
แบบประเมินการตรวจสถานที่ผลิตอาหารด้วยตนเอง ตามข้อกำหนดพื้นฐาน 

คำแนะนำ 
1. แบบประเมินสถานที่ผลิตด้วยตนเองน้ี จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบสถานที่

ผลิตด้วยตนเองในเบื้องต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินตามกฎหมาย จาก
เจ้าหน้าที่ 

2. หากผลการตรวจในข้อใด ตอบ “ไม่ใช่” ขอให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน หากข้อใด
ไม่สามารถตอบได้ ให้บันทึกรายละเอียดไว้ในช่องหมายเหต ุและรีบติดต่อเพื่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าทีโ่ดย
ด่วนเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข้อกำหนดมีอักษร “M” เป็นข้อกำหนดวิกฤต ต้องตอบ “ใช่” เท่าน้ัน   

3. เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการเอง ควรเก็บแบบประเมินที่ทำการประเมินไว้ทุกครั้ง เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานที่ผลิตของตนในอนาคต 
 

คร้ังที่ประเมิน....................................วันที่...............................................ผู้ประเมิน............................................. 
ชื่อสถานที่ผลติ...................................................................................................................................................... 
 

ลักษณะของสถานท่ีผลิต ใช ่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

1. สถานทีต่ั้ง อาคารผลิต การทำความสะอาด และการบำรุงรักษา    

• ทำเลทีต่ั้ง (บริเวณตัวอาคารและที่ใกล้เคียงรอบๆอาคารผลติ) ตอ้งห่างจากแหล่งที่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อน เช่น เศษขยะหรือของเสียทีเ่น่าเปื่อยได้ สารเคมีอันตราย ยาฆ่า
แมลงทุกชนิด คอกสัตวห์รือมีการเลี้ยงสตัว์ ฝุ่น ควัน เขมา่ต่างๆ น้ำขังแฉะสกปรก (หากพื้น
เป็นผิวขรุขระ ต้องไม่มีน้ำขงัและขนาดผิวขรุขระต้องไม่มากเกินไป) 

   

• ไม่มีของทีไ่ม่ใช้แล้วอยู่ในบริเวณทีผ่ลิตทั้งในตัวอาคารและที่ใกล้เคียงรอบๆอาคารผลติ  
(ถ้ามีต้องมีห่อและจัดเก็บอย่างมิดชดิ) 

   

• ภายนอกและภายในอาคาร มีท่อหรอืทางระบายน้ำเพ่ือระบายน้ำทิ้ง และปลายท่อต้องมี
ตะแกรงดักเศษขยะและไม่มีน้ำขงัในท่อหรือทางระบายน้ำ มีการออกแบบที่เหมาะสมกับ
ทิศทางระบายน้ำ 

   

• อาคารผลติ ม่ันคง เรียบทำความสะอาดง่าย มีการทำความสะอาดสม่ำเสมอและไม่
ชำรุด มีลกัษณะดังตอ่ไปน้ี 

   

• พ้ืน ใช้วัสดุทนคง เรียบ ทำความสะอาดได้ง่าย ลาดเอียงไม่มีน้ำขัง สะอาดและไม่ชำรุด 
(หากเป็นหลุมขรุขระต้องไม่ลึกและไม่มีน้ำขงัในหลุมน้ันๆ) 

  ต้องมีการทำ
ความสะอาด
เอกสารหลักฐาน
แสดงให้
เจ้าหน้าที่ดูด้วย 

• ผนังทุกด้านใช้วัสดุทนคง เรียบ ทำความสะอาดได้งา่ย ไม่มีซอกมุม (บริเวณที่มีความ
ร้อนอาจจะเป็นมุ้งลวดหรือมีช่องระบายความร้อนก็ได้ แตต่้องสามารถกันไม่ให้สัตว์
แมลงเข้ามาภายในอาคารผลติ) สะอาดและไม่ชำรุด 

  

