
ตัวอย่าง 
บันทึกรายงานเพื่อประโยชน์ใน 

การดำเนินการตาม 
GMP 420 ข้อกำหนดเฉพาะ 

น้ำบริโภคฯ น้ำแร่ธรรมชาติ น้ำแข็งที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง 
ชุดทดสอบทีต่อ้งมไีวเ้พือ่ตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานนำ้บรโิภค 

 pH ของนำ้ 
 ความกระดา้งของนำ้ 
 ตรวจโคลฟิอรม์ 
 ชุดทดสอบคลอรนี 

           เครือ่งหรอือปุกรณว์ัดโอโซนหลงเหลอื เครือ่งหรอือปุกรณว์ดัค่าการนำไฟฟา้ (ถ้าม)ี 
รายละเอยีดแตล่ะหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี้ 
1. แบบสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ 
2. รายงานการทำความสะอาดเคร่ืองกรองที่ต้องทำความสะอาดก่อนการผลิต(ล้างย้อน) 
3. รายงานการบันทึกการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์การกรองสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ 
4. บันทึกการตรวจสอบความสะอาด ของภาชนะและอุปกรณ์อื่นๆ 
5. บันทึกการซ่อมบำรุงและสอบเทียบเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
6. บันทึกการตรวจ/บำรุงรักษาหลอดยูวี 
7. มาตรการรักษาความสะอาดและการกำจัดสัตว์และแมลง 
8. รายงานการผลิต การบรรจุ ตรวจสอบหลังบรรจุน้ำด่ืมและข้อมูลการจัดจำหน่าย 
   ในแต่ละรอบการผลิตของแต่ละวัน 
9. ตัวอย่างหนังสือแต่งต้ังผู้ควบคุมการผลิตฯ 
10. บันทึกการฝึกอบรมพนักงานและการตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิต 
11. ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน 
12. การจัดการเรียกคืนสินค้า  

13. ตัวอย่างแหล่งจำหน่าย Test Kit  

จัดเก็บเอกสารบันทึกรายงานนี้ หลังจากพ้นระยะเวลาการวางจำหน่ายท่ีแสดงในฉลากผลิตภัณฑ์ 
อย่างน้อย 1 ปี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

สำนักงานสาธารณสขุจังหวดัสมุทรสงคราม 



1. แบบสรุปการผลวิเคราะห์ 
1.1) ผลการตรวจวิเคราะห์จากผลทางห้องปฏิบัติการ 
1.1.1) ผลวิเคราะห์“น้ำดิบ”(เก็บเอกสารไว้เปน็หลักฐานด้วย) 
ไม่มี  (    )   มี  (    ) 

หมายเหตุ  

• ผลวิเคราะห์ “น้ำดิบ” ต้องมีผลวิเคราะห์น้ำดิบอย่างน้อยปีละครั้ง (อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง) 

• กรณีใช้ระบบผลิตน้ำอ่อน ผลการตรวจน้ำดิบต้องมีคุณภาพดีต้อง “ผ่าน”  
อย่างน้อย 3 รายการ คือ 

o ค่า pH (6.5-8.5) 
o ของแข็งท้ังหมด (Total Solids) (< 500 mg/L) 
o สารปนเป้ือนท่ีมีประจุลบ เช่น คลอไรด์คำนวณเป็นคลอรีน (< 250 mg/L)  

     ไนเตรท โดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (< 40 mg/L) 
     ฟลูออไรด์ โดยคำนวณเป็น ฟลุออรีน (< 1.5 mg/L) 

 
1.1.2) ผลวิเคราะห์“น้ำบริโภคสำเร็จรูปหรือน้ำแร่ธรรมชาติสำเร็จรูป” (เก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานด้วย) 

ไม่มี  (    )   มี  (    ) 
 

หมายเหตุ  

• ผู้ผลิตต้องเก็บตัวอย่างน้ำสำเร็จรูป ส่งตรวจวิเคราะห์ประจำปี (อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง)  

