
แบบประเมินการตรวจสถานที่ผลิตอาหารด้วยตนเอง  
สำหรับการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ หรือน้ำแข็งบริโภค  

ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง 

➢ หัวข้อพื้นฐาน 
ค ำแนะน ำ 

1. แบบประเมนิสถานทีผ่ลติดว้ยตนเองนี้ จดัท าขึน้เพื่อใหผู้ผ้ลติสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบ
สถานที่ผลิตด้วยตนเองในเบื้องต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนรบัการตรวจประเมินตาม
กฎหมาย จากเจา้หน้าที ่

2. หากผลการตรวจในขอ้ใด ตอบ “ไม่ใช่” ขอใหผู้ป้ระกอบการเร่งด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขโดยด่วน หาก
ขอ้ใดไม่สามารถตอบได ้ใหบ้นัทกึรายละเอยีดไว้ในช่องหมายเหตุ และรบีตดิต่อเพื่อขอค าแนะน าจาก
เจ้าหน้าที่โดยด่วนเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่หากข้อก าหนดมีอกัษร “M” เป็นข้อก าหนดวิกฤต ต้อง
ตอบ “ใช”่ เท่านัน้   

3. เพื่อประโยชน์ของผูป้ระกอบการเอง ควรเกบ็แบบประเมนิทีท่ าการประเมนิไวทุ้กครัง้ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานของสถานทีผ่ลติของตนในอนาคต 
 

ครัง้ทีป่ระเมนิ....................................วนัที.่..............................................ผูป้ระเมนิ
............................................. 
ชื่อสถานทีผ่ลติ
...................................................................................................................................................... 
 

ลกัษณะของสถำนท่ีผลิต ใช่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 
1. สถานทีต่ัง้ อาคารผลิต การท าความสะอาด และการบ ารงุรกัษา    
• ท ำเลท่ีตัง้ (บรเิวณตวัอาคารและทีใ่กลเ้คยีงรอบๆอาคารผลติ) ตอ้งห่างจากแหล่งที่

ก่อใหเ้กดิการปนเป้ือน เช่น เศษขยะหรอืของเสยีทีเ่น่าเป่ือยได ้สารเคมอีนัตราย ยา
ฆ่าแมลงทุกชนิด คอกสตัวห์รอืมกีารเลีย้งสตัว์ ฝุ่น ควนั เขม่าต่างๆ น ้าขงัแฉะสกปรก 
(หากพืน้เป็นผวิขรขุระ ต้องไม่มนี ้าขงัและขนาดผวิขรขุระต้องไม่มากเกนิไป) 

   

• ไม่มีของท่ีไม่ใช้แล้วอยู่ในบริเวณท่ีผลิตทัง้ในตวัอำคำรและท่ีใกล้เคยีงรอบๆ
อำคำรผลิต  
(ถ้ามตีอ้งมหี่อและจดัเกบ็อย่างมดิชดิ) 

   

• ภำยนอกและภำยในอำคำร มีท่อหรือทำงระบำยน ้ำเพื่อระบำยน ้ำท้ิง และปลาย
ท่อต้องมตีะแกรงดกัเศษขยะและไม่มนี ้าขงัในทอ่หรอืทางระบายน ้า มกีารออกแบบที่
เหมาะสมกบัทศิทางระบายน ้า 

   

• อำคำรผลิต มัน่คง เรียบท ำควำมสะอำดง่ำย มีกำรท ำควำมสะอำดสม ำ่เสมอ
และไม่ช ำรดุ มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

   

• พื้น ใชว้สัดุทนคง เรยีบ ท าความสะอาดไดง่้าย ลาดเอยีงไม่มนี ้าขงั สะอาดและไม่
ช ารดุ (หากเป็นหลุมขรขุระต้องไม่ลกึและไม่มนี ้าขงัในหลุมนัน้ๆ) 

  ต้องมกีารท า
ความสะอาด



ลกัษณะของสถำนท่ีผลิต ใช่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 
• ผนังทุกดา้นใชว้สัดุทนคง เรยีบ ท าความสะอาดไดง่้าย ไม่มซีอกมุม (บรเิวณทีม่ี

ความรอ้นอาจจะเป็นมุง้ลวดหรอืมชีอ่งระบายความรอ้นกไ็ด ้แต่ตอ้งสามารถกนั
ไม่ใหส้ตัว์แมลงเขา้มาภายในอาคารผลติ) สะอาดและไม่ช ารดุ 

  เอกสาร
หลกัฐาน
แสดงให้
เจา้หน้าทีดู่
ดว้ย 

• เพดำน ดา้นบนใชว้สัดทุนคง เรยีบ (หากตดิฝ้าต้องเป็นฝ้าชนิดเรยีบ) หลอด
ไฟฟ้ามฝีาครอบเพื่อกนัเศษแก้วแตกหล่น พดัลม/อปุกรณ์บนเพดานสะอาดไม่มี
เศษผง หยากไย่ หรอืสิง่สกปรกอื่นๆ 

  

• ภำยในอำคำรผลิตทัง้หมดมีผนัง มุ้งลวด หรือตำข่ำยท่ีป้องกนัสตัวแ์มลงไม่ให้
เข้ำมำหรือสมัผสักบัอำหำรได้  

   

• มีพื้นท่ีเพยีงพอในกำรผลิต ไม่แออดั แยกออกจำกท่ีพกัอำศยั การผลติสนิคา้
อย่างอื่นทีไ่ม่ใช่อาหารรวมทัง้บรเิวณรบัประทานอาหาร กรณีไม่สามารถแยกจากทีพ่กั
อาศยัไดต้้องมกีารแยกทางเขา้ออกคนละทางอย่างเดด็ขาดและไม่มกีารปะปนระหว่าง
การผลติและการพกัอาศยั 

   

