
แบบประเมิน จี เอ็ม พี (GMP) สถานท่ีผลิตอาหารท่ัวไป ด้วยตนเอง 

คําแนะนํา 
1. แบบประเมินสถานท่ีผลิตด้วยตนเองน้ี จัดทําข้ึนเพ่ือให้ผู้ผลิตสามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบสถานท่ีผลิต

ด้วยตนเองในเบื้องต้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินตามกฎหมาย จากเจ้าหน้าท่ี 

2. หากผลการตรวจในข้อใด ตอบ “ไม่ใช่” ขอให้ผู้ประกอบการเร่งดําเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน หากข้อใดไม่
สามารถตอบได้ ให้บันทึกรายละเอียดไว้ในช่องหมายเหตุ และรีบติดต่อเพ่ือขอคําแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีโดยด่วน
เช่นกัน 

3. เพ่ือประโยชน์ของผู้ประกอบการเอง ควรเก็บแบบประเมินท่ีทําการประเมินไว้ทุกคร้ัง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของสถานท่ีผลิตของตนในอนาคต 

คร้ังที่ประเมิน....................................วันที่...............................................ผูประเมิน..................................................... 
ชื่อสถานท่ีผลิต.......................................................................................................................................................... 
 

ลักษณะของสถานท่ีผลิต ใช่ ไม่ใช ่ หมายเหตุ 

1) สถานท่ีต้ังของอาคารผลิต    

1.1สถานท่ีต้ัง, ตัวอาคารและที่ใกล้เคียงรอบๆอาคารผลิตมีลักษณะดังนี้    

 ไม่มีของท่ีไม่ใช้แล้วอยู่ในบริเวณท่ีผลิตท้ังในตัวอาคารและที่ใกล้เคียงรอบๆอาคารผลิต  
(ถ้ามีต้องมีห่อและจัดเก็บอย่างมิดชิด) 

   

 ไม่มีเศษขยะหรือของเสียท่ีเน่าเปื่อยได้ ปะปนในบริเวณตัวอาคารและที่ใกล้เคียงรอบๆอาคารผลิต    

 ไม่มีฝุ่น ควัน เขม่าต่างๆปะปนเข้ามาในตัวอาคารและที่ใกล้เคียงรอบๆอาคารผลิต    

 ไม่มีสารเคมีอันตราย ยาฆ่าแมลงทุกชนิดในตัวอาคารและท่ีใกล้เคียงรอบๆอาคารผลิต    

 ไม่มีคอกสัตว์หรือมีการเลี้ยงสัตว์สถานท่ีต้ัง ตัวอาคารและท่ีใกล้เคียงรอบๆอาคารผลิต    

 ไม่มีน้ําขังแฉะ สกปรก (หากพ้ืนเป็นผิวขรุขระ ต้องไม่มีน้ําขังและขนาดผิวขรุขระต้องไม่มาก
เกินไป) 

   

 มีท่อหรือทางระบายน้ํานอกอาคารเพ่ือระบายน้ําท้ิง และปลายท่อต้องมีตะแกรงดักเศษขยะและ
ไม่มีน้ําขังในท่อหรือทางระบายน้ํา 

   

1.2 อาคารผลิต มีลักษณะดังต่อไปนี้    

 อาคารผลิตแยกออกจากท่ีพักอาศัย หรือหากไม่แยกจากท่ีพักอาศัยต้องมีการแยกทางเข้าออกคน
ละทางอย่างเด็ดขาดและไม่มีการปะปนระหว่างการผลิตและการพักอาศัย 

   

 มีพ้ืนท่ีเพียงพอในการผลิต ไม่แออัด    

 บริเวณการผลิตเป็นไปในทิศทางเดียว ไม่ย้อนกลับไปกลับมา    

 พ้ืนท่ีการผลิตมีการแบ่งเป็นห้องๆ ได้แก่ ห้องผลิต ห้องบรรจุ ห้องเก็บวัตถุดิบ/ฉลาก/ภาชนะ
บรรจ/ุอุปกรณ์การผลิต/ผลิตภัณฑ์ โดยเก็บเป็นสัดส่วน ไม่ปนเปื้อนซ่ึงกันและกันโดยเฉพาะของท่ี
ผ่านความร้อนกับของท่ียังไม่ผ่านความร้อน 