• กรณีรายใหม่ให้เก็บตัวอย่างท่ีมีการผลิตเพื่อจำหน่ายในครั้งแรกและหลังจากนั้นส่งวิเคราะห์ประจำปี  
(อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง) เช่นกัน 

 

1.1.3) ผลวิเคราะห์“น้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็ง น้ำที่ใชถ้อดน้ำแข็ง หรือน้ำที่มีโอกาสสัมผัสน้ำแข็ง”  
        และน้ำแข็งที่ใช้รับประทาน (เก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานด้วย) 

ไม่มี  (    )   มี  (    ) 
 

หมายเหตุ  

• ผู้ผลิตต้องเก็บตัวอย่างน้ำท่ีใช้ผลิตน้ำแข็ง/น้ำแข็งท่ีใช้รับประทาน ส่งตรวจวิเคราะห์ประจำปี 
(อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง) กรณีรายใหม่ให้เก็บตัวอย่างท่ีมีการผลิตเพื่อจำหน่ายในครั้งแรกและหลังจากนั้น 
ส่งวิเคราะห์ประจำปี (อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง) เช่นกัน 

 
1.1.4) เอกสารข้อมูลความปลอดภัยจากแหล่งจำหน่ายจัดเก็บเปน็หลักฐาน COAหรือเลขอย.ของสารเคมีที่ใช้ เช่น 
คลอรีน สารส้ม สารปรับกรดด่าง เป็นต้น 



1.2) ผลวิเคราะห์น้ำดิบด้วยจากชุดทดสอบเพิ่มเติม 
(*การปรับสภาพคลอรีนและ pH ขึ้นกับผลวิเคราะห์น้ำดิบจากผลทางห้องปฏิบัติการ) 

ว/ด/ป *ปริมาณคลอรีนในน้ำดิบ (1) 
ค่าปกติหลังเติมคลอรีนเหลว 
10 % แล้วทิ้งไว้นาน 30 นาที
ต้อง > 0.2- 0.5 ppm (2) 
(ระบุเป็นตัวเลข หน่วย ppm) 

*pH  ของน้ำดิบ 
ค่ามาตรฐาน 6.5-8.5 
(ระบุเป็นตัวเลขและ
สารเคมีที่ใช้ในการปรับ
สภาพถ้าม)ี 

ผลการตรวจ 
Test Kit 
ตรวจโคลิ
ฟอร์มในน้ำ
ดิบ (3) (ระบุว่า 

พบ หรือ ไม่พบ 
เชื้อ) 

ความ
กระด้างของ
น้ำดิบ 
(ระบุเป็น
ตัวเลข 
ค่ามาตรฐาน
น้อยกว่า 
100ppm) 

ลงช่ือผู้
ทดสอบ 
(คนใช้ชุด
ทดสอบ) 

ก่อนเติม 

 
หลังเติม ก่อนเติม 

 
หลังเติม 

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

หมายเหตุ 
(1) ความถ่ีในการตรวจสอบปริมาณคลอรีนหลงเหลือ ทุกคร้ังที่มีการเติมคลอรีนหรือกรณีเป็นการเติมคลอรีนต่อเนื่อง

ให้ตรวจหลังต้ังค่าเครื่องเติมคลอรีน 
(2) คลอรีน ตรวจสอบปริมาณคลอรีนหลงเหลือควบคู่พีเอชของน้ำ  

a. กรณีค่า pH < 7 คลอรีนหลงเหลือ 0.2-0.5 ppm, 
b. กรณีค่า pH < 8 คลอรีนหลงเหลือ > 0.5 ppm,  
c. กรณีค่า pH < 9 คลอรีนหลงเหลือ > 0.6 ppm  



1.3) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพเคร่ืองกรองก่อนการผลิต ประจำเดือน...................................... 
วันที ่ วิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพเคร่ืองกรอง 

(TEST KIT) (ระบุเป็นตัวเลข) 
ผลการ
ทดสอบ 

การแก้ไข 
(กรณีไม่ผ่าน X ) 

