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และเปนไปในทิศทางเดียวกัน   

                  ดังนั้นสํานักอาหารหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับดังกลาวจะมีเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนอยาง
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สิ่งที่ควรท าความเข้าใจก่อนการใช้คู่มือ 
 

เนื้อหาส าคัญในคู่มือการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP อาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ าหน่ายนี้ประกอบด้วยแนวทาง ข้อพิจารณาในการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร  และวิธีการให้
คะแนน รวมทั้งเทคนิคการตรวจก่อนและหลังการอนุญาต ซึ่งผู้ที่จะน าคู่มือเล่มนี้ไปใช้ควรท าความเข้าใจใน
ประเด็นส าคัญต่างๆ ของเนื้อหา เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความมั่นใจในการน าไปปฏิบัติ 
 
ความเป็นมา 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 
เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา หรือ GMP สุขลักษณะทั่วไป ซึ่งเป็น
มาตรฐานบังคับตามกฎหมาย ต้ังแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2546 และมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
239) พ.ศ. 2544 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขเพิ่มประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) เพื่อ
ก าหนดชนิดของอาหารที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะทั่วไป  

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีนโยบายที่จะพัฒนายกระดับสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป  
ท่ีบรรจุ ในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ซึ่งนอกเหนือจากประกาศฯ ข้างต้น ให้ปฏิบัติตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 193(พ.ศ. 2543) เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา
อาหาร หรือ GMP สุขลักษณะทั่วไป เพื่อยกระดับสถานที่ผลิตให้สามารถผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและ ต่างประเทศ สร้างความมั่นใจให้กับประเทศคู่ค้ามากย่ิงขึ้น และเพื่อให้
สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล โดย นโยบายรัฐบาล ได้ ที่ก าหนดให้ อาหารท่ีต้อง ส่งออกหรือบริโภ ค
ภายในประเทศมีมาตรฐานเดียว  อันเป็นการ เอื้อให้เกิดความได้เปรียบสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
รวมทั้งรองรับการเปิดเขตเสรีทางการค้าอาเซียน ที่เป็นตลาดเดียว  ในปี 2558 ทั้งมีการ น ามาตรฐาน GMP 
สุขลักษณะทั่วไป มาใช้บังคับกับชนิดอาหารดังกล่าวในทันทีนั้น อาจท าให้ผู้ประกอบการบางรายไม่ส ามารถ
ปรับตัวและเตรียมความพร้อมของสถานที่ผลิตได้ในทันที  
 ปีงบประมาณ 255 5 ส านักอาหาร จึงได้จัดท าหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารแปรรูป ท่ี
บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานที่ผลิตและในการตรวจประเมินสถานที่
ผลิตอาหารดังกล่าว ในช่วงระยะเริ่มต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนามาตรฐานสถานที่ผลิตเข้า
สู่มาตรฐาน GMP สุขลักษณะทั่วไป ต่อไป โดยหลักเกณฑ์นี้พัฒนามาจาก เนื้อหาในข้อ 4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 
1(พ.ศ.2522) ออกตามความใน พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.
2543 โดยได้ตัดข้อก าหนดของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บางส่วนออกเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของ
สถานที่ผลิตอาหารในกลุ่มนี้ แต่ยังอยู่ภายใต้หลักการส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ การป้องกันการปนเปื้อนเบื้องต้น 
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การลด ขจัด ท าลายจุลินทรีย์ก่อโรค และการป้องกันการปนเปื้อนข้าม นอกจากน้ีได้เพิ่มเติมเรื่องการใช้วัตถุเจือ
ปนอาหารตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อให้ครอบคลุมถึงสภาพปัญหาการใช้สารเคมีในอาหารให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ยั่งยืน 
 
ประเด็นส าคัญ 
 
 1. นิยามของอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 

 “อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ” หมายความว่า อาหารท่ีผ่านกระบวนการ
แปรรูป เช่น ตัดแต่งในลักษณะที่น าไปปรุงหรือบริโภค ค่ัว ท าให้แห้ง หมักดอง เป็นต้น หรือท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหาร หรืออาหารท่ีผ่านกระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้ว และบรรจุในภาชนะ
พร้อมจ าหน่ายต่อผู้บริโภค แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงอาหารควบคุมเฉพาะ หรืออาหารท่ีก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
และอาหารที่ต้องมีฉลากที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามวิธีการผลิตเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหารแล้ว 