   

1.3พ้ืน ผนัง และเพดานของอาคารผลิต มีลักษณะดังต่อไปนี้    

 พ้ืนม่ันคง เรียบ ทําความสะอาดได้ง่าย ลาดเอียงไม่มีน้ําขัง (หากเป็นหลุมขรุขระต้องไม่ลึกและไม่
มีน้ําขังในหลุมนั้นๆ) 

   

 ผนังทุกด้านม่ันคง เรียบ ทําความสะอาดได้ง่าย ไม่มีซอกมุม (บริเวณท่ีมีความร้อนอาจจะเป็นมุ้ง
ลวดหรือมีช่องระบายความร้อนก็ได้ แต่ต้องสามารถกันไม่ให้สัตว์แมลงเข้ามาภายในอาคารผลิต) 
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 เพดานด้านบนม่ันคง เรียบ (หากติดฝ้าต้องเป็นฝ้าชนิดเรียบ) หลอดไฟฟ้ามีฝาครอบเพื่อกันเศษ
แก้วแตกหล่น พัดลม/อุปกรณ์บนเพดานสะอาดไม่มีเศษผง หยากไย่ หรือสิ่งสกปรกอ่ืนๆ 

   

 แสงสว่างเพียงพอสําหรับทํางาน (โดยเฉพาะในห้องท่ีต้องใช้สายตามากๆ เช่น ห้องผลิต ห้องบรรจุ 
ห้องชั่งตวงวัดวัตถุดิบต่างๆ ฯลฯ) 

   

 อากาศระบายถ่ายเทได้ดี ไม่ร้อนอบอ้าว (หากอากาศร้อน อบอ้าวต้องมีพัดลมระบายอากาศ)    

 ภายในอาคารผลิตท้ังหมดมีผนัง มุ้งลวด หรือตาข่ายท่ีป้องกันสัตว์แมลงไม่ให้เข้ามาได้    

 ไม่มีสิ่งของท่ีไม่ใช้แล้วหรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตอยู่ในบริเวณผลิต (หากมีจะต้องมีการห่อและ
จัดเก็บอย่างมิดชิดไม่ให้ปะปนในการผลิต) 

   

2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต    

2.1ลักษณะของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ    

 ทําด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม (หากทําจากวัสดุท่ีเป็นสนิมได้ ต้องมีการดูแลไม่ให้มีคราบสนิมเกาะ) ไม่
เป็นพิษ ทนต่อการกัดกร่อนและผิวเรียบ หากเป็นของเก่าท่ีมีรอยขรุขระต้องไม่มีคราบสกปรกฝัง
ในรอยขรุขระ 

   

 รอยต่อของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆต้องเรียบ หากเป็นของเก่าท่ีมีรอยขรุขระต้องไม่
มีคราบสกปรกฝังในรอยขรุขระ (หากเป็นสนิม ต้องขัดสนิมออกและซ่อมแซมไม่ให้มีคราบสนิม
เกาะ) 

   

 เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆสามารถทําความสะอาดได้ง่าย ไม่มีซอก ข้อต่อหรือมุมท่ีลึก
หรือแคบ จนทําความสะอาดได้ยาก 

   

2.2 การติดต้ังเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ    

 ติดต้ังในตําแหน่งท่ีเหมาะสมจัดเรียงตามเส้นทางการผลิต  
ไม่วกวนไปมาจนเกิดการปะปนของส่ิงสกปรก 

   