• พื้นท่ีกำรผลิตมีกำรแบ่งเป็นห้องๆหรือบริเวณ ไดแ้ก่ หอ้งบรรจุ หอ้งหรอืบรเิวณ
ตดิตัง้เครื่องหรอือุปกรณ์ปรบัคุณภาพน ้า หอ้งหรอืบรเิวณเกบ็ภาชนะบรรจุใหม่ หอ้ง
หรอืบรเิวณเกบ็ภาชนะบรรจุทีใ่ชแ้ลว้ก่อนลา้ง หอ้งหรอืบรเิวณลา้งท าความสะอาด
ภาชนะบรรจุ หอ้งหรอืบรเิวณเกบ็ผลติภณัฑ ์(แดดไม่สอ่งถงึในหอ้ง) โดยแยกเป็น
สดัส่วน ไม่ปนเป้ือนซึ่งกนัและกนั และเป็นไปในทศิทางเดยีวไม่ยอ้นกลบัไปกลบัมา 

   

• มีห้องบรรจุน ้ำบริโภค น ้ำแร่ธรรมชำติ หรือกรณีน ้ำแขง็หำกไม่มีห้องบรรจุ
จะต้องเป็นบริเวณท่ีสำมำรถป้องกนักำรปนเป้ือนได้ (M) 

   

• อำกำศระบำยถ่ำยเทได้ดี ไม่ร้อนอบอ้าว (หากอากาศร้อน อบอ้าวต้องมีพัดลม
ระบายอากาศ) เพื่อป้องกนัการเกดิเชื้อราและปฏบิตังิานไดส้ะดวก 

   

• แสงสว่ำงเพียงพอส ำหรบัท ำงำน (โดยเฉพาะในหอ้งทีต่้องใชส้ายตามากๆ เช่น หอ้ง
ผลติ หอ้งบรรจุ ฯลฯ) 

   

2. เครือ่งมือ เครือ่งจักร อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลิต การท าความสะอาดและการ
บ ารงุรกัษา 

   

• เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์กำรผลิตท่ีสัมผสักับอำหำร เคร่ืองหรือ
อุปกรณ์กำรปรบัคณุภำพ เช่น เคร่ืองกรอง เคร่ืองล้ำงหรืออุปกรณล้ำงถงั เคร่ือง
บรรจุหรืออุปกรณ์กำรบรรจุน ้ำ ถงัหรือบ่อพกัน ้ำ ท าดว้ยวสัดุไม่เป็นสนิม (หากท า
จากวสัดุทีเ่ป็นสนิมได ้ต้องมกีารดูแลไม่ใหม้คีราบสนิมเกาะ) ไม่เป็นพษิ ทนต่อการกดั
กร่อนและผิวเรียบ หากเป็นของเก่าที่มีรอยขรุขระต้องไม่มีคราบสกปรกฝังในรอย
ขรุขระ สามารถท าความสะอาดได้ง่าย ไม่มีซอก ข้อต่อหรือมุมที่ลึกหรอืแคบ จนท า
ความสะอาดไดย้าก 

   

• ติดตัง้ในต ำแหน่งที่สามารถเข้าไปดูแล ท าความสะอาดได้อย่างง่าย จดัเรียงตาม
เสน้ทางการผลติ ไม่วกวนไปมาจนเกดิการปะปนของสิง่สกปรก 

   

• มีจ ำนวนเพียงพอส ำหรบักำรผลิต ไม่ใช่ต้องรอจนท ำให้คณุภำพอำหำรลดลง    
• พื้นผิวต่ำงๆของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่ำงๆท่ีสมัผสักบัอำหำร ท า

ดว้ยวสัดุเรยีบ ไม่เป็นสนิม (หากเป็นสนิม ต้องขดัสนิมออกและซ่อมแซมไม่ใหม้ีคราบ
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สนิมเกาะ) ไม่เป็นพษิ ทนต่อการกดักร่อนของสารเคมไีด ้และสูงจากพืน้ไม่ต ่ากว่า 60 
เซนติเมตร โต๊ะปฏิบตัิงานสูงจากพื้นไม่ต ่ากว่า 60 เซนติเมตร ยกเว้นผลิตภณัฑท์ีม่ี
น ้าหนักมากอาจจะมคีวามสูงน้อยกว่านี้ไดแ้ต่ต้องไม่ต ่ากว่า 20 เซนตเิมตร 

• กรณีใช้ระบบท่อน ้ำ เป็นท่อพีวีซี (PVC) หรือวัสดุอ่ืนท่ีคุณภำพเท่ำเทียมกนั 
รวมทัง้ปัม๊ ข้อต่อ ปะเกน็ วำลว์ น็อตต่ำงๆท่ีสมัผสัอำหำร ต้องออกแบบอย่างถูก
สุขลกัษณะ ไม่มจุีดอบัและซอกมุม ท าความสะอาดไดท้ัว่ถงึ สามารถถอดมาท าความ
สะอาดไดง่้าย ตดิตัง้อยู่กบัที ่(ไม่ใชส้ายยาง) มอีุปกรณ์ปิดปลายท่อทีย่งัไม่ใชง้าน 

   

• เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์กำรผลิต ต้องมีกำรท ำควำมสะอำดสม ำ่เสมอ
ทัง้ก่อนและหลงัการผลิต และมีจดัเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์กำรผลิตท่ีท ำควำม
สะอำดแล้วท่ีท่ีสะอำด มิดชิด ไม่ให้ปนเป้ือนกบัเชื้อโรค ฝุ่ นละออง และสิง่สกปรก
ต่างๆ 

  ต้องมี
เอกสาร
หลกัฐาน
แสดงให้
เจา้หน้าทีดู่
ดว้ย 

• เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์กำรผลิต ต้องดแูลรกัษำให้อยู่สภำพใช้งำนได้ 
ไม่ช ารุดกรณีอุปกรณ์มอีายุการใชง้าน ต้องจดัท าเป็นเอกสารบนัทกึอายุการใชง้านและ
เปลีย่นเมื่อครบก าหนดโดยมลีายมอืชื่อผูร้บัผดิชอบเซน็ก ากบัไวด้้วย 

  ต้องมี
เอกสาร
หลกัฐาน
แสดงให้
เจา้หน้าทีดู่
ดว้ย 

• อุปกรณ์กำรชัง่ตวงวดั มีควำมเหมำะสม เพียงพอ มีควำมเท่ียงตรงแม่นย ำ มี
กำรสอบเทียบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  เช่น เคร่ือง pH Meter, เคร่ืองชัง่ 