▪ เรซินหมดสภาพ >>>ล้างด้วยเกลือ 
▪ คาร์บอนหมดสภาพ >>>เปลีย่นสาร

กรอง 
▪ ความดันปั้ม RO หรืออัตราการไหล

สูงหรือต่ำกว่าปกติ ร้อยละ10-15 
>>>ปรึกษาผู้ขายต่อไป 

▪ หากเคร่ืองโอโซนมีปัญหา >>>
ปรึกษาผู้ขายต่อไป 

ผู้ดำเนินการ 

 
คาร์บอน
(1):ปริมาณ
คลอรีน
หลงเหลือ 
(ค่าปกติที่วัด
ได้เป็น 0) 

เรซิน(1): 
ความ
กระด้าง 
(ค่าปกติ
น้อยกว่า 30 
ppm) 

RO: 
ความดันปั้ม 
ROด้าน
Feed 
water/น้ำ
ทิ้ง เย่ือกรอง
ฉีกขาด/อุด
ตัน 

โอโซน
(2): 
โอโซน
คงเหลือ
ในน้ำ 
อย่างน้อย
0.2 
ppm/
ระยะเวลา
สัมผัส 1 
นาที]  

ผ่าน 
√ 

ไม่
ผ่าน 
X 

         

         

         
         

         

         
         

         

         
         

         

         

         
         

         

         
         

         

         

         
         

         

         

หมายเหตุ 
(1) กรณีตรวจปริมาณคลอรีนหลงเหลือ ความกระด้าง ความถ่ีในการตรวจขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบ กำลังการผลิต 

อาจดำเนินการเก็บข้อมูลการทดสอบ เช่น ดำเนินการตรวจวันละครั้งเป็นเวลา 1 เดือน บันทึกผลแล้วนำข้อมูลมา
พิจารณาแนวโน้มเพื่อกำหนดความถ่ีท่ีเหมาะสมต่อไป 

(2) เฉพาะกรณีตรวจวัดปริมาณโอโซนหลงเหลือ จะต้องตรวจสอบความถ่ีทุกรุ่นการผลิต 



1.4) รายงานผลการตรวจสอบ “น้ำที่ผ่านการกรองจากหัวบรรจุโดยตรง” 
ว/ด/ป วิธีการทดสอบ ผลการทดสอบ การ

แก้ไข 
ผู้ดำเนินการ 

Test Kit ตรวจโคลิ
ฟอร์มในน้ำ (1) 
(ระบุว่า พบ หรือ ไม่พบ 
เชื้อ) 

อื่นๆ  
กรณีใช้เคร่ือง RO หรือระบบอื่น 

ผ่าน 
√ 

ไม่ผ่าน 
X 

pH   
(ระบุเป็นตัวเลข 
ค่ามาตรฐาน 6.5-8.5) 

ความการนำไฟฟ่า 
(ระบุเป็นตัวเลข 
ไม่เกิน 1 µS/cm) 

    

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

หมายเหตุ 
(1) ทวนสอบสัปดาห์ละครั้ง หรือเดือนละครั้งข้ึนกับปริมาณการผลิต กรณีใชชุ้ดทดสอบตรวจเชื้อจุลินทรีย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ต้องไม่พบโคลิฟอร์มในปริมาณท่ีตรวจ 1 มิลลิลิตร แต่กฎหมายกำหนดให้ไม่พบใน 100 มิลลิลิตร  ดังน้ันหากใช้ชุดทดสอบแล้วการตรวจ 

“ไม่พบเชื้อ”จึงเป็นการรับรองได้เบื้องต้นเท่าน้ัน ส่วนการตรวจ “พบเชื้อ” ควรมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป 



1.5) รายงานผลการตรวจสอบ “น้ำด่ืมสำเร็จรูป” ด้วยตนเอง 
ว/ด/ป 

ท่ี
ทดสอบ 

รอบที่
ผลิต 

ขนาด
บรรจ ุ
(ระบุเป็นลิตร
หรือมิลลิลิตร) 

วิธีการทดสอบ ผลการทดสอบ การแก้ไข ผู้ดำเนินการ 
Test Kit 
ตรวจโคลิ
ฟอร์มในน้ำ 
(1) 
(ระบุว่า พบ 
หรือ ไม่พบ 
เชื้อ) 

pH   
(ระบุเป็น
ตัวเลข 
ค่า
มาตรฐาน 
6.5-8.5) 

ความ
กระด้าง
(ระบุเป็น
ตัวเลข 
ค่ามาตรฐาน
น้อยกว่า 
100) 

ผ่าน 
√ 

ไม่
ผ่าน 
X 

  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

หมายเหตุ 
(1) ทวนสอบสัปดาห์ละครั้ง หรือเดือนละครั้งข้ึนกับปริมาณการผลิต กรณีใชชุ้ดทดสอบตรวจเชื้อจุลินทรีย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ต้องไม่พบโคลิฟอร์มในปริมาณท่ีตรวจ 1 มิลลิลิตร แต่กฎหมายกำหนดให้ไม่พบใน 100 มิลลิลิตร  ดังน้ันหากใช้ชุดทดสอบแล้วการตรวจ 

“ไม่พบเชื้อ”จึงเป็นการรับรองได้เบื้องต้นเท่าน้ัน ส่วนการตรวจ “พบเชื้อ” ควรมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป 



2) รายงานการทำความสะอาดเคร่ืองกรองที่ต้องทำความสะอาดทุกวันก่อนการผลิต(ล้างย้อน) 

ประจำเดือน........................................พ.ศ. ...................... 

วันที ่
 

มิเตอร์ ปริมาณ
น้ำ 
ที่ใช้ไป 

การล้างย้อน (ใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง) แท่น
บรรจ ุ

ผู้ล้าง
ย้อน 

หมายเหตุ 
 ถังแอนทราไซต์หรือ

แมงกานีส 
(อย่างน้อย 5 นาที) 

ถังคาร์บอน 
(อย่างน้อย  
5 นาที) 

ถังเรซิน 
(อย่างน้อย 
 10 นาที) 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         
26         
27         
28         
29         
30         
31         
**กรณีไม่มีการผลิตเป็นเวลานาน ให้ใช้เวลาการล้างย้อนอย่างน้อย 10 นาที สำหรับถังแอนทราไซต์หรือแมงกานีส/ถงัคาร์บอน 



3) แบบรายงานการบนัทึกการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์การกรองสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ 
ประจำเดือน.................................. – เดือน................................ พ.ศ. .................. 

สัปดาห์
ท่ี 

ชนิดอุปกรณ์/กรรมวิธีการล้างทำความสะอาด 

(ใส่เคร่ืองหมาย √ ลงในช่องที่ทำความสะอาดแล้ว) 
ผู้ล้าง หมายเหตุ 

หากใช้
คลอรีน 50 
ppm ต้อง
แช่นาน 30 
นาที 

ถังเรซิน 
แช่เกลือ1 
คืน เปิดน้ำ
ล้างย้อนจน
หมดรสเค็ม 

 

ไส้กรองใย
สังเคราะห์หรือ
กรองหยาบ 

1) ล้างน้ำเปิดน้ำก๊อก
ให้ไหลผ่านแรงๆ 

2) ก่อนนำไปใช้แช่
คลอรีน 100 ppm 
20 นาทีหรือต้มใน
น้ำเดือด 20 นาที 

เซรามิค 
1) ล้างน้ำขัดด้วย
ฝอยล้างจานหรือ
หรือกระดาษทราย
เบอร์ละเอียด 
2) ก่อนนำไปใช้แช่
คลอรีน 100 
ppm 20 นาที
หรือต้มในน้ำเดือด 
20 นาที 

แท่นบรรจุ 
(ล้างแท่นบรรจุ
และถอดหัว

บรรจุแชค่ลอรีน 
100 ppm 20 

นาที) 