• เพดาน ด้านบนใช้วัสดุทนคง เรียบ (หากตดิฝ้าต้องเป็นฝ้าชนิดเรียบ) หลอดไฟฟ้ามฝีา
ครอบเพื่อกันเศษแก้วแตกหล่น พัดลม/อุปกรณ์บนเพดานสะอาดไม่มีเศษผง หยากไย ่
หรือสิ่งสกปรกอ่ืนๆ 

  



ลักษณะของสถานท่ีผลิต ใช ่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

• ภายในอาคารผลติทั้งหมดมีผนัง มุ้งลวด หรอืตาข่ายที่ป้องกันสัตว์แมลงไม่ให้เข้ามาหรือ
สัมผัสกับอาหารได้  

   

• มีพ้ืนที่เพียงพอในการผลิต ไม่แออัด แยกออกจากที่พักอาศัย การผลิตสินคา้อย่างอ่ืนที่
ไม่ใช่อาหารรวมทั้งบริเวณรับประทานอาหาร กรณีไม่สามารถแยกจากที่พักอาศยัไดต้้องมี
การแยกทางเข้าออกคนละทางอย่างเด็ดขาดและไม่มีการปะปนระหว่างการผลติและการ
พักอาศัย 

   

• พ้ืนที่การผลิตมีการแบ่งเป็นสดัเป็นส่วน ได้แก่ บริเวณผลติ บริเวณบรรจุ บริเวณเก็บ
วัตถดุิบ/ฉลาก/ภาชนะบรรจ/ุอุปกรณ์การผลิต/ผลิตภัณฑ ์โดยเก็บเป็นสัดส่วน ไม่ปนเปื้อน
ซ่ึงกันและกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวไม่ย้อนกลับไปกลับมา 

   

• มีห้องบรรจุ หรือบริเวณบรรจุแต่ต้องสามารถป้องกันการปนเปือ้นได้โดยเฉพาะของที่ผ่าน
ความร้อน (ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว) กับของที่ยงัไม่ผ่านความร้อน (ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ) (M) 

   

• อากาศระบายถ่ายเทได้ดี ไม่ร้อนอบอ้าว (หากอากาศร้อน อบอ้าวต้องมีพัดลมระบาย
อากาศ) เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและปฏิบัติงานได้สะดวก 

   

• แสงสว่างเพียงพอสำหรับทำงาน (โดยเฉพาะในห้องที่ต้องใช้สายตามากๆ เช่น ห้องผลิต 
ห้องบรรจุ ห้องชั่งตวงวัดวัตถุดิบต่างๆ ฯลฯ) 

   

2. เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา    

• เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์การผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม (หาก
ทำจากวัสดุที่เป็นสนิมได้ ต้องมีการดูแลไม่ให้มีคราบสนิมเกาะ ) ไม่เป็นพิษ ทนต่อการกัด
กร่อนและผิวเรียบ หากเป็นของเก่าที่มีรอยขรุขระต้องไม่มีคราบสกปรกฝังในรอยขรขุระ 
สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีซอก ข้อต่อหรือมุมที่ลึกหรือแคบ จนทำความสะอาดได้
ยาก 

   

• ติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถเข้าไปดูแล ทำความสะอาดได้อย่างง่าย จัดเรียงตามเส้นทางการ
ผลิต ไม่วกวนไปมาจนเกิดการปะปนของสิ่งสกปรก 

   

• มีจำนวนเพียงพอสำหรับการผลิต ไม่ใช่ต้องรอจนทำให้คุณภาพอาหารลดลง    

• พื้นผิวต่างๆของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่สัมผัสกับอาหาร ทำด้วยวัสดุเรียบ 
ไม่เป็นสนิม (หากเป็นสนิม ต้องขัดสนิมออกและซ่อมแซมไม่ให้มีคราบสนิมเกาะ) ไม่เป็นพิษ 
ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ และสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า 60 เซนติเมตร โต๊ะปฏิบัติงาน
สูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า 60 เซนติเมตร ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากอาจจะมีความสูงน้อย
กว่าน้ีได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 20 เซนติเมตร 