  ต้องมี
เอกสาร
หลกัฐาน
แสดงให้
เจา้หน้าทีดู่
ดว้ย 

3.การควบคมุกระบวนการผลิต    
3.1 วตัถดิุบ ส่วนผสมต่ำงๆ    
• มีการเก็บตวัอย่างน ้าดบิตรวจคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวง โดยพจิารณา

จากผลการตรวจวิเคราะห์น ้า หากจ าเป็นต้องใช้สารเคมีในการปรบัสภาพน ้า เช่น 
คลอรีน สารส้ม สารกรด สารด่าง ต้องเป็นระดบั FOOD GRADE และผู้ผลิตต้องรอ้ง
ขอเอกสารข้อมูลความปลอดภยัจากแหล่งจ าหน่าย เช่น COA หรือ เลขอย.กรณีใช้
สารเคมใีนปรมิาณน้อยเกบ็เป็นหลกัฐาน  

  ต้องมี
เอกสาร
หลกัฐาน
แสดงให้
เจา้หน้าทีดู่
ดว้ย 

• น ้าดบิ ต้องมกีารปรบัสภาพน ้าดบิเบื้องต้น (เช่น การใชส้ารสม้ การเตมิคลอรนี การใช้
สารปรับกรดด่าง) ถ้าจ าเป็น ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นและจัดท าเป็นเอกสาร
หลกัฐานโดยมลีายมอืชื่อผูร้บัผดิชอบแต่ละจุดเซน็ก ากบัดว้ย 

  ต้องมเีอกสาร
หลกัฐาน
แสดงให้
เจา้หน้าทีดู่
ดว้ย 
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• กรณีมีถังเก็บน ้าดิบต้องมีฝาปิดสนิท สารเคมีที่ใช้อื่นๆเก็บรกัษาบนชัน้หรือยกพื้น

ป้องกันการปนเป้ือนแยกเป็นสัดเป็นส่วน ไม่ปะปนกับสารเคมีอันตราย หรือใกล้
หอ้งน ้า หอ้งสว้มหรอืบรเิวณทีส่กปรก และมรีะบบการน าไปใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

   

• มีวิธีการลดการปนเป้ือนวตัถุดบิหรอืส่วนผสมต่างๆ เช่น ล้างท าความสะอาด ตดัแต่ง 
คดัแยก ลวก กรอง ลดอุณหภูม ิฆ่าเชื้อ ตามความจ าเป็น 
 

กรณีผลติเฉพาะน ้าบรโิภค 
น ้าแรธ่รรมชาต ิน ้าแขง็ ให้

ขา้มขอ้นี้ไป 
3.2 ภำชนะบรรจุ    
• มกีารคดัเลอืกภาชนะบรรจุทีใ่ชก้บัอาหารได ้(FOOD GRADE) กรณีฝาจุกเป็นสขีาว (หาก

เป็นสอีื่น ต้องมหีลกัฐานผลการตรวจวเิคราะห์ว่าปลอดภยั) และมกีารตรวจสอบสภาพและ
ความสมบูรณ์ของภาชนะบรรจุ (ไม่บุบ ไม่แตกช ารุด)  

   

• มีการเก็บรกัษา ขนย้าย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม ไม่ปนเป้ือนกบัเชื้อโรค ฝุ่ นละออง
และสิง่สกปรกต่างๆ มรีะบบการน าไปใชต้ามล าดบัก่อนหลงั โดยเฉพาะภาชนะบรรจุชนดิ
ใชไ้ดเ้พยีงครัง้เดยีว เช่น ขวดใชแ้ลว้ทิ้ งต้องจดัเกบ็อยู่ในหบีห่อทีส่ะอาด ไม่ฉีดขาดหรอืมี
รูโหว่  

   

• มีการท าความสะอาดหรอืฆ่าเชื้อก่อนการใชง้านตามความจ าเป็น กรณีภาชนะบรรจุชนิด
ใช้ได้หลายครัง้ เช่น ถงั ต้องมีการคดัแยก ล้างและฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง การน าภาชนะที่
ท าความสะอาดแล้วมาใชใ้นการผลิต ได้น ามาใชอ้ย่างเหมาะสมเช่นกนั หากไม่ใชง้าน
ทนัทตี้องมรีะบบการป้องกนัการปนเป้ือน 

   

3.3 กำรผสม    
• กรณีใช้วตัถุเจือปนอาหาร (สารเคมีที่ใช้ในอาหาร เข่น สารกนัเสยี สผีสมอาหาร ผงชูรส 

เป็นต้น)ต้องใชต้ามทีก่ฎหมายก าหนด ชัง่ตวงดว้ยอุปกรณ์ทีเ่หมาะสม ผสมใหเ้ขา้กนัอยา่ง
ทัว่ถงึ โดยระบุปรมิาณสารต่างทีใ่ชพ้รอ้มมลีายเซน็ผูร้บัผดิชอบหรอืการใชส้ารช่วยในการ
ผลิตต้องใชต้ามขอ้มูลความปลอดภยั และมีมาตรการก าจดัออกใหอ้ยู่ในระดบัทีป่ลอดภยั 
(M) 

กรณีผลติเฉพาะน ้าบรโิภค 
น ้าแรธ่รรมชาต ิน ้าแขง็ ให้

ขา้มขอ้นี้ไป 

• ส่วนผสมอื่น ๆ ต้องมีสูตรที่แน่นอนและตรงกบัที่ระบุไว้ในฉลากผลิตภณัฑ์หรือที่ไดร้บั
อนุญาตไว ้และการผสมมคีวามสม ่าเสมอเพื่อควบคุมคุณภาพ 

กรณีผลติเฉพาะน ้าบรโิภค 
น ้าแรธ่รรมชาต ิน ้าแขง็ ให้

ขา้มขอ้นี้ไป 
• น ้า และน ้าแขง็ ที่เป็นส่วนผสมหรือสมัผสักบัอาหารที่พรอ้มรบัประทาน มีคุณภาพตาม