ทั้งนี้ขอบข่ายอาหารตามนิยามดังกล่าว ได้ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
(1) อาหารท่ัวไปทุกประเภทที่ผ่านการแปรรูปที่อยู่ในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่ายต่อผู้บริโภค 
(2) อาหารพร้อมปรุงและอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีที่ยังไม่ ไปถูกบังคับให้ปฏิบัติตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543  และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.
2543 (ฉบับที่ 2) 

(3) ยกเว้นอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่ายตาม (1) และ (2) ที่ผู้ผลิตหรือผู้ปรุง
เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค 
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2. หลักเกณฑ์การตัดสินใจในการให้คะแนนในบันทึกการตรวจ  GMP อาหารแปรรูปท่ี
บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 

ระดับ นิยาม คะแนนประเมิน 
ดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ าหน่าย 

2 

พอใช้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555  เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ าหน่าย แต่ยังพบข้อบกพร่องซึ่งยอมรับได้ เนื่องจาก
มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร หรือข้อบกพร่องนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อความปลอดภัยโดยตรงกับอาหารท่ีผลิต  

1 

ปรับปรุง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555  เรื่อง วิธีการผลิต 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่
บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 

0 

 
         3. ข้อบกพร่องที่รุนแรง (Major Defect) 
 ข้อบกพร่องที่รุนแรง หมายถึง ข้อบกพร่องที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจท าให้อาหารเกิดการปนเปื้อน
และความไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค  ได้แก่ 

3.1 น้ าที่ใช้ปรุงผสมหรือสัมผัสกับอาหารโดยตรงในกระบวนการผลิต ไม่มีคุณภาพมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องน้ าบริโภค ซึ่งประเมินตามบันทึกการตรวจ  ตส.9(55) ข้อ 
3.4.1 ยกเว้นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติของน้ าทางกายภาพ
หรือทางเคมี ซึ่งต่างไปจากคุณภาพมาตรฐานของน้ าบริโภคไม่มีผลต่อความปลอดภัยของ
อาหาร  

3.2 ข้อ 3.1.4  การใช้วัตถุเจือปนอาหารตามที่กฎหมายก าหนด  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณา
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 

3.3 ข้อบกพร่องอื่น ๆ ที่คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจได้ประเมินแล้วว่าเป็นความเสี่ยง  ซึ่งอาจท าให้
อาหารเกิดความไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค   
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หมายเหตุ : 
ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Defect) ยังคงให้มีไว้ในประเด็น  “ข้อบกพร่องอื่น ๆ ที่คณะเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจได้ประเมินแล้วว่าเป็นความเสี่ยง  ซึ่งอาจท าให้อาหารเกิดความไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค ”   เนื่องจากมี
ความแตกต่างของสถานที่ สภาพแวดล้อม รวมทั้งการจัดการท าให้สถานที่ผลิตอาหารแต่ละรายอาจมีข้อ      
บกพร่องบางประการที่ค่อนข้างรุนแรงและสามารถท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคอาหาร  แต่
ขณะเดียวกันคะแนนรวมในบันทึกการตรวจผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ซึ่งหากไม่มีการระบุข้อนี้ผู้ประกอบการอาจ
ไม่ท าการปรับปรุงเนื่องจากผ่าน เกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไม่ปลอดภัยต่อการ
บริโภคได้ 
 
 

4. การยอมรับผลการตรวจ (ผ่าน / ไม่ผ่าน) 
 การยอมรับผลการตรวจว่าผ่านการประเมินจะต้องมีคะแนนที่ได้รวมแต่ละหัวข้อและคะแนนรวม
ทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และต้องไม่พบข้อบกพร่องที่รุนแรง 
    

5. การคิดคะแนน 
5.1 น าคะแนนที่ได้คูณกับน้ าหนักที่ก าหนดส าหรับข้อดังกล่าว แล้วน าคะแนนที่คูณแล้วที่ได้ในแต่

ละหัวข้อมารวมกัน ก็จะเป็นคะแนนรวมของหัวข้อนั้นๆ แล้วค านวณเป็นร้อยละเทียบกับคะแนนเต็มของแต่ละ
หัวข้อ  

                วิธีการค านวณคะแนนในแต่ละหัวข้อ มีสูตรดังนี้ 
         คะแนนที่ได้     =    น้ าหนักในแต่ละข้อ x คะแนนประเมินที่ได้ 
 

                 ร้อยละของคะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อ =   คะแนนที่ได้รวม x  100 
                                                                                       คะแนนรวมในแต่ละหัวข้อ 
 

