
( ตัวอย่าง ) 
 

คำสั่ง.............(ชื่อหน่วยงาน).................... 
ที่ ..../.................. 

เร่ือง แต่งตั้งผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Food process control supervisor) 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

เพื่อให้การผลิตอาหารของ……………..(ชื่อหน่วยงาน)........ เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานและ
สอดคล้องตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ผู้บริหารจึงประกาศแต่งตั้งผู้
ควบคุมการผลิต อาหาร ดังนี้ 

 
1.  ชื่อ-สกุล ........................................... ตำแหน่ง............................................... Certificate No…………… 
2.  ชื่อ-สกุล ........................................... ตำแหน่ง............................................... Certificate No…………… 
 

โดยกำหนด อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

1.  ควบคุมการผลิตทุกรุ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ……………..(ชื่อหน่วยงาน)........ 
2.  ทวนสอบการบันทึกรายงานการผลิตอย่างถูกต้องและครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ 
3. รายงานผลการดำเนินการต่อหัวหน้างานและผู ้บริหาร เพื่อทบทวนและใช้เป็นข้อมูลสำหรับการ  

      ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4.  ให้คำแนะนำเก่ียวกับการผลิตแก่พนักงานที่เก่ียวข้องกับระบบการผลิต 
5. ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่าง 

      ถูกต้องตามกฏหมายและมีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 
 
ทั้งนี้มผีลตั้งแต่วันที่ ………………………………….. เป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ …………………………………………. 
 
 

(…………………..……………………….) 
ตำแหน่ง.............................................. 



ตัวอยางบันทึกการผลิตประจําวันที่ ....../....../......

3.ปรับคุณภาพน้ําดิบ
ปริมาณคลอรีนในน้ําดิบกอนปรับคุณภาพ  ......... ppm (พีพีเอ็ม)

ปริมาณคลอรีนเหลว 10 % ท่ีเติม ......... ซีซี 

ปริมาณคลอรีนในน้ําดิบหลังท้ิงไว 30 นาที ......... ppm (พีพีเอ็ม)

ผูปฏิบัติงาน...........................

ผูปฏิบัติงาน........................................................................................ 

1.ตรวจสอบสภาพอุปกรณการผลติ (ถังแอนทราไซตหรือแมงกานสี,

ถังคารบอน,ถงัเรซนิ,ไสกรองหยาบ,เซรามคิ,หลอดยูวี,แทนบรรจุ,แทงคน้าํ)
ปกติ   ผิดปกติ เนื่องจาก............................... อยูในสภาพ

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

2.ลางยอนชุดกรองกอนผลิต
ถังแอนทราไซตหรือแมงกานีส  ......... นาที (ไมต่ํากวา 5 นาที)

ถังคารบอน .......... นาที (ไมต่ํากวา 5 นาที)

ถังเรซิน .......... นาที (ไมต่ํากวา 10 นาที)

แทนบรรจุ ผูปฏิบัติงาน...........................ลาง            

4.ตรวจสอบหลังลางถงัเกา กอนนํามาใช
ถังขนาด ................ ลิตร

กล่ิน ผาน ไมผาน

ส่ิงปนเปอน      ผาน ไมมี

ตะไคร มี ไมมี

ผูปฏิบัติงาน...........................

รอบ ยี่หอ ขนาดบรรจุ จํานวน จํานวนท่ีคัดออก และสาเหตุ เหลือ

5.ปริมาณการผลิต ผูปฏิบัติงาน...........................

รอบ ขนาดบรรจุ pH ความกระดาง โคลิฟอรมในน้ํา

พบ       ไมพบ

6.ตรวจสอบคุณภาพน้ําดื่ม ผูปฏิบัติงาน...........................

7.ทําความสะอาดสถานทีผ่ลิต

พื้น

ผนัง

เพดาน

อุปกรณการผลิต

อางลางเทา

อางลางมือ

อื่นๆ.......................

ผูปฏิบัติงาน...........................

อื่นๆ.......................

ผูตรวจสอบ........................................

ตําแหนง.............................................

บันทึกเพิ่มเติม: .............................................................................................................. 
........................................................................................................................................ 

แบบฟอรมรหัส 01/62

ถังขนาด ................ ลิตร

กล่ิน ผาน ไมผาน

ส่ิงปนเปอน      ผาน ไมมี

ตะไคร มี ไมมี

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



(ตัวอยาง) บันทึกการจําหนายนําดื่ม
วัน/เดือน/

ป่

ยี่หอ ขนาด วัน/เดือน/ป

ที่ผลิต

ช่ือลูกคา จํานวน

ขาย

จํานวน

คงเหลือ
วัน/เดือน/

ป

ยี่หอ ขนาด วัน/เดือน/

ปที่ผลิต

ช่ือลูกคา จํานวน

ขาย

จํานวน

คงเหลือ

ผูรับผิดชอบ....................................................

แบบฟอรมรหัส 02/62

ตําแหนง..........................................................
วันที่................................................................



(ตัวอยาง) บันทึกการปฏิบัติงานประจําสัปดาห (วันที.่...../....../......)