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมีส าเนาผลวิเคราะห์น ้า และน ้าแขง็จากกรม
วทิย ์ศูนยว์ทิย ์หรอืแลบเอกชนทีไ่ดร้บัการรบัรองแสดงใหเ้จา้หน้าทีดู่ดว้ย 

  ต้องมเีอกสาร
หลกัฐาน
แสดงให้
เจา้หน้าทีดู่
ดว้ย 

• ระหว่างกระบวนการผลิต มีการเก็บรกัษาส่วนผสมทีผ่สมแลว้ภายใต้สภาวะทีป้่องกนัการ
เสื่อมเสยีคุณภาพได ้เช่น ใส่กล่องฝาปิดสนิท ป้องกนัแมลงและความชื้น กรณีเป็นวตัถดุบิ
ที่ต้องแช่เย็นต้องจดัหาตู้เย็นให้เรยีบร้อย เป็นต้น และจะน าไปใช้ให้น าวตัถุดิบที่รบัมา
ก่อนหรอืหมดอายุก่อนใชก่้อน 

กรณีผลติเฉพาะน ้าบรโิภค 
น ้าแรธ่รรมชาต ิน ้าแขง็ ให้

ขา้มขอ้นี้ไป 

3.4 มีกำรควบคุมกระบวนกำรผลิตอย่ำงเหมำะสม โดยเน้นเร่ืองกำรลดและขจดั
อนัตรำยจำกเชื้อท่ีท ำให้โรค ป้องกนัผู้บริโภคเกิดอ่ำหำรเป็นพิษ ท้องเสีย เช่น 

  ต้องมี
เอกสาร



ลกัษณะของสถำนท่ีผลิต ใช่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 
บนัทึกกำรล้ำงย้อนเคร่ืองกรอง บนัทึกกำรตรวจสอบประสิทธิภำพเคร่ืองก่อน
กำรผลิต บนัทึกกำรควบคมุกำรตรวจบ ำรงุรกัษำหลอดยูวี และบนัทึกผล (M) 

หลกัฐาน
แสดงให้
เจา้หน้าทีดู่
ดว้ย 

3.5 กรณีกำรผลิตท่ีไม่มีกระบวนกำรลดและขจดัอนัตรำยด้ำนจุลินทรีย์ เช่น กำร
ผสมส่วนผสมแห้งหรือของเหลวท่ีเป็นน ้ำมนั กำรแบ่งบรรจุอำหำรแห้ง กำรตดั
แต่งผกัผลไม้สด กำรบรรจุอำหำรสด ต้องมีกำรควบคุมกำรปนเป้ือนตลอด
กระบวนกำรผลิตอย่ำงเข้มงวด (M) 

กรณีผลติเฉพาะน ้าบรโิภค 
น ้าแรธ่รรมชาต ิน ้าแขง็ ให้

ขา้มขอ้นี้ไป 

3.6 กำรบรรจุและกำรปิดผนึก    
• บรรจุและปิดผนึก โดยใชเ้ครื่องหรอือุปกรณ์การบรรจุในหอ้งบรรจุเท่านัน้ ด าเนินการ

รวดเรว็ทนัท ี มมีาตรการป้องกนัการปนเป้ือนซ ้าระหว่างการปิดผนึก เช่น มอืผูบ้รรจุ
ไม่ได้จบัที่ปากขวดขณะท าการบรรจุและปิดผนึกฝา บรรจุน ้าจากท่อบรรจุโดยตรง 
(ไม่ใชส้ายยาง) 

   

• ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปิดผนึก    
• สภาพฉลากสมบูรณ์ มีข้อมูลเพียงพอ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคได้อย่าง

ปลอดภยั 
   

3.7 ในกระบวนกำรผลิต มีกำรขนย้ำยน ้ำดื่ม น ้ำแร่ธรรมชำติ น ้ำแข็งส ำเรจ็รูป ใน
ลกัษณะท่ีไม่เกิดกำรปนเป้ือนข้ำม (M) 

   

3.8 มีข้อมูลท่ีจ ำเป็นเพื่อบ่งชี้ส ำหรบักำรตำมสอบย้อนกลบั เช่น ชนิด รุ่นกำรผลิต 
สำรเคมีท่ีใช้ (สำรส้ม, คลอรีน, สำรปรบักรดด่ำง) ภำชนะบรรจุ ผลิตภณัฑ์สุดท้ำย 
ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ได้มำตรฐำน  

  ต้องมี
เอกสาร
หลกัฐาน
แสดงให้
เจา้หน้าทีดู่
ดว้ย 

3.9  ผลิตภณัฑ์สุดท้ำย    
• ส่งผลติภณัฑต์รวจวเิคราะห์คุณภาพที่กรมวทิย ์ ศูนยว์ทิยห์รอืแลบเอกชนทีไ่ดร้บัการ

รบัรอง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ (M) และมีกำรตรวจสอบสภำพน ้ำทุกครัง้หลงับรรจุ 
  ต้องมี

เอกสาร
หลกัฐาน
แสดงให้
เจา้หน้าทีดู่
ดว้ย 

• เก็บรกัษาผลิตภณัฑ์สุดท้ายอย่างเหมาะสม เป็นหมวดหมู่ก่อน-หลงัตามอายุทีผ่ลติ 
น ้าแขง็เก็บไว้ในตู้เย็นหรือห้องเย็นและมีการตรวจสอบความเย็นเป็นระยะๆ น ้าดื่ม
น ้าแร่ธรรมชาตสิ าเรจ็รูปไม่วางกบัพืน้โดยตรงและจดัเกบ็ในที่ทีแ่สงแดดส่องเขา้มาไม่
ถึง นอกจากนี้การขนส่งน ้าแข็ง ต้องป้องกันมิให้เกิดการปนเป้ือนสิ่งสกปรกจาก
ภายนอก เช่น พนักงานไม่ใช้มือสมัผสักบัน ้าแขง็โดยตรงขณะขนย้ายและยงัมีการ
ตรวจสอบความเยน็เป็นระยะๆอย่างเหมาะสม  