5.2 การคิดคะแนนกรณีไม่มีการด าเนินการในบางข้อ 
ข้อที่ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามส าหรับสถานที่ผลิตอาหารบางราย หรือการคิดคะแนนกรณี

ไม่มีการด าเนินการในบางข้อ เช่น ไม่มีการใช้น้ าแข็ง  จึงไม่ต้องพิจารณาให้คะแนนส าหรับ ข้อนั้น ท าให้คะแนน
รวมของหัวข้อนั้นลดลง ซึ่งค านวณโดยน าคะแนนเต็มของข้อดังกล่าวคูณน้ าหนักของข้อนั้น แล้วน าผลคูณที่ได้มา
หักจากคะแนนรวมเดิมของหัวข้อนั้นๆ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนรวมที่ใช้ในการคิดคะแนนของหัวข้อนั้น 
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ตัวอย่างการค านวณ 
น้ าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

0 
คะแนน  
ที่ได ้

หมายเหตุ 

 3.  การควบคุมกระบวนการผลิต  
 3.1  วัตถุดิบ ส่วนผสมต่างๆ และภาชนะบรรจ ุ      

0.25 3.1.1  มีการคัดเลือก /   0.5  
0.25           3.1.2  มีการล้างท าความสะอาดอย่าง

เหมาะสมในบางประเภทที่จ าเป็น 
/   0.5  

0.25 3.1.3  มีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม /   0.5  
1.0(M)        3.1.4 มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามที่

กฎหมายก าหนด 
 /  1.0  

1.0 3.2  ในระหว่างการผลิตอาหารมีการ
ด าเนินการขนย้ายวัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ 
และบรรจุภัณฑ ์ในลักษณะที่ไม่เกิดการปนเปื้อน 

/   2.0  

1.0 3.3 มีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่าง
เหมาะสม 

/   2.0  

 3.4 น้ าสัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต      
1.0 (M)       3.4.1 มีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตาม

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
 /  1.0  

0.5      3.4.2 มีการขนย้าย การเก็บรักษา การ
น าไปใช้ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

 /  0.5  

 3.5. น้ าแข็งที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการ
ผลิต 

     

1.0 
 
 

      3.5.1 มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

   - ไม่มีการใช้น้ าแข็ง  
ในกระบวนการผลิต 

0.5        3.5.2 มีการขนย้าย การเก็บรักษา การ
น าไปใช้ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

   -  

 3.6  ผลิตภัณฑ ์      

0.25 3.6.1  มีการคัดแยกหรือท าลายผลิตภัณฑ์
ที่ไม่เหมาะสม 

/   0.5  

0.5 3.6.2  มีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมและ
ขนส่งในลักษณะที่ป้องกันการปนเปื้อนและการ
เสื่อมสลาย 

/   1.0  

หัวข้อที่ 3 คะแนนรวม      = 15-3 คะแนน 
คะแนนที่ได้รวม              = 9.5 คะแนน (79.17%) 

** ร้อยละของคะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อ = (9.5 x 100) /12 = 79.17% 
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5.3  ช่องหมายเหตุในบันทึกการตรวจ (Checklist) มีไว้เพื่อให้ผู้ท าการตรวจประเมิน สามารถลง
ข้อมูล และลักษณะของสิ่งที่สังเกตเห็น โดยเฉพาะข้อมูลหรือสิ่งที่เห็นว่า “พอใช้” และ “ปรับปรุง” ให้หมายเหตุ
ว่าท าไมถึงได้ระดับคะแนนตามนั้น และเมื่อตรวจครบท้ัง 6 หัวข้อแล้ว ช่องหมายเหตุจะช่วยเตือนและช่วยใน
การให้คะแนนได้อย่างเป็นธรรม  รวมทั้งจะเป็นข้อมูลในการตรวจติดตามครั้งต่อไปนอกจากน้ียังสามารถน า  
ข้อมูลในช่องหมายเหตุมาใช้ในการให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการ หรือแสดงความชื่นชมแก่
สถานประกอบการ ซึ่งจะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน าและปรึกษามากกว่าเป็นเจ้าหน้าที่เข้ามา
ตรวจสอบเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย 

 
 6.  ระยะเวลาเริ่มบังคับใช้ 
 หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีส าหรับสถานที่ผลิตอาหาร แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่า ยนี้  มีผล
บังคับใช้  ในกรณีดังต่อไปนี ้

6.1  ผู้ผลิตหรือน าเข้ารายเก่า 
ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้ารายเก่าที่ได้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าอาหารแล้ว ต้องปฏิบัติให้เป็นไป