   

• กรณีใช้ระบบท่อในการลำเลียงอาหาร พื้นผิวภายในท่อ รวมทั้งปั๊ม ข้อต่อ ปะเก็น วาล์ว
ต่างๆท่ีสัมผัสอาหาร ต้องออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่มีจุดอับและซอกมุม สามารถทำ
ความสะอาดได้ทั่วถึง มีอุปกรณ์ปิดปลายท่อที่ยังไม่ใช้งาน 

   

• เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์การผลิต ต้องมีการทำความสะอาดสม่ำเสมอทั้งก่อนและ
หลังการผลิต กรณีที่ใช้สัมผัสกับอาหารที่สามารถรับประทานได้เลย ต้องมีการฆ่าเชื้อก่อน
การใช้งาน และมีจัดเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิตที่ทำความสะอาดแล้วที่ที่สะอาด 
มิดชิด ไม่ให้ปนเปื้อนกับเชื้อโรค ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่างๆ 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ดู
ด้วย 



ลักษณะของสถานท่ีผลิต ใช ่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

• เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ต้องดูแลรักษาให้อยู่สภาพใช้งานได้ ไม่ชำรุด
กรณีอุปกรณ์มีอายุการใช้งาน ต้องจัดทำเป็นเอกสารบันทึกอายุการใช้งานและเปลี่ยนเม่ือ
ครบกำหนดโดยมีลายมือชื่อผู้รับผิดชอบเซ็นกำกับไว้ด้วย 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ดู
ด้วย 

• อุปกรณ์การชั่งตวงวัด มีความเหมาะสม เพียงพอ มีความเที่ยงตรงแม่นยำ มีการสอบเทียบ
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ดู
ด้วย 

3. การควบคุมกระบวนการผลิต    

3.1 วัตถุดิบ ส่วนผสมต่างๆ    

• มีการคัดเลือกวัตถุดิบ ส่วนผสมหรือวัตถุเจือปนอาหาร (สารเคมีที่เป็นส่วนผสม เช่น สารกัน
เสีย สีผสมอาหาร ผงชูรส) ให้มีคุณภาพตามท่ีต้องการ โดยเฉพาะวัตถุเจือปนอาหารผู้ผลิต
ต้องร้องขอเอกสารข้อมูลความปลอดภัยจากแหล่งจำหน่าย เช่น COA หรือ เลขอย. 
กรณีใช้สารเคมีในปริมาณน้อยเก็บเป็นหลักฐาน  

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ดู
ด้วย 

• วัตถุดิบ หรือส่วนผสมต่างๆถ้าจำเป็นต้องมีการทำความสะอาดต้องมีการล้างทำความ
สะอาดด้วย และจัดทำเป็นเอกสารหลักฐานโดยมีลายมือชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละจุดเซ็นกำกับ
ด้วย 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ดู
ด้วย 

• มีการเก็บรักษาวัตถุดิบ หรือส่วนผสมต่างๆในที่มิดชิด เก็บรักษาบนชั้นหรือยกพื้นป้องกัน
การปนเปื้อนแยกเป็นสัดเป็นส่วน ไม่ปะปนกับสารเคมีอันตราย วัตถุดิบที่มีสารก่อภูมิแพ้ 
หรือใกล้ห้องน้ำ ห้องส้วมหรือบริเวณที่สกปรก และมีระบบการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

• มีวิธีการลดการปนเปื้อนวัตถุดิบหรือส่วนผสมต่างๆ เช่น ล้างทำความสะอาด ตัดแต่ง คัด
แยก ลวก กรอง ลดอุณหภูมิ ฆ่าเชื้อ ตามความจำเป็น 

   

3.2 ภาชนะบรรจุ    

• มีการคัดเลือกภาชนะบรรจุที่ใช้กับอาหารได้ (FOOD GRADE) และมีการตรวจสอบสภาพและ
ความสมบูรณ์ของภาชนะบรรจ ุ(ไม่บุบ ไม่แตกชำรุด)  

   