  ต้องมี
เอกสาร
หลกัฐาน
แสดงให้
เจา้หน้าทีดู่
ดว้ย 



ลกัษณะของสถำนท่ีผลิต ใช่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 
3.10 มีบนัทึกเกี่ยวกบัชนิด ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตแต่ละชนิด ทุกครัง้ท่ีท ำกำรผลิตและ
ข้อมูลลูกค้ำท่ีรบัซ้ือสินค้ำไปวำงจ ำหน่ำย และได้จดัท ำเป็นเอกสำรหลกัฐำน โดยมี
ลำยมือช่ือผู้รบัผิดชอบเซน็ก ำกบัด้วย 

  ต้องมเีอกสาร
หลกัฐาน
แสดงให้
เจา้หน้าทีดู่
ดว้ย 

• กรณีผลติผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร จ าเป็นต้องมวีธิกีารเรยีกคนืสนิคา้ดว้ย (M)     
• กรณีผลติอาหารอื่นนอกเหนอืจากผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร     
3.11 หำกมีผลิตภณัฑ์ท่ีเสียหำย หรือมีคณุภำพไม่ได้มำตรฐำนหรือมีผลิตภณัฑ์ท่ี
ลูกคำ้สง่คืน เน่ืองจำกไม่ได้มำตรฐำน ได้คดัแยกไว้ต่ำงหำก ออกจำกผลิตภณัฑ์ท่ี
ผลิตแล้วหรือได้น ำไปท ำลำยแล้วและจดัท ำเป็นเอกสำรหลกัฐำนโดยมีลำยมือช่ือ
ผู้รบัผิดชอบเซน็ก ำกบัด้วย 

  ต้องมเีอกสาร
หลกัฐาน
แสดงให้
เจา้หน้าทีดู่
ดว้ย 

3.12 มีกำรเกบ็รกัษำบนัทึกและรำยงำน หลงัจำกพ้นระยะเวลำกำรวำงจ ำหน่ำยท่ี
แสดงในฉลำกผลิตภณัฑ์อย่ำงน้อย 1 ปี 

   

3.13 มีกำรตรวจเฝ้ำระวงัสถำนท่ีผลิตด้วยตนเอง เช่น ใชแ้บบประเมนิGMP ดว้ย
ตนเองทีส่สจ.จดัท า หรอืแบบประเมนิตามความเสีย่งทีโ่รงงานเป็นผูอ้อกแบบ หรอืลูกคา้
เป็นผูป้ระเมนิ หรอืหน่วยงานภายนอกทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจาก อย.กไ็ด ้อย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้ และด าเนินการโดยผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจกรณีพบขอ้บกพร่องต้องมมีาตรการ
แก้ไข 

  ต้องมี
เอกสาร
หลกัฐาน
แสดงให้
เจา้หน้าทีดู่
ดว้ย 

4. การสุขาภิบาล    
4.1 น ้ำท่ีใช้ภำยในสถำนท่ีผลิตเป็นน ้าประปา (หากเป็นน ้าบาดาลหรอืน ้าคลองต้องผ่าน
การฆ่าเชื้อดว้ยการเตมิคลอรนีหรอือื่นๆทีถู่กต้องเหมาะสม) 

   

4.2 ห้องส้วมและอ่ำงล้ำงมือหน้ำห้องส้วม มจี านวนเพยีงพอกบัจ านวนผูป้ฏบิตังิาน อยู่
ในสภาพทีใ่ชง้านไดแ้ละสะอาด และอ่างลา้งมอืหน้าหน้าหอ้งสว้มมสีบู่เหลวสูตรฆ่าเชื้อโรค 
(หรอืมนี ้ายาฆ่าเชื้อโรค) อยู่ทีอ่่าง (สบู่เหลวควรเป็นชนิดขวดปั้มและก๊อกน ้าควรเป็นชนิด
ใบพดั)มีอุปกรณ์ที่ท าให้มือแห้ง (ถ้าไม่มีอาจจะใช้ทิชชูหรือผ้าเช็ดมือซึ่งต้องมีการน าไป
เปลีย่นเป็นระยะๆ)  หอ้งสว้มแยกออกจากบรเิวณผลติ (หากอยู่ใกลบ้รเิวณผลติต้องมกีาร
จดัท าผนังกัน้แยกออกไปหรอืหนัประตูไปคนละทางกบัประตูทางเขา้บรเิวณผลติ) 

   

4.3 มีบริเวณส ำหรบัเปลี่ยนเสื้อผ้ำ เก็บของใช้ส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน เพียงพอกบั
จ านวนผูป้ฏบิตังิาน อยู่ในต าแหน่งทีส่ะดวกต่อการใชส้อยและแยกจากหอ้งผลติ/หอ้งบรรจุ 
หากอยู่บรเิวณภายในหอ้งผลติจดัระเบยีบพืน้ทีใ่หต้้องง่ายต่อการท าความสะอาด 

   

4.4 อ่ำงล้ำงมือบริเวณผลิต อ่างลา้งมอืมจี านวนเพยีงพอกบัจ านวนผูป้ฏบิตังิาน อ่างลา้ง
มอืและอุปกรณ์ยงัใชง้านได ้ (มนี ้าไหลในกรณีทีจ่ะใช)้ และมสีภาพทีส่ะอาด อ่างลา้งมอือยู่
ในห้องผลิต และอยู่ในต าแหน่งที่ไม่กระเดน็ไปปนเป้ือนกบัการอาหารที่ผลิต มีสบู่เหลว
สูตรฆ่าเชื้อโรค (หรอืมนี ้ายาฆ่าเชื้อโรค) อยู่ทีอ่่าง (สบู่เหลวควรเป็นชนิดขวดปั้มและก๊อก
น ้าควรเป็นชนิดใบพดั)มีอุปกรณ์ที่ท าให้มอืแห้ง (ถ้าไม่มีอาจจะใช้ทิชชูหรือผ้าเช็ดมอืซึ่ง
ต้องมกีารน าไปเปลีย่นเป็นระยะๆ) 