แทงก์น้ำ 
(ปล่อยน้ำ
ก้นถังทิ้ง
และล้าง

ภายในถัง) 

1        
2        
3        
4        
1        
2        
3        
4        
1        
2        
3        
4        
1        
2        
3        
4        
1        
2        
3        



4) บันทึกการตรวจสอบความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์อื่นๆ  
ว/ด/ป ชนิดอุปกรณ์ กระสอบบรรจุ

น้ำแข็ง 

ตำแหน่งท่ี
ตรวจสอบ 

การสังเกต เชื้อโคลิฟอร์มด้วย 
SWAB TEST 

(ระบุว่า พบ หรือ ไม่
พบเชื้อ) 

การแก้ไข ผู้
ตรวจสอบ หัวเครื่อง

บรรจ ุ

ถังเก่า 
ขวด 
มือพนักงาน 

อื่นๆ 

กลิ่น 
 

สารตกค้าง
หรือฝุ่น 

 

ตะไคร่
น้ำ 

 

              
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 



5) บันทึกการซ่อมบำรุงและสอบเทียบเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
ว/ด/ป รายการซ่อมบำรุง 

(ใส่เคร่ืองหมาย √ ลงในช่องที่ทำการเปลี่ยนอปุกรณ์แล้ว) 

ผลการซ่อมบำรุง ผู้ปฏิบัติ ผู้ประเมิน 

หมายเหตุ 

*ถังแอนทราไซต์หรือแมงกานีส 

*ถังคาร์บอน 
 *ถังเรซิน 
 *ไส้กรองใยสังเคราะหห์รือ
กรองหยาบ 
 *เซรามิค 
 หลอด UV 10,000 ชั่วโมง 
 เครื่อง RO 

เครื่องผลิตโอโซน 

เครื่องล้างถัง 

*โดยปกติเปลี่ยนสาร
กรองทุกป ี
**การเปลี่ยนอุปกรณ์
ขึ้นอยู่กับกำลังการผลิต
และการใช้งานสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม 

 
 

               

 
 

             

              
 

ว/ด/ป 
 
 

รายการสอบเทียบปีละคร้ัง* ผลการสอบเทียบ ผู้ปฏิบัติ ผู้ประเมิน หมายเหตุ 

เครื่อง pH 
M

eter 

เครื่องชั่ง 

อื่นๆ
................ 

อื่นๆ
................ 

         
         
*ห้องปฏิบัติการเพื่อการสอบเทียบต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 17025-2561 (ISO:IEC 17025:2017) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็ปไซต์สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) https://www.tisi.go.th/website/accreditation/labgroup. 



6) บันทึกการตรวจ/บำรุงรักษาหลอดยูวี 
เร่ิมใช้ต้ังแต่วันที่........./............/................ 

ว/ด/ป มิเตอร์ ปริมาณชั่วโมงที่ใช้ไป ผู้ตรวจสอบ หมายเหตุ 
    ข้อควรปฏิบัติ 

1) สอบถามอายุการใช้งานและข้อมูล
การใช้งานจากบริษัทผู้จำหน่าย 
(ประมาณ 8,000 – 10,000 ชั่วโมง) 
2) บันทึกชั่วโมงการทำงานหรือ
คำนวณวันหมดอาย ุ
3) เปลี่ยนตามเวลาที่กำหนด 
4) ก่อนใช้งานต้องอุ่นเคร่ืองโดยเปิด
ทึ้งไว้ 2 นาท ี
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



7) มาตรการรักษาความสะอาดและการกำจัดสัตว์และแมลง ประจำเดือน..................................พ.ศ. ................... 
วันท่ี บริเวณห้องเคร่ือง บริเวณเก็บ

อุปกรณ์ 
บริเวณห้องบรรจุ พื้นลาน

ถอดน้ำแข็ง 
ผู้ปฏิบัติการ หมายเหตุ 

ผนัง 

เพดาน 

พื้นห้อง 

เครื่องกรอง 

.................... 

ผนัง 

เพดาน 

พื้นห้อง 

.................... 