• มีการเก็บรักษา ขนย้าย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม ไม่ปนเปื้อนกับเชื้อโรค ฝุ่นละอองและสิ่ง
สกปรกต่างๆ มีระบบการนำไปใช้ตามลำดับก่อนหลัง 

   

• มีการทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อก่อนการใช้งานตามความจำเป็น การนำภาชนะที่ทำความ
สะอาดแล้ว มาใช้ในการผลิต ได้นำมาใช้อย่างเหมาะสมเช่นกัน หากไม่ใช้งานทันทีต้องมี
ระบบการป้องกันการปนเปื้อน 

   

3.3 การผสม    

• กรณีใช้วัตถุเจือปนอาหาร (สารเคมีที่ใช้ในอาหาร เข่น สารกันเสีย สีผสมอาหาร ผงชูรส เป็นต้น)
ต้องใช้ตามที่กฎหมายกำหนด ชั่งตวงด้วยอุปกรณ์ทีเ่หมาะสม ผสมให้เข้ากันอย่างทั่วถงึ โดยระบุ
ปริมาณสารต่างๆที่ใช้พร้อมมีลายเซ็นผู้รับผิดชอบหรือการใช้สารช่วยในการผลิตต้องใช้ตาม
ข้อมูลความปลอดภัย และมีมาตรการกำจัดออกให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย (M) 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ดู
ด้วย 
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• ส่วนผสมอ่ืน ๆ  ต้องมีสูตรที่แน่นอนและตรงกับที่ระบุไว้ในฉลากผลิตภณัฑ์หรือที่ได้รับอนุญาตไว้ 
และการผสมมีความสม่ำเสมอเพื่อควบคุมคุณภาพ 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ดู
ด้วย 

• น้ำ และน้ำแข็ง ที ่เป็นส่วนผสมหรือสัมผัสกับอาหารที ่พร้อมรับประทาน มีคุณภาพตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมีสำเนาผลวิเคราะห์น้ำ และน้ำแข็งจากกรมวทิย์ 
ศูนย์วิทย์ หรือแลบเอกชนที่ได้รับการรับรองแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูด้วย (M) 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ดู
ด้วย 

• ระหว่างกระบวนการผลิต มีการเก็บรักษาส่วนผสมที่ผสมแล้วภายใต้สภาวะที่ป้องกันการเสื่อม
เสียคุณภาพได้ เช่น ใส่กล่องฝาปิดสนิท ป้องกันแมลงและความชื้น กรณีเปน็วัตถุดิบที่ต้องแช่
เย็นต้องจัดหาตู้เยน็ให้เรียบร้อย เป็นต้น และจะนำไปใช้ให้นำวัตถุดิบที่รับมาก่อนหรือหมดอายุ
ก่อนใช้ก่อน 
 

   

3.4 มีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม โดยเน้นเรื่องการลดและขจัดอันตราย
จากเชื้อที่ทำให้โรค ป้องกันลูกค้าเกิดอาการอาหารเป็นพิษ ท้องเสีย เช่น ควบคุมเวลาใน
การต้มฆ่าเชื้อ มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและบันทึกผล (M) 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ดู
ด้วย 

3.5 กรณีการผลิตที ่ไม่มีกระบวนการลดและขจัดอันตรายด้านจุลินทรีย์ เช่น การผสม
ส่วนผสมแห้งหรือของเหลวที่เป็นน้ำมัน การแบ่งบรรจุอาหารแห้ง การตัดแต่งผักผลไม้สด 
การบรรจุอาหารสด ต้องมีการควบคุมการปนเปื้อนตลอดกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด 
(M) 

   

3.6 การบรรจุและการปิดผนึก    

• บรรจุและปิดผนึกอย่างเหมาะสม ดำเนินการรวดเร็ว ควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันการเจริญ
ของเชื้อจุลินทรีย์ มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนซ้ำ กรณีใช้วัตถุรักษาคุณภาพอาหารต้อง
ใช้อย่างถูกต้อง 

   

• ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปิดผนึก   ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ดู
ด้วย 

• สภาพฉลากสมบูรณ์ มีข้อมูลเพียงพอ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย   

3.7 ในกระบวนการผลิต มีการขนย้ายวัตถุดิบ ส่วนผสม วัตถุเจือปนอาหาร และผลิตภัณฑ์
สุดท้าย ในลักษณะที่ไม่เกิดการปนเปื้อนข้าม (M) เช่น การขนย้ายผลิตภัณฑ์ที่ปรุงสำเร็จ
แล้วจากห้องผลิต เข้าห้องบรรจุ หากบริเวณทางเดินร่วมเปิดโล่งต้องมีความรวดเร็ว ใช้
ภาชนะที่มีฝาปิดในการขนย้าย 

   

3.8 มีข้อมูลที่จำเป็นเพื่อบ่งชี้สำหรับการตามสอบย้อนกลับ เช่น ชนิด รุ่นการผลิตและ
แหล่งที ่มาของวัตถุดิบ ส่วนผสม วัตถุเจือปนอาหาร ภาชนะบรรจุ ผลิตภัณฑ์สุดท้าย 
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน  
 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ดู
ด้วย 
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3.9  ผลิตภัณฑ์สุดท้าย    

• ส่งผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์คณุภาพที่กรมวิทย ์ศูนย์วิทย์หรือแลบเอกชนที่ได้รับการรับรอง 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง (M) 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ดู
ด้วย 

• เก็บรักษาผลิตภัณฑ์สุดท้ายอย่างเหมาะสม เป็นหมวดหมู ่ก่อน-หลังตามอายุที ่ผลิต 
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องแช่เย็นก็ต้องจัดเก็บไว้ในตู้เย็นและมีการตรวจสอบความเย็นเป็นระยะๆ 
นอกจากนี้การขนส่งผลิตภัณฑ์สุดท้าย ได้ป้องกันมิให้เกิดการปนเปื ้อนสิ่งสกปรกจาก
ภายนอกแล้ว และผลิตภัณฑ์ที่ต้องแช่เย็นก็ต้องทำการขนส่งในลักษณะที่รักษาความเย็น
ด้วยเช่นกัน และยังมีการตรวจสอบความเย็นเป็นระยะๆอย่างเหมาะสม  

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ดู
ด้วย 

3.10 มีบันทึกเกี่ยวกับชนิด ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแต่ละชนิด ทุกครั้งที่ทำการผลิตและข้อมูล
ลูกค้าที่รับซื้อสินค้าไปวางจำหน่าย และได้จัดทำเป็นเอกสารหลักฐาน โดยมีลายมือชื่อ
ผู้รับผิดชอบเซ็นกำกับด้วย 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ดู
ด้วย 

• กรณีผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำเป็นต้องมีวิธีการเรียกคืนสินค้าด้วย (M)     

• กรณีผลิตอาหารอ่ืนนอกเหนือจากผลติภัณฑเ์สริมอาหาร     

3.11 หากมีผลิตภัณฑท์ี่เสียหาย หรือมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานหรือมีผลิตภัณฑท์ี่ลูกค้าส่งคืน 
เน่ืองจากไม่ได้มาตรฐาน คัดแยกไวต้่างหากออกจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้วหรือได้นำไป
ทำลายแล้วและจดัทำเป็นเอกสารหลักฐานโดยมีลายมือชื่อผู้รบัผิดชอบเซ็นกำกับด้วย 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ดู
ด้วย 

3.12 มีการเก็บรกัษาบันทกึและรายงาน หลังจากพ้นระยะเวลาการวางจำหน่ายทีแ่สดงใน
ฉลากผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ป ี

   

3.13 มีการตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตด้วยตนเอง เช่น ใช้แบบประเมินGMP ด้วยตนเองที่
สสจ.จัดทำ หรือแบบประเมินตามความเสี่ยงที่โรงงานเป็นผู้ออกแบบ หรือลูกคา้เป็นผู้ประเมิน 
หรือหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการขึ้นทะเบยีนจาก อย.ก็ได้ อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง และ
ดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ความเขา้ใจกรณีพบข้อบกพร่องต้องมีมาตรการแก้ไข 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ดู
ด้วย 