   



ลกัษณะของสถำนท่ีผลิต ใช่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 
4.5 มีกำรตรวจสอบสัตว์หรือแมลงในบริเวณผลิตเป็นระยะๆและจัดท ำเป็น
เอกสำรโดยมีลำยมือช่ือผู้รบัผิดชอบเซน็ก ำกบัไว้ด้วย 

  ต้องมเีอกสาร
หลกัฐาน
แสดงให้
เจา้หน้าทีดู่
ดว้ย 

4.6 มีเทศบำลหรือ อบต. มำเก็บขยะ (หากต้องก าจัดขยะเองจะใช้วิธีเหมาะสม ไม่
ก่อให้เกิดความสกปรกปนเป้ือนเข้ามาในสถานที่ผลิต) มีภาชนะใส่ขยะที่มีฝาปิด และ
ตัง้อยู่ในจุดทีจ่ าเป็นจะต้องใชแ้ละมจี านวนเพยีงพอกบัปรมิาณขยะ 

   

4.7 ติดป้ำยแสดงช่ือและรำยละเอียดของสำรเคมีที่ใช้แต่ละชนิดและแยกเก็บเป็น
สดัส่วนออกจากกนัดงันี้           1) สารเคมทีีใ่ชผ้สมอาหาร (น าไปเกบ็ในหอ้งวตัถุดบิ) 

            2) สารเคมทีีร่บัประทานไม่ได ้ชนิดทีใ่ชส้ าหรบัท าความสะอาดภาชนะ 
                3) สารเคมอีนัตราย 

   

4.8 ดูแลบ ำรุงรกัษำอุปกรณ์ก ำจดัสตัว์และแมลง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ท าความ
สะอาดและฆ่าเชื้อโรคสม ่าเสมอ ไม่ช ารุดและจัดท าเป็นเอกสารโดยมีลายมือชื่อ
ผูร้บัผดิชอบเซน็ก ากบัไวด้ว้ย 

 
 

  ต้องมี
เอกสาร
หลกัฐาน
แสดงให้
เจา้หน้าทีดู่
ดว้ย 

5.สุขลกัษณะส่วนบุคคล    
5.1 ผู้ปฏิบติังำนและบุคลำกรในบริเวณผลิต    
• มผีลการตรวจสุขภาพคนงานทีอ่ยู่ในจุดทีส่มัผสัอาหาร รายละเอยีดดงันี้ 

“ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือมีจิตฟัน่เฟือนหรือโรคที่สามารถปนเป้ือนกบั
อาหารได ้ได้แก่ โรคเรื้อน วณัโรคระยะอนัตราย โรคตดิยาเสพตดิ โรคพษิสุราเรื้อรงั 
โรคเท้าช้าง โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไม่มีบาดแผล ” และมีมาตรการส าหรับ
ผูป้ฏบิตังิานทีม่อีาการของโรค 

  ต้องมเีอกสาร
หลกัฐาน
แสดงให้
เจา้หน้าทีดู่
ดว้ย 

• รกัษาความสะอาดของร่างกาย เช่น มอืและเลบ็สะอาด เลบ็ไม่ยาวและไม่มขีีเ้ลบ็    
• ลา้งมอืทุกครัง้ก่อนเริม่ปฏบิตัิงาน และภายหลงัจากสมัผสัสิง่ที่ก่อใหเ้กดิการปนเป้ือน 

รวมถงึก่อนการสวมถุงมอื ต้องลา้งมอืใหส้ะอาดทุกครัง้ 
   

• สวมถุงมอืทีอ่ยู่ในสภาพสมบูรณ์และสะอาด หากสมัผสักบัอาหารโดยตรงถงึมอืต้องท า
จากวัสดุที่สัมผัสอาหารได้ (กรณีไม่สวมถุงมือได้แต่ต้องล้างมือทุกครัง้ก่อน
ปฏบิตังิาน) 

   

• สวมหมวกตาข่ายหรอืผา้คลุมผม หรอืชุดหรอืผา้กนัเป้ือนในจุดทีจ่ าเป็น และเกบ็ไรผม
ไม่ใหล้น้ออกมานอกหมวก (และในบางจุด เช่น จุดทีท่ าการผลติ ควรมผีา้ปิดปากปิด
จมูกและปิดใหถู้กต้อง) มรีองเทา้ทีใ่ส่ในบรเิวณผลติ แยกจากรองเทา้ทีใ่ชท้ัว่ไป (หาก
ใส่รองเทา้บู๊ทและเดนิออกมานอกหอ้งผลติ ก่อนจะเขา้หอ้งผลิตต้องจุ่มรองเทา้ในบ่อ
ผสมน ้ายาคลอรีนฆ่าเชื้อ) แต่หากไม่มีการใส่รองเท้าในห้องผลิต สามารถท าได้แต่
ต้องมกีารลา้งเทา้ก่อนเขา้หอ้งผลติทุกครัง้ 

   



ลกัษณะของสถำนท่ีผลิต ใช่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 
• ไม่บริโภคอาหาร ไม่สูบบุหรี่ ในขณะปฏิบตัิงาน และไม่น าของใช้ส่วนตัวเข้าไปใน

บรเิวณผลติ เช่น ตุ้มหู แหวน ก าไลหรอืเครื่องประดบัอื่นๆ (หากสวมสายสรอ้ยไดเ้กบ็
ในเสือ้อย่างมดิชดิเรยีบรอ้ยแลว้) และไม่มพีฤตกิรรมทีอ่าจก่อให้เกดิการปนเป้ือนกบั
อาหารได ้

   

• มีการฝึกอบรมความรู้คนงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัสุขลกัษณะตามความเหมาะสม 
(หากไม่มกีารฝึกอบรมต้องมป้ีายเกี่ยวกบัค าเตอืน กฎระเบยีบดา้นสุขลกัษณะตดิตาม
จุดต่างๆ) กรณีที่มีการฝึกอบรมต้องมีเอกสารแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูดว้ย โดยเอกสาร
ต้องมหีวัขอ้ในการอบรมและรายชื่อผูเ้ขา้รบัการอบรมและลายมอืชื่อผูร้บัผดิชอบเซ็น
ไวด้ว้ย 

   

5.2 เม่ือผู้ไม่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตจะเข้ำไปในบริเวณผลิต ต้องก ำหนดให้ผู้ไม่
เกี่ยวข้องนัน้ปฏิบติัตวัเช่นเดียวกบัคนงำนผู้ผลิต 

   

 
 
 

➢ ข้อกำหนดเฉพาะ 1 
ข้อก ำหนด ใช ่ ไม่ใ

ช่ 
หมำย
เหตุ 

1)  กรณีผลติน้ำบรโิภคในภาชนะบรรจทุี่ปดิสนิท และน้ำแรธ่รรมชาตทิี่ผ่านกรรมวิธกีารกรอง    

• มีการเก็บตัวอย่างน้ำดิบ ตรวจคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงที่กรม
วิทย์, ศูนย์วิทย์ หรือแลบเอกชนที่ได้รับการรับรอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

• กรณีใช้ระบบผลิตน้ำอ่อน เพียงอย่างเดียว ผลการตรวจน้ำดิบต้องมีคุณภาพดีต้อง 
“ผ่าน”  
อย่างน้อย 3 รายการ คือ 

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

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

   

• มีการปรับสภาพน้ำดิบเพื ่อลดปริมาณเชื้อโรคเบื ้องต้นอย่างเหมาะสม (ตามความ
จำเป็น) ดังน้ี ระบบการผลิตน้ำอ่อน (softening) ระบบการผลิตน้ำอาร์โอ (Reverse 
osmosis; RO) การผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ 

  สอบถาม
เพิม่เตมิ
จาก
เจ้าหน้าที ่

• มีการตรวจสอบประสทิธภิาพการปรับคุณภาพน้ำ พิจารณาจาก “กระบวนการผลติ” ดงัน้ี    
1.1) กรณีใช้ระบบผลิตน้ำอ่อน  

o มีชุดทดสอบคลอรีน และทำการตรวจสอบเบื้องตน้หลงักรองคารบ์อนพร้อมจดัทำ
เอกสารการตรวจสอบทั้งหมดโดยมีลายมือชือ่ผู้รบัผดิชอบเซน็กำกับไวด้้วย 

o มีชุดทดสอบความกระดา้ง และทำการตรวจสอบเบือ้งต้นหลังกรองเรซิน พรอ้ม
จดัทำเอกสารการตรวจสอบทั้งหมดโดยมีลายมือชื่อผู้รับผิดชอบเซ็นกำกับไวด้้วย 

o มีชุดทดสอบเชือ้จุลินทรีย์ และทำการตครวจสอบเบือ้งต้นตามจดุเสี่ยงตา่งๆ 
พร้อมจดัทำเอกสารการตรวจสอบทั้งหมดโดยมีลายมือชือ่ผู้รบัผดิชอบเซ็นกำกบั
ไวด้้วย 

  สอบถาม
เพ่ิมเติม
จาก
เจ้าหน้าที ่ 
 
 
 



ข้อก ำหนด ใช ่ ไม่ใ
ช่ 

หมำย
เหตุ 

o ตรวจการทำงานของหลอดยูวี พร้อมจดัทำเอกสารการตรวจสอบทั้งหมดโดยมี
ลายมือชือ่ผูร้ับผดิชอบเซ็นกำกับไวด้้วย 

 
1.2) กรณีใชร้ะบบผลติน้ำอาร์โอ 

o เย่ือกรองมีขนาดรกูรองเลก็กว่า 1 nm. 
o มีวิธกีารดแูลและตรวจสอบความสมบรูณ์ของเย่ือกรองทกุรุ่นการผลติ เช่น วดั
ความดัน หรอือตัราการไหล หรอืค่าการนำไฟฟ้า (conductivity) กรณีพบฉีกขาด
หรอือดุตันต้องเปลี่ยนหรอืล้างเย่ือกรอง และจัดการกับผลติภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
ทันท ีและบันทกึผล 

 
1.3) กรณีใชก้ารผลติระบบอื่น เช่น กระบวนการฆา่เชื้อดว้ยความรอ้น (น้ำกลัน่) 

กระบวนการผลติน้ำปราศจากไอออน (deionization)  
ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที ่
 

1.4) กรณีใชร้ะบบการผลติรว่มกันหลายระบบ 
o มีระบบกรองธาตตุา่งๆ (เลือกอย่างใดอย่างหน่ึงหรือใช้รว่มกันหลายระบบ)   เช่น 

o ระบบผลิตน้ำอ่อน  ผ่านตามข้อกำหนด ข้อ1.1 
o ระบบการผลิตน้ำอาร์โอ ผ่านตามข้อกำหนด ข้อ 1.2 
o ระบบน้ำดีไอ ผ่านตามข้อกำหนด ข้อ 1.3 

 
 

 
 
สอบถาม
เพ่ิมเติม
จาก
เจ้าหน้าที ่
 
สอบถาม
เพ่ิมเติม
จาก
เจ้าหน้าที ่
สอบถาม
เพ่ิมเติม
จาก
เจ้าหน้าที ่
 

• มีระบบฆ่าเชื้อโรค (เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง ไม่จำเป็นต้องหลายวิธี)    
o รังสียูวี  พิจารณาไส้กรองหยาบหรือใยสังเคราะห์ และไส้กรองเซรามิค 

การควบคุมการใช้งานหลอดยูวี เช่น นับจำนวนชั่วโมง พร้อมจัดทำ
เอกสารการตรวจสอบทั้งหมดโดยมีลายมือชื่อผู้รับผิดชอบเซ็นกำกับไว้
ด้วย 

o ก๊าซโอโซน มีชุดทดสอบปริมาณโอโซนคงเหลือในน้ำ 
      อย่างน้อย 0.2 ppm และระยะเวลาสัมผัส 1 นาทีพร้อมจัดทำเอกสาร

การตรวจสอบทั้งหมดโดยมีลายมือชื่อผู้รับผิดชอบเซ็นกำกับไว้ด้วย 
o การกรองด้วยเย่ือกรอง (ส่งแบบ Spec ชนิดและขนาดของเย่ือกรองแก่

เจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาต่อไป) 

   

• การผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ 
o กระบวนการปรบัคุณภาพน้ำ ตอ้งไม่ทำให้แรธ่าตแุละสารประกอบต่างๆในน้ำแร่

ธรรมชาติเปลีย่นแปลงไป 
o มีวิธกีารดแูลและตรวจสอบ ความสมบรูณ์ของเย่ือกรอง (ถา้มี) ทุกรุ่นการผลติ 

และบันทกึผล 

   

• มาตรการการทำความสะอาดและการป้องกันการปนเปื้อน    
o “หัวเครื่องบรรจุน้ำ” บรรจุน้ำด้วยเครือ่งหรืออุปกรณ์บรรจโุดยตรงเทา่น้ัน (ไม่ใช้

สายยาง) 
   

o “ภาชนะบรรจ”ุ 
- ภาชนะบรรจุชนิดใช้ไดห้ลายครั้ง เช่น น้ำถังมีการคัดแยกที่รบักลับมาก่อน

จะล้าง โดยแยกถงัทีส่กปรกมากไปล้างต่างหาก ล้างและฆ่าเชื้อภายใน 
ภายนอกและฝา ตอ้งมีการกลั้วด้วยน้ำรอบรรจุและบรรจทุันท ี

   



ข้อก ำหนด ใช ่ ไม่ใ
ช่ 

หมำย
เหตุ 

- ภาชนะบรรจุชนิดใช้ครัง้เดยีว เช่น น้ำถ้วย น้ำขวด ภาชนะอยู่ในหีบห่อที่
สะอาด ไม่ฉกีขาดหรอืมีรโูหว่ ต้องมีการกลัว้ดว้ยน้ำรอบรรจแุละบรรจทุันท ี

o “ผู้บรรจุ” แตง่กายสะอาด สวมผ้ากนัเปือ้น สวมหมวกคลุมผม ผ้าปดิปาก ล้าง
มือทกุครั้งกอ่นเริ่มปฏิบตัิงาน มือไม่สัมผสัปากภาชนะบรรจหุรอืภายในภาชนะ
บรรจ ุ

   

2) กรณีผลติน้ำแข็งบริโภค    
• มีการเก็บตวัอย่างน้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็ง ตรวจคุณภาพหรอืมาตรฐาน ตามประกาศ

กระทรวงที่กรมวทิย์, ศูนย์วิทย์ หรอืแลบเอกชนที่ได้รับการรับรอง อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

   

2.1)  กรณีผลติน้ำแข็งซอง    
• น้ำที่ใชถ้อดซองน้ำแข็ง น้ำล้างน้ำแข็ง หรอืน้ำที่มีโอกาสสัมผสักบัน้ำแขง็ตอ้งใช้น้ำ

เดียวกบั “น้ำผลติน้ำแขง็”กรณีใช้น้ำซำ้ตอ้งเปลี่ยนถ่ายน้ำ และทำความสะอาดบ่อหรือถัง
พักอย่างสม่ำเสมอ และบันทกึผล 

• พ้ืนผิวสัมผัสน้ำแขง็ เช่น พ้ืนลานถอดซอง พ้ืนผวิลำเลียงและขนส่งน้ำแขง็ซอง เครือ่งตดั
หรอืบดน้ำแขง็ มีการทำความสะอาดและฆา่เชือ้อย่างสม่ำเสมอ และจำกดับรเิวณเพ่ือ
ควบคุมสุขลักษณะ เช่น เปลี่ยนรองเทา้สะอาดที่ใช้เฉพาะบรเิวณ 

• มีวิธกีารลำเลียง ตดั บด บรรจุ ขนส่ง อย่างถกูสุขลกัษณะไม่ก่อให้เกดิการปนเปือ้น 
• ภาชนะบรรจุ โดยเฉพาะภาชนะบรรจุชนิดใช้ไดห้ลายครั้ง กระสอบบรรจุน้ำแขง็ตอ้งมีการ

ล้าง ฆ่าเชือ้ ผึ่งแห้ง และเก็บรักษาถกูสุขลกัษณะ 
• ผู้ปฏิบตัิงาน แต่งกายสะอาด สวมผ้ากันเปื้อน สวมหมวกคลุมผม ผ้าปดิปาก ล้างมือกอ่น

เริ่มปฏิบตัิงาน มือไม่สัมผัสปากภาชนะบรรจหุรอืภายในภาชนะบรรจ ุ
 

 
 

 

   

2.2)  กรณีการผลติน้ำแข็งยูนิต    
• ภาชนะบรรจุ โดยเฉพาะภาชนะบรรจุชนิดใช้ได้ หลายครัง้ กระสอบบรรจุน้ำแขง็ ต้องมี

การล้าง ฆา่เชื้อ ผึ่งใหแ้หง้ และเก็บรกัษาอย่างถกูสุขลกัษณะ 
• ห้องบรรจุทีส่ะอาด และมีการป้องกันการปนเปื้อนจากสิง่แวดล้อม มีแท่นบรรจุสงูจาก

พ้ืน บรรจจุากหวับรรจโุดยตรงและปดิผนึกทันท ีวธิีการปดิผนึก  ไม่กอ่ให้เกดิการ
ปนเปือ้น 

• ผู้บรรจุ แต่งกายสะอาด สวมผ้ากันเปือ้น สวมหมวกคลุมผม ผ้าปิดปาก ล้างมือก่อนเริ่ม
ปฏิบตัิงาน และมือไม่สัมผัสปากภาชนะบรรจหุรอืภายในภาชนะบรรจ ุ
 

   

3) ผู้ควบคุมการผลติอาหาร    
มีการแต่งตั้งผูท้ี่มีความรู้ความสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการผลติอาหาร ทำหน้าที่
ประจำ ณ สถานที่ผลิต มีหลกัฐานการสอบผ่านและสำเรจ็หลกัสูตรการฝึกอบรม 
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