ผนัง 

เพดาน 

พื้นห้อง 

เครื่องบรรจ ุ

................. 

ตรวจความสะอาด
ของห้องก่อนและ
หลังการผลิต 
- ไม่พบฝุ่น 
- ไม่พบคราบ
สกปรก เช่น มูล
แมลง ,สัตว์, เศษผม
, เศษขน 
- เก็บกวาดเช็ดถู 
รักษาพ้ืน ผนัง แท่น
บรรจุด้วยน้ำยาทำ
ความสะอาด 
- ไม่มีน้ำขังแฉะและ
สกปรก 
- ไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้
ในการผลิต 
- กำจัดเศษเหลือ
และขยะ 
-กำจัดหยากไย่บน
เพดาน 

- ระบุวิธีกำจัด
สัตว์/แมลงที่พบ 
-ระบุการจัดการกับ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง
กับการกำจัดสัตว์
และแมลง เช่น การ
ล้างทำความสะอาด 
ฆ่าเชือ้ ทำลาย เป็น
ต้น 
 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
25                 
26                 
27                 
28                 
29                 
30                 
31                 



8) รายงานการผลิต การบรรจ ุตรวจสอบหลังบรรจุน้ำด่ืมและข้อมูลการจัดจำหน่ายในแต่ละรอบการผลิตของแต่ละวัน 

ว/ด/ป ชื่อน้ำด่ืม 
 

ขนาดบรรจุ 
(ลิตรหรือ
มิลลิลิตร) 

รอบการ
ผลิต 

การตรวจสอบ*เช่น ผลการตรวจสอบฉลาก 
(ระบุตัวเลขเป็นจำนวน) 

ยอด
คงเหลือใน
คลังสินค้า 

แหล่ง
จำหน่าย* 

ลงชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

รับเข้ามา คัดแยกออก คงเหลือ เหตุผลที่คัดแยกออก 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

หมายเหตุ: * ให้ระบุปริมาณและแหล่งจำหน่ายแต่ละที่ที่ได้จำหน่ายไป (ทุกกรณี) เพื่อเป็นระบบการจัดการแก้ปัญหา หากต้องเรียกคืนสินค้า 
 



ห้ามรับประทานอาหาร 
ในบริเวณที่ทำการผลิต



 
ขอ้ปฏบิัตใินการผลติ 

1. เปลีย่นรองเท้ากอ่นเขา้บรเิวณผลติ 
2. ล้างมือใหส้ะอาดกอ่นทำการผลติ 
3. ใส่เสือ้กนัเปือ้น หมวกตาขา่ย ผ้าปดิปาก กอ่นทำการผลิต 
4. เมือ่ทำการผลติเสรจ็แลว้ใหเ้กบ็ของเขา้ที่ 
5. รกัษาความสะอาดร่างกายอยา่งสมำ่เสมอ 

วิธีล้างมือให้สะอาด (ติดบรเิวณอ่างล้างมือ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ตัวอย่างหนังสือแต่งต้ังผู้ควบคุมการผลิตฯ 
        เขียนที่....................................................... 

วันที่........................................................... 
 

ข้าพเจ้า......................................................................ในนามของ...................................................

สถานที่ผลิตอาหารชื่อ..................................................................ที่ตั้ง......................................................... 

มีความประสงค์แต่งตั้งให้.................................................. เลขบัตรประชาชน.............................................
เป็นผู้ควบคุมการผลิตฯ ประจำสถานที่ผลิตแห่งนี้ โดยบุคคลที่ข้าพเจ้าแต่งตั้งดังกล่าว  
จะมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1) ………………………………………………………………………………….. 
2) ………………………………………………………………………………….. 
3) ………………………………………………………………………………….. 

 

ทั้งนี้ จะดำเนินการควบคุมการผลิตน้ำบริโภคฯ น้ำแร่ธรรมชาติ น้ำแข็ง ทุกรุ่นการผลิต ให้ปลอดภัยและ

เป็นไปตามกฏหมาย และมีผลตั้งแต่วันที่................................................................................................. 

  

 

 

        ผู้ดำเนินกิจการ....................................... 
        (…………………………………………..……………) 
         

ผู้ควบคุมการผลิต...................................... 
        (…………………………………………..……………) 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

• แนบสำเนาบัตรประชาชน พนักงานที่ได้รับการแต่งต้ังเป็น “ผู้ควบคุมการผลิตฯ” 

• แนบเอกสารรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตฯ กับ อย. หรือหน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นบัญชี
กับอย. 



10. บันทึกการฝึกอบรมพนักงานและการตรวจเฝ้าระวังสถานท่ีผลิต 

การตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตประจำปี (อย่างน้อยปีละ 1คร้ัง)  

สามาถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

 ใช้บริการหน่วยงานภายนอก เช่น ผลการตรวจติดตามโดยลูกค้า (Second Party Audit) หรือ 
 ใช้ผลการตรวจรับรองตามข้อกำหนด GMP 420 จากหน่วยรับรองท่ีขึ้นบัญชีกับอย. หรือ 
 ตรวจประเมินตนเอง โดยใช้แบบประเมินการตรวจสถานท่ีผลิตอาหารด้วยตนเอง หรือจัดทำรายการตรวจติดตาม

ขึ้นเอง เพื่อความเหมาะสมของสถานท่ีประกอบการแต่ละแห่ง 

วนั/เดอืน/ป ี รายละเอยีดการฝกึอบรม/ตรวจเฝา้ระวงั* 
หากมเีอกสารหลกัฐานใหแ้นบประกอบ 
 

ผูร้บัผิดชอบ หมายเหต ุ

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 



12. การจัดการเรียกคืนสินค้า  
๑) รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้แจง้ตามเอกสารรับข้อร้องเรียน 
๒) ประชุมสมาชิกในกลุ่มและร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึน 

ประเภทการ
จัดการ 

ลกัษณะขอ้บกพรอ่ง ระยะเวลา ขอบเขตการเรียกคืน การจัดการ 

รุนแรง สินค้าท่ีมีความบกพร่องท่ีอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่าง
รุนแรง  

• น ้ำด ื ่ มน ้ ำแข ็ง  พบเศษ
ตะกอน สีขุ่น มีกลิ่นไม่พึง
ประสงค์ 

• ไม ่สอดคล้องหรือไม่ตรง
ตามกฎหมายกำหนด เช่น 
แสดงฉลากผิดพลาด  

 

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

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

.................................... 

............................

............................

............................ 
รายงานอย. 

หรอืเจา้หน้าที่
สสจ.ทราบ 

ปานกลาง สินค้าท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ไม่รุนแรงหรือสินค้าท่ีมีคุณภาพต่ำ
กว่ามาตรฐานตามข้อกำหนดของ
ลูกค้าหรือหน่วยงานราชการ 

• ตรวจพบส่ิงท่ีไม่เป็นไป
ตามข้อกำหนดจาก
กระบวนการผลิตภายนอก 
เช่น ขวดบุบ ถ้วยมีรอยฉีก
ขาด 

.........................

.........................

.........................

........................ 

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

.................................... 

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................ 
เล็กน้อย สินค้ายังไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ

หรือพิสูจน์ได้ว่าสาเหตุของปัญหา
ไม่ได้เกิดจากทางสถานท่ีผลิต 

.........................

.........................

.........................

......................... 

....................................

....................................

....................................

.................................... 
 

............................

............................

............................

............................ 

๓) ดำเนินการชี้แจงการร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้แจ้ง 

๔) ประชุมสมาชิกหาแนวทางป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนซ้ำในครั้งต่อไป 
๕) รวบรวมจัดเก็บเอกสารรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้แจ้ง 

มาตรการนี้เป็นเพียงหลักฐานเบือ้งต้นเพ่ือใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น ในอนาคตอาจจะมีมาตรการตามที่กฎหมายก าหนดตามมา 