1.ลางทําความสะอาดชุดกรอง
ถังแอนทราไซต/แมงกานีส ลางยอน ......... นาที (ไมต่ํากวา 10 นาที)

ถังคารบอน ลางยอน  ......... นาที (ไมต่ํากวา 10 นาที)

ถังเรซิน            แชเกลือ

ไสกรองหยาบ  ลางน้ํา  แชคลอรีน ....... ppm ……. นาที

เซรามิค    ลางน้ํา  แชคลอรีน ....... ppm ……. นาที

แทนบรรจุ ลางน้ํา

หัวบรรจุ แชคลอรีน ....... ppm ……. นาที

แทงคน้ํา ปลอยน้ํา      ลางถัง
ผูปฏิบัติงาน...........................

2.ตรวจสอบประสิทธิภาพการทําความสะอาดชุดกรอง

pH น้ํากรอง

จากหัวบรรจุ

ความกระดางน้ํากรอง

จากหัวบรรจุ

Swab test ตรวจโคลิฟอรม

จากหัวบรรจุ

พบ        ไมพบ

ผูปฏิบัติงาน...........................

แบบฟอรมรหัส 03/62

3.การปองกันและกําจัดสัตวพาหะ
ตําแหนงเครื่องดักแมลง สภาพเครื่อง จํานวนแมลง

เสีย         ปกติ ไมพบ     พบ........ตัว

เสีย         ปกติ ไมพบ     พบ........ตัว

เสีย         ปกติ ไมพบ     พบ........ตัว

ผูปฏิบัติงาน...........................

4.การตรวจสอบการปนเปอนโคลิฟอรม ดวย Swab test

ผูปฏิบัติงาน...........................

มือพนักงาน ภาชนะบรรจุ

คนท่ี 1 ช่ือ.................... คนท่ี 2........................ ช้ินท่ี 1 ช้ินท่ี 2

พบ          ไมพบ พบ        ไมพบ พบ        ไมพบ พบ        ไมพบ

บันทึกเพิ่มเติม : .................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

ผูตรวจสอบ.........................................

แนวทาง

- การลางทําความสะอาดชุดกรองในขอ 1 ควรทํากอนผลิตทุกครั้ง หลังไมไดมีการผลิตมานาน และกรณีท่ี

มีผลิตทุกวัน ควรทําเปนประจําทุกสัปดาห

- ไสกรองหยาบ ไสกรองเซรามิค และหัวบรรจุ ควรแชคลอรีน 100 ppm เปนเวลาอยางนอย 30 นาที

- คาท่ีควรตรวจวัดไดจากนํ้ากรอง ควรมี pH 6.5-8.5 ความกระดางไมเกิน 100

ตาํแหนง.............................................

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



(ตัวอยาง) บันทึกการตรวจสภาพอุปกรณ การซอมบํารุงและการตรวจวิเคราะหประจําป

วันที่
ถังแอนทราไซต

หรือแมงกานีส
ถังคารบอน ถังเรซิน

ไสกรองหยาบ

หรือใยสังเคราะห
เซรามิค หลอดยูวี แทนบรรจุ แทงคน้ํา

ปกติ         เสีย ปกติ         เสีย ปกติ         เสีย ปกติ         เสีย ปกติ         เสีย ปกติ         เสีย ปกติ       เสีย ปกติ       เสีย

ปกติ         เสีย ปกติ         เสีย ปกติ         เสีย ปกติ         เสีย ปกติ         เสีย ปกติ         เสีย ปกติ       เสีย ปกติ       เสีย

ปกติ         เสีย ปกติ         เสีย ปกติ         เสีย ปกติ         เสีย ปกติ         เสีย ปกติ         เสีย ปกติ       เสีย ปกติ       เสีย

1.การตรวจสอบสภาพ ผูปฏิบัติงาน...........................

ผูตรวจสอบ............................................

แบบฟอรมรหัส 04/62

การแกไขกรณีเสีย...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

2.การซอมบํารุง (เปลี่ยนอยางนอยปละคร้ัง)

สิ่ง
ที่เ

ปลี่
ยน สารกรอง

ถังแอนทราไซต

หรือแมงกานีส

เสารกรอง

ถังคารบอน

สารกรอง

ถังเรซิน

สารกรอง

ไสกรองหยาบ

สารกรอง

เซรามิค

หลอดยูวี เมื่อครบ 

10,000 ชั่วโมง

ชุดทดสอบ

คลอรีน
ชุดทดสอบ pH

ชุดทดสอบ

ความกระดาง

ชุดทดสอบ

โคลิฟอรม

ชุดทดสอบ 

Swab test

วัน
ที่เ

ปลี่
ยน

ผูปฏิบัติงาน...........................

3.การตรวจวิเคราะห (ตองเก็บผลวิเคราะหไวอยางนอย 3 ป)
วันท่ี ผลวิเคราะหน้ําดิบ ผลวิเคราะหน้ํากรอง แนวทางการแกไข

(หลังจากแกไขแลวควรวเิคราะหซํ้า)

ผาน      ไมผานเพราะ.................... ผาน      ไมผานเพราะ....................

ผาน      ไมผานเพราะ.................... ผาน      ไมผานเพราะ....................

ผาน      ไมผานเพราะ.................... ผาน      ไมผานเพราะ....................

ผูปฏิบัติงาน...........................     บันทึกเพิ่มเติม..................................................

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

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

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

RO 

membrane

ิปกต         เสีย

ิปกต         เสีย

ิปกต         เสีย

ตําแหนง.................................................
วันที่.......................................................
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