 ติดต้ังในตําแหน่งท่ีสามารถเข้าไปดูแล ทําความสะอาดได้อย่างง่าย    

2.3 พ้ืนผิวต่างๆของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆท่ีสัมผัสกับอาหาร ทําด้วยวัสดุ
เรียบ ไม่เป็นสนิม (หากเป็นสนิม ต้องขัดสนิมออกและซ่อมแซมไม่ให้มีคราบสนิมเกาะ) ไม่เป็นพิษ 
ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ และสูงจากพื้นไม่ตํ่ากว่า 60 เซนติเมตร โต๊ะปฏิบัติงานสูงจาก
พ้ืนไม่ตํ่ากว่า 60 เซนติเมตร ยกเว้นผลิตภัณฑ์ท่ีมีน้ําหนักมากอาจจะมีความสูงน้อยกว่านี้ได้แต่ต้อง
ไม่ตํ่ากว่า 20 เซนติเมตร 

   

2.4 เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆมีจํานวนเพียงพอสําหรับการผลิต ไม่ใช่ต้องรอจนทําให้
คุณภาพอาหารลดลง 

   

3. การควบคุมกระบวนการผลิต    

3.1 วัตถุดิบ ส่วนผสมต่างๆและภาชนะบรรจุ    

 มีการคัดเลือกวัตถุดิบ ภาชนะบรรจุ และส่วนผสมต่างๆ ให้มีคุณภาพตามท่ีต้องการ และจัดทํา
เป็นเอกสารหลักฐานโดยมีลายมือชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละจุดเซ็นกํากับไว้ด้วย 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดงให้
เจ้าหน้าที่ดูด้วย 

 วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุ และส่วนผสมต่างๆถ้าจําเป็นต้องมีการทําความสะอาดต้องมีการล้างทํา
ความสะอาดด้วย และจัดทําเป็นเอกสารหลักฐานโดยมีลายมือชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละจุดเซ็นกํากับ
ด้วย 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดงให้
เจ้าหน้าที่ดูด้วย 

 มีการเก็บรักษาวัตถุดิบ ภาชนะบรรจุ และส่วนผสมต่างๆในท่ีมิดชิด ไม่ปะปนกับสารเคมีอันตราย
หรือใกล้ห้องน้ํา ห้องส้วมหรือบริเวณท่ีสกปรก 
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3.2ในระหว่างการผลิตอาหาร หากจะต้องมีการขนย้ายวัตถุดิบภาชนะบรรจุ บรรจุภัณฑ์  
และส่วนผสมต่างๆต้องทําโดยไม่ให้เกิดการปนเปื้อนลงไปในอาหาร 

   

3.3 น้ําแข็งท่ีใช้ในการผลิตและสัมผัสกับอาหาร    
 มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและมีสําเนาผลวิเคราะห์น้ําแข็งจากกรมวิทย์ 

ศูนย์วิทย์ หรือแลบเอกชนท่ีได้รับการรับรองแสดงให้เจ้าหน้าท่ีดูด้วย 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดงให้
เจ้าหน้าที่ดูด้วย

 การขนย้าย การเก็บรักษา และการนําน้ําแข็งไปใช้ในการผลิตต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่เกิด
การปนเปื้อนสิ่งสกปรก 

   

3.4 ไอน้ําท่ีใช้ในการผลิตและสัมผัสกับอาหาร    
 มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมีสําเนาผลวิเคราะห์น้ําจากกรมวิทย์ ศูนย์

วิทย์ หรือแลบเอกชนท่ีได้รับการรับรองแสดงให้เจ้าหน้าท่ีดูด้วย 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดงให้
เจ้าหน้าที่ดูด้วย

 การขนย้าย การเก็บรักษาและการนําไปใช้ในทําอย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ ไม่เกิดการปนเปื้อนสิ่ง
สกปรก 

   

3.5 น้ําท่ีใช้ในการผลิตและสัมผัสกับอาหาร    
 มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมีสําเนาผลวิเคราะห์น้ําจากกรมวิทย์ ศูนย์

วิทย์ หรือแลบเอกชนท่ีได้รับการรับรองแสดงให้เจ้าหน้าท่ีดูด้วย 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดงให้
เจ้าหน้าที่ดูด้วย