ตามข้อก าหนด GMPภายใน 3 ปีหลังจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ คือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 
6.2  ผู้ผลิตหรือน าเข้ารายใหม่ 

ผู้ผลิตหรือน าเข้ารายใหม่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด  GMP หลังจากพ้นก าหนดวันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน คือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 

หลังจากให้ระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ 6.2 แล้ว สถานที่ผลิตอาหารประเภทนี้ ไม่ปฏิบัติตามจะเป็น
การฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ซึ่งออกตามความในมาตรา  6 (7) ของ
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และมีโทษตามมาตรา 49 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 

 ข้อแนะน าในการใช้คู่มือในส่วนของแนวทางและข้อพิจารณา 
 
น้ าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต 
 
 แนวทางและข้อพิจารณาการตรวจสถานที่ผลิตอาหารเป็นส่วนหนึ่งที่มีการพิจารณาปรับปรุง   
เพิ่มเติมข้อความเนื้อหามากที่สุด    ดังนี้ 

1. ช่อง  “น้ าหนัก”  และ  “สิ่งที่ต้องตรวจ”  คือ  เกณฑ์การตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหัวข้อในบันทึก
การตรวจสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (ตส.9(55)) 
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2. ช่อง  “ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต ”  คือ  ค าอธิบายในรายละเอียดเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจส าหรับการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ของบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร แปรรูปที่บรรจุ
ในภาชนะพร้อมจ าหน่าย(ตส.9(55))  ซึ่งมีการปรับแก้เพิ่มเติมเพื่อให้ชัดเจนขึ้น 

3. บางประเด็นในข้อพิจารณา ในบางประเด็น ที่ได้แนะน าหรือระบุไว้ว่าให้น ามาตรฐานอ้างอิงมาใช้  
ผู้ตรวจประเมินอาจจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา ซึ่งบางส่วน
ได้แนบไว้ในภาคผนวก 
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แนวทางและข้อพิจารณาการตรวจ
สถานที่ผลิตอาหาร 

ตามหลักเกณฑ์ GMP อาหารแปรรูป 
ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 
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หัวข้อที่ 1 : สถานที่ตั้งและอาคารผลิต 
 

น ้าหนัก สิ่งท่ีต้องตรวจ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต 

 1.สถานที่ต้ังและอาคารผลิต  

 1.1  สถานที่ต้ัง สถานที่ต้ังตัวอาคารและบริเวณใกล้เคียงต้องอยู่ในที่ซึ่งจะไม่ท าให้
เกิดการปนเปื้อนต่อกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ได้ง่าย  โดย  

กรณีพบว่าบริเวณภายในและภายนอกอาณาเขตสถานที่ผลิตมีปัญหาการปนเปื้อนจากเหตุการณ์ในข้อ   
1.1(1) – 1.1(6) ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดอันอาจส่งผลกระทบท าให้อาหารเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
ให้ผู้ตรวจพิจารณามาตรการป้องกันการปนเปื้อนที่สถานท่ีผลิตมีอยู่ว่าสามารถป้องกันการปนเปื้อนผลกระทบ
จากอันตรายน้ันได้หรือไม่ และน ามาร่วมประกอบการพิจารณาด้วย และให้บันทึกไว้ในช่องหมายเหตุ 

0.25 1.1 (1) ไม่มีการสะสมสิ่งของ
ที่ไม่ใช้แล้ว 

 

ไม่มีการสะสมสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วและสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดการ
ปนเป้ือน   หากมีการสะสมบ้างต้องมีระยะสั้นและ มีการจัดการ
หรือมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง สิ่ง
สกปรก หรือสัตว์พาหะ   เข้าไปในอาคารผลิต  เช่น  จัดเป็นบริเวณ
แยกเป็นสัดส่วน   ไม่วางชิดก าแพงอาคาร  และมีการดูแลท าความ
สะอาดสม่ าเสมอ  เป็นต้น 
 สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เช่น เครื่องจักรอุปกรณ์และภาชนะบรรจุที่

ช ารุดหรือที่ไม่ใช้  วัตถุดิบที่รอส่งคืน  เครื่องแต่งกายและของ
ใช้ส่วนตัว เป็นต้น 

0.25 1.1 (2) ไม่มีการสะสมสิ่ง
ปฏิกูล  

ไม่มีการสะสมสิ่งปฏิกูล  จนก่อให้เกิดกลิ่น  และ/หรือเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์แมลงและเชื้อโรคต่างๆ ได้  
 สิ่งปฏิกูล รