณฑ
¨ ไมผานเกณฑ ในหัวขอตอไปนี้
¨ หัวขอที่ 1 ¨ หัวขอที่ 2 ¨ หัวขอที่ 3 ¨ หัวขอที่ 4 ¨หัวขอที่ 5 ¨ หัวขอที่ 6
¨ พบขอบกพรองรุนแรงเรื่องน้ําทีส่ ัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต มีคุณภาพหรือมาตรฐานไม
เปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ขอ 3.3.1)
¨ พบขอบกพรองอื่นๆ ไดแก........................................................................................................……….
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
......................................................…………………………………..................................................................................................………
3. สรุปผลการประเมิน
สรุปภาพรวมผลการประเมิน.............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………..……………………………………………………………………………
การเปลี่ยนแปลงภายในขององคกร …………………………………………………………………………….….………………...
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………...…………………………………………………................................................................................................................……….
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………...…………………………………………………................................................................................................................……….
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………...…………………………………………………................................................................................................................……….
(ลงชื่อ)………………………………….. (……………………………………) ผูขออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน

7
การปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรอง รวมถึงการแสดง/อางอิงถึงใบรับรอง การรับรอง
เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน (ถามี)
………………………………............................………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………...………………………………………………………………..................................................…………….
การดําเนินการกับขอบกพรองทีเ่ กิดจากการตรวจประเมินครั้งกอน (ถามี) ………………........................…………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………….................................................………………………
จุดแข็ง..............................................................................................................................................................
................................……………………………………………………………………………………….......................................................……….…..
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอสังเกตและโอกาสในการปรับปรุง...............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ความเห็นของคณะผูตรวจประเมิน
¨ เห็นควรนําเสนอใหการรับรอง (อนุญาต)/คงไว/ตออายุการรับรอง (ใบอนุญาต)
¨ อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................................................................................……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..………………
…………….…………………………………………………….………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..………………
…………….…………………………………………………….………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..………………
…………….…………………………………………………….………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..………………
…………….…………………………………………………….………………………………………………………………………………………..……………………
(ลงชื่อ)………………………………….. (……………………………………) ผูขออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน
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…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
………..……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………..………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………….……..……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………..………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
4. ในการที่พนักงานเจาหนาทีม่ าตรวจสถานที่ครั้งนี้ มิไดทาํ ใหทรัพยสินของผูขออนุญาต/รับอนุญาตสูญหาย
หรือเสียหายแตประการใด อานใหฟงแลวรับรองวาถูกตองจึงลงนามรับรองไวตอหนาเจาหนาทีท่ ายบันทึก
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 ดังนี้
ระดับ
นิยาม
ดี
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เรื่องหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต
อาหารแปรรูปที่อยูในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย
พอใช
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เรื่องหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต
อาหารแปรรูปที่อยูในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย แตยังพบขอบกพรองซึ่ง
ยอมรับได เนื่องจากมีมาตรการปองกันการปนเปอนในอาหาร หรือ
ขอบกพรองนั้นไมมีผลกระทบตอความปลอดภัยโดยตรงกับอาหารที่ผลิต
ปรับปรุง
ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เรื่องหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต
อาหารแปรรูปที่อยูในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย

คะแนนประเมิน
2
1

0

2. การคํานวณคะแนน
2.1 วิธีการคํานวณคะแนนในแตละหัวขอมีสูตรดังนี้
คะแนนทีไ่ ด
=
น้ําหนักคะแนนในแตละขอ x คะแนนประเมินทีไ่ ด
รอยละของคะแนนทีไ่ ดในแตละหัวขอ =

คะแนนที่ไดรวมx100
คะแนนรวมในแตละหัวขอ

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
รวมทั้งจะเปนขอมูลในการตรวจติดตามครั้งตอไป นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลในชองหมายเหตุมาใชในการใหคําแนะนํา หรือ
ขอเสนอแนะแกผูประกอบการ หรือแสดงความชื่นชมแกสถานประกอบการ ซึ่งจะสรางความรูสึกเปนเจาหนาที่ผูใหคําแนะนํา
และปรึกษามากกวาเปนเจาหนาที่เขาตรวจสอบเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย

น้ําหนัก

สิ่งที่ตองตรวจสอบ

2
ตัวอยางการคํานวณ
ดี พอใช ปรับปรุง
2
1
0

3. การควบคุมกระบวนการผลิต
3.1 วัตถุดิบ สวนผสมตางๆ และภาชนะบรรจุ
0.25
3.1.1 มีการคัดเลือก
0.25
3.1.2 มีการลางทําความสะอาดอยาง
เหมาะสมในบางประเภทที่จาํ เปน
0.25
3.1.3 มีการเก็บรักษาอยางเหมาะสม
1.0(M)
3.1.4 มีการใชวัตถุเจือปนอาหารตามที่
กฎหมายกําหนด
1.0
3.2 ในระหวางการผลิตอาหารมีการดําเนินการ
ขนยายวัตถุดิบ สวนผสม ภาชนะบรรจุ และบรรจุ
ภัณฑ ในลักษณะทีไ่ มเกิดการปนเปอน
1.0
3.3 มีการควบคุมกระบวนการผลิตอยาง
เหมาะสม
3.4 น้ําสัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต
1.0 (M)
3.4.1 มีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
0.5

1.0
0.5

3.4.2 มีการขนยาย การเก็บรักษา การ
นําไปใชในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ

คะแนน
ที่ได

/
/

0.5
0.5

/

0.5
1.0

/
/

2

/

2
/

1.0

/

0.5

3.5. น้ําแข็งที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการ
ผลิต
3.5.1 มีคุณภาพมาตรฐานเปนไปตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

-

หมายเหตุ

ไมมีการใชนา้ํ แข็ง ใน
กระบวนการผลิต

3.5.2 มีการขนยาย การเก็บรักษา การ
นําไปใชในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ

3.6 ผลิตภัณฑ
0.25
3.6.1 มีการคัดแยกหรือทําลายผลิตภัณฑที่ /
ไมเหมาะสม
0.5
3.6.2 มีการเก็บรักษาอยางเหมาะสมและ
/
ขนสงในลักษณะทีป่ องกันการปนเปอนและการ
เสื่อมสลาย
หัวขอที่ 3 คะแนนรวม =
คะแนนทีไ่ ดรวม
=
** รอยละของคะแนนที่ไดในแตละหัวขอ = (9.5 x 100) /15 = 63.33%

0.5
1.0
15-3
9.5

คะแนน
คะแนน (63.33%)

-33. ขอบกพรองที่รุนแรง (Major Defect) หมายถึง ขอบกพรองที่เปนความเสี่ยง ซึ่งอาจทําใหอาหารเกิดการ
ปนเปอนไมปลอดภัยตอการบริโภค ไดแก
3.1 น้ําที่สัมผัสโดยตรงกับอาหารในกระบวนการผลิต มีคุณภาพหรือมาตรฐานไมเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามแบบ ตส.9(55) ขอ 3.4.1 ยกเวนกรณีที่พนักงาน
เจาหนาที่พิจารณาเห็นวา คุณสมบัติของน้ําทางกายภาพหรือทางเคมีซึ่งตางไปจากคุณภาพมาตรฐานของน้ําบริโภคไมมีผลตอ
ความปลอดภัยของอาหาร
3.2 ขอบกพรองอื่นๆที่คณะเจาหนาที่ผูตรวจไดประเมินแลววาเปนความเสีย่ ง ซึ่งอาจทําใหอาหารเกิดความ
ไมปลอดภัยตอการบริโภค
4. การยอมรับผลการตรวจวาผานการประเมิน ตองมีคะแนนทีไ่ ดรวมแตละหัวขอและคะแนนรวมทั้งหมดไมนอย
กวารอยละ 60 และตองไมพบขอบกพรองที่รุนแรง