 การขนย้าย การเก็บรักษาและการนําไปใช้ในทําอย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ ไม่เกิดการปนเปื้อนสิ่ง
สกปรก 

   

3.6 มีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม โดยมีสูตรและกรรมวิธีการผลิตท่ีแน่นอน ท้ัง
ปริมาณวัตถุดิบท่ีใช้ เวลาท่ีใช้และจัดทําเป็นเอกสารหลักฐาน โดยระบุปริมาณวัตถุดิบต่างๆที่ใช้
ด้วย มีลายมือชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละจุดเซ็นกํากับด้วย 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดงให้
เจ้าหน้าที่ดูด้วย 

3.7 ผลิตภัณฑ์    
 ส่งผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพท่ีกรมวิทย์ ศูนย์วิทย์หรือแลบเอกชนท่ีได้รับการรับรอง อย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ังและเก็บผลการตรวจวิเคราะห์ไว้อย่างน้อย 2 ปี และแสดงให้เจ้าหน้าท่ีดูด้วย 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดงให้
เจ้าหน้าที่ดูด้วย

 หากมีผลิตภัณฑ์ท่ีเสียหาย หรือมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานหรือมีผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าส่งคืน เนื่องจาก
ไม่ได้มาตรฐาน ได้คัดแยกไว้ต่างหาก ออกจากผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตแล้วหรือได้นําไปทําลายแล้วและ
จัดทําเป็นเอกสารหลักฐานโดยมีลายมือชื่อผู้รับผิดชอบเซ็นกาํกับด้วย 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดงให้
เจ้าหน้าที่ดูด้วย 

 เก็บรักษาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม เป็นหมวดหมู่ก่อน-หลังตามอายุท่ีผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องแช่เย็น
ก็ได้เก็บไว้ในตู้เย็นและมีการตรวจสอบความเย็นเป็นระยะๆอย่างเหมาะสม 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดงให้
เจ้าหน้าที่ดูด้วย

 การขนส่งผลิตภัณฑ์ ได้ป้องกันมิให้เกิดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกจากภายนอกแล้ว และผลิตภัณฑ์ท่ี
ต้องแช่เย็นก็ได้ทําการขนส่งในลักษณะท่ีรักษาความเย็นด้วยเช่นกัน และยังมีการตรวจสอบความ
เย็นเป็นระยะๆอย่างเหมาะสม 

  หากมีการ
ตรวจสอบความ
เย็นต้องมีเอกสาร 
หลักฐานแสดงให้
เจ้าหน้าที่ดูด้วย

3.8 มีการบันทึก ปริมาณผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตแต่ละชนิด ทุกคร้ังท่ีทําการผลิต และได้จัดทําเป็น
เอกสารหลักฐาน ระบุปริมาณท่ีผลิตโดยมีลายมือชื่อผู้รับผิดชอบเซ็นกํากับด้วย และเก็บเอกสารนี้
ไว้อย่างน้อย 2 ปี 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดงให้
เจ้าหน้าที่ดูด้วย 
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4. การสุขาภิบาล    
4.1 น้ําท่ีใช้ภายในสถานท่ีผลิตเป็นน้ําประปา (หากเป็นน้ําบาดาลหรือน้ําคลองต้องผ่านการฆ่า

เชื้อด้วยการเติมคลอรีนหรืออ่ืนๆท่ีถูกต้องเหมาะสม) 

   

4.2 มีภาชนะใส่ขยะท่ีมีฝาปิด และตั้งอยู่ในจุดท่ีจําเป็นจะต้องใช้และมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณ
ขยะ 

   

4.3 มีเทศบาลหรือ อบต. มาเก็บขยะ(หากต้องกําจัดขยะเองจะใช้วิธีเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความ
สกปรกปนเปื้อนเข้ามาในสถานท่ีผลิต) 

   

4.4 น้ําท้ิงและสิ่งโสโครกต่างๆจากการผลิต มีทางระบายออกไปในท่ีท่ีเหมาะสม เช่น ลงบ่อ
บําบัดน้ําเสียท่ีได้รับการตรวจสอบจากอุตสาหกรรม 

   

4.5 ห้องส้วมและอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม    
 ห้องส้วมแยกออกจากบริเวณผลิต (หากอยู่ใกล้บริเวณผลิตต้องมีการจัดทําผนังกั้นแยกออกไป

หรือหันประตูไปคนละทางกับประตูทางเข้าบริเวณผลิต) 

   

 ห้องส้วมอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้และสะอาด    
 ห้องส้วมมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนผู้ปฏิบัติงาน    
 มีอ่างล้างมืออยู่หน้าห้องส้วม และมีสบู่เหลวสูตรฆ่าเชื้อโรค (หรือมีน้ํายาฆ่าเชื้อโรค) อยู่ท่ีอ่าง 

(สบู่เหลวควรเป็นชนิดขวดปั้มและก๊อกน้ําควรเป็นชนิดใบพัด)มีอุปกรณ์ท่ีทําให้มือแห้ง 

(ถ้าไม่มีอาจจะใช้ทิชชูหรือผ้าเช็ดมือซ่ึงต้องมีการนําไปเปลี่ยนเป็นระยะๆ) 

   

 อ่างล้างมือและอุปกรณ์ยังใช้งานได้ (มีน้ําไหลในกรณีท่ีจะใช้และมีสภาพท่ีสะอาด)    
 อ่างล้างมือมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนผู้ปฏิบัติงาน    

4.6 อ่างล้างมือบริเวณผลิต    
 มีสบู่เหลวสูตรฆ่าเชื้อโรคหรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค (สบู่เหลวควรเป็นชนิดขวดปั้ม)    
 อ่างล้างมือและอุปกรณ์ยังใช้งานได้  (มีน้ําไหลในกรณีท่ีจะใช้) และมีสภาพท่ีสะอาด    
 อ่างล้างมือมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนผู้ปฏิบัติงาน    
 อ่างล้างมืออยู่ในห้องผลิต และอยู่ในตําแหน่งท่ีไม่กระเด็นไปปนเปื้อนกับการอาหารท่ีผลิต    

4.7 มีการตรวจสอบสัตว์หรือแมลงในบริเวณผลิตเป็นระยะๆและจัดทําเป็นเอกสารโดยมีลายมือ
ชื่อผู้รับผิดชอบเซ็นกํากับไว้ด้วย 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดงให้
เจ้าหน้าที่ดูด้วย

5. การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด    
5.1 อาคารผลิตสะอาด มีทําความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ และจัดทําเป็นเอกสารโดยมีลายมือชื่อ
ผู้รับผิดชอบแต่ละจุดเซ็นกํากับไว้ด้วย 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดงให้
เจ้าหน้าที่ดูด้วย

5.2 ทําความสะอาดเคร่ืองมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตก่อนและหลังปฏิบัติงาน และจัดทํา
เป็นเอกสารโดยมีลายมือชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละจุดเซ็นกํากับไว้ด้วย 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดงให้
เจ้าหน้าที่ดูด้วย

5.3 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตท่ีต้องสัมผัสกับอาหารได้ทําความสะอาดอย่าง
สมํ่าเสมอ และจัดทําเป็นเอกสารโดยมีลายมือชื่อผู้รับผิดชอบเซ็นกํากับไว้ด้วย 
 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดงให้
เจ้าหน้าที่ดูด้วย 

5.4 จัดเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิตท่ีทําความสะอาดแล้วท่ีท่ีสะอาด มิดชิด ไม่ให้ปนเปื้อน
กับเชื้อโรค ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่างๆ 
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5.5 การนําภาชนะและอุปกรณ์ท่ีทําความสะอาดแล้ว มาใช้ในการผลิต ได้นํามาอย่างเหมาะสม ไม่ให้
ปนเปื้อนกับเชื้อโรค ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆ 

   

5.6 ดูแลบํารุงรักษา เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิต ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ไม่ชํารุดและ
จัดทําเป็นเอกสารโดยมีลายมือชื่อผู้รับผิดชอบเซ็นกํากับไว้ด้วย 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดงให้
เจ้าหน้าที่ดูด้วย

5.7 ติดป้ายแสดงชื่อและรายละเอียดของสารเคมีท่ีใช้แต่ละชนิดและแยกเก็บเป็นสัดส่วนออกจาก
กันดังนี้ 1) สารเคมีท่ีใช้ผสมอาหาร (นําไปเก็บในห้องวัตถุดิบ) 

2) สารเคมีท่ีรับประทานไม่ได้ ชนิดท่ีใช้สําหรับทําความสะอาดภาชนะ 
    3) สารเคมีอันตราย 

   

6. บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน    
6.1 คนงานที่อยู่ในจุดท่ีสัมผัสอาหารไม่มีบาดแผล และมีผลการตรวจสุขภาพประจําปีของคนงานแต่ละ
คนแสดงด้วย 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดงให้
เจ้าหน้าที่ดูด้วย

6.2 คนงานที่ต้องสัมผัสกับอาหาร ในขณะปฏิบัติงานได้ปฏิบัติดังนี้    
 แต่งกายสะอาด ใส่เสื้อคลุมหรือผ้ากันเปื้อนท่ีสะอาด    
 มีรองเท้าท่ีใส่ในบริเวณผลิต แยกจากรองเท้าท่ีใช้ท่ัวไป (หากใส่รองเท้าบู๊ทและเดินออกมานอก

ห้องผลิต ก่อนจะเข้าห้องผลิตต้องจุ่มรองเท้าในบ่อผสมน้ํายาคลอรีนฆ่าเชื้อ) แต่หากไม่มีการใส่
รองเท้าในห้องผลิต สามารถทําได้แต่ต้องมีการล้างเท้าก่อนเข้าห้องผลิตทุกคร้ัง 

   

 ไม่สวมใส่ตุ้มหู แหวน กําไลหรือเคร่ืองประดับอ่ืนๆ (หากสวมสายสร้อยได้เก็บในเสื้ออย่างมิดชิด
เรียบร้อยแล้ว) 

   

 มือและเล็บสะอาด เล็บไม่ยาวและไม่มีข้ีเล็บ    
 ล้างมือทุกคร้ังก่อนเริ่มปฏิบัติงาน    
 สวมถุงมือท่ีอยู่ในสภาพสมบูรณ์และสะอาด (กรณีไม่สวมถุงมือได้ล้างมือทุกคร้ังก่อนปฏิบัติงาน)    
 สวมหมวกตาข่ายหรือผ้าคลุมผมในจุดท่ีจําเป็น และเก็บไรผมไม่ให้ล้นออกมานอกหมวก (และใน

บางจุด เช่น จุดท่ีทําการผลิต ควรมีผ้าปิดปากปิดจมูกและปิดให้ถูกต้อง) 
   

6.3 มีการฝึกอบรมความรู้คนงานในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับสุขลักษณะตามความเหมาะสม (หากไม่มีการ
ฝึกอบรมต้องมีป้ายเกี่ยวกับคําเตือน กฎระเบียบด้านสุขลักษณะติดตามจุดต่างๆ) กรณีท่ีมีการ
ฝึกอบรมต้องมีเอกสารแสดงให้เจ้าหน้าท่ีดูด้วย โดยเอกสารต้องมีหัวข้อในการอบรมและรายชื่อผู้เข้า
รับการอบรมและลายมือชื่อผู้รับผิดชอบเซ็นไว้ด้วย 

   

6.4 เม่ือผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตจะเข้าไปในบริเวณผลิต ต้องกําหนดให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องนั้นปฏิบัติตัว
เช่นเดียวกับคนงานผู้ผลิต 

   

 
บันทึกข้อสงสัยสําหรับสอบถามเจ้าหน้าท่ี 
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