4. การสุขาภิบาล    

4.1 น้ำที่ใช้ภายในสถานที่ผลิตเป็นน้ำประปา (หากเป็นน้ำบาดาลหรือน้ำคลองตอ้งผา่นการฆา่
เชื้อด้วยการเติมคลอรีนหรืออ่ืนๆท่ีถูกต้องเหมาะสม) 

   

4.2 ห้องส้วมและอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงาน อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้และสะอาด และอ่างล้างมือหน้าหน้าห้องส้วมมีสบู่เหลวสูตรฆ่าเชื้อโรค (หรือ
มีน้ำยาฆ่าเชื้อโรค) อยู่ที่อ่าง (สบู่เหลวควรเป็นชนิดขวดปั้มและก๊อกน้ำควรเป็นชนิดใบพัด)มี
อุปกรณ์ที่ทำให้มือแห้ง (ถ้าไม่มีอาจจะใช้ทิชชูหรือผ้าเช็ดมือซึ่งต้องมีการนำไปเปลี่ยนเป็น
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ระยะๆ)  ห้องส้วมแยกออกจากบริเวณผลิต (หากอยู่ใกล้บริเวณผลิตต้องมีการจัดทำผนังก้ัน
แยกออกไปหรือหันประตูไปคนละทางกับประตูทางเข้าบริเวณผลิต) 
4.3 มีบริเวณสำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้า เก็บของใช้ส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน เพียงพอกับจำนวน
ผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้สอยและแยกจากห้องผลิต/ห้องบรรจุ 
หากอยู่บริเวณภายในห้องผลิตจัดระเบียบพื้นที่ให้ต้องง่ายต่อการทำความสะอาด 

   

4.4 อ่างล้างมือบริเวณผลิต อ่างล้างมือมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงาน อ่างล้างมือ
และอุปกรณ์ยังใช้งานได้  (มีน้ำไหลในกรณีที่จะใช้) และมีสภาพที่สะอาด อ่างล้างมืออยู่ในห้อง
ผลิต และอยู่ในตำแหน่งที่ไม่กระเด็นไปปนเปื้อนกับการอาหารที่ผลิต มีสบู่เหลวสูตรฆ่าเชื้อโรค 
(หรือมีน้ำยาฆ่าเชื้อโรค) อยู่ที่อ่าง (สบู่เหลวควรเป็นชนิดขวดปั้มและก๊อกน้ำควรเป็นชนิดใบพดั)
มีอุปกรณ์ที่ทำให้มือแห้ง (ถ้าไม่มีอาจจะใช้ทิชชูหรือผ้าเช็ดมือซึ่งต้องมีการนำไปเปลี่ยนเป็น
ระยะๆ) 

   

4.5 มีการตรวจสอบสัตว์หรือแมลงในบริเวณผลิตเป็นระยะๆและจัดทำเป็นเอกสารโดยมี
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบเซ็นกำกับไว้ด้วย 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ดู
ด้วย 

4.6 มีเทศบาลหรือ อบต. มาเก็บขยะ (หากต้องกำจัดขยะเองจะใช้วิธีเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิด
ความสกปรกปนเปื้อนเข้ามาในสถานที่ผลิต) มีภาชนะใส่ขยะที่มีฝาปิด และตั้งอยู่ในจุดที่จำเป็น
จะต้องใช้และมีจำนวนเพียงพอกับปริมาณขยะ 

   

4.7 ติดป้ายแสดงชื่อและรายละเอียดของสารเคมีที่ใช้แต่ละชนิดและแยกเก็บเป็นสัดส่วน
ออกจากกันดังน้ี     1) สารเคมีที่ใช้ผสมอาหาร (นำไปเก็บในห้องวัตถุดิบ) 

            2) สารเคมีที่รับประทานไม่ได้ ชนิดที่ใช้สำหรับทำความสะอาดภาชนะ 
               3) สารเคมีอันตราย 

   

4.8 ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์กำจัดสัตว์และแมลง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ทำความสะอาด
และฆ่าเชื้อโรคสม่ำเสมอ ไม่ชำรุดและจัดทำเป็นเอกสารโดยมีลายมือชื่อผู้รับผิดชอบเซ็น
กำกับไว้ด้วย 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ดู
ด้วย 

5.สุขลักษณะส่วนบุคคล    

5.1 ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรในบริเวณผลิต    

• มีผลการตรวจสุขภาพประจำปีคนงานที่อยู่ในจุดที่สัมผัสอาหาร รายละเอียดดังน้ี 
“ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนหรือโรคที่สามารถปนเปื้อนกับอาหารได้ 
ได้แก่ โรคเร้ือน วัณโรคระยะอันตราย โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเร้ือรัง โรคเท้าช้าง โรค
ผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไม่มีบาดแผล” และมีมาตรการสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีอาการของโรค 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ดู
ด้วย 

• รักษาความสะอาดของร่างกาย เช่น มือและเล็บสะอาด เล็บไม่ยาวและไม่มีขี้เล็บ    

• ล้างมือทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และภายหลังจากสัมผัสสิ่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื ้อน 
รวมถึงก่อนการสวมถุงมือ ต้องล้างมือให้สะอาดทุกคร้ัง 
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• สวมถุงมือที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และสะอาด หากสัมผัสกับอาหารโดยตรงถึงมือต้องทำจาก
วัสดุที่สัมผัสอาหารได้ (กรณีไม่สวมถุงมือได้แต่ต้องล้างมือทุกคร้ังก่อนปฏิบัติงาน) 

   

• สวมหมวกตาข่ายหรือผ้าคลุมผม หรือชุดหรือผ้ากันเปื้อนในจุดที่จำเป็น และเก็บไรผมไม่ให้
ล้นออกมานอกหมวก (และในบางจุด เช่น จุดที่ทำการผลิต ควรมีผ้าปิดปากปิดจมูกและ
ปิดให้ถูกต้อง) มีรองเท้าที่ใส่ในบริเวณผลิต แยกจากรองเท้าที่ใช้ทั่วไป (หากใส่รองเท้าบู๊ท
และเดินออกมานอกห้องผลิต ก่อนจะเข้าห้องผลิตต้องจุ่มรองเท้าในบ่อผสมน้ำยาคลอรีน
ฆ่าเชื้อ) แต่หากไม่มีการใส่รองเท้าในห้องผลิต สามารถทำได้แต่ต้องมีการล้างเท้าก่อนเข้า
ห้องผลิตทุกคร้ัง 

   

• ไม่บริโภคอาหาร ไม่สูบบุหรี่ ในขณะปฏิบัติงาน และไม่นำของใช้ส่วนตัวเข้าไปในบรเิวณ
ผลิต เช่น ตุ้มหู แหวน กำไลหรือเคร่ืองประดับอ่ืนๆ (หากสวมสายสร้อยได้เก็บในเสื้ออย่าง
มิดชิดเรียบร้อยแล้ว) และไม่มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหารได้ 

   

• มีการฝึกอบรมความรู้คนงานในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับสุขลักษณะตามความเหมาะสม (หากไม่
มีการฝึกอบรมต้องมีป้ายเกี่ยวกับคำเตือน กฎระเบียบด้านสุขลักษณะติดตามจุดต่างๆ ) 
กรณีที่มีการฝึกอบรมต้องมีเอกสารแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูด้วย โดยเอกสารต้องมีหัวข้อในการ
อบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและลายมือชื่อผู้รับผิดชอบเซ็นไว้ด้วย 

  ต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ดู
ด้วย 

5.2 เม่ือผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตจะเข้าไปในบริเวณผลิต ต้องกำหนดให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องน้ัน
ปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับคนงานผู้ผลิต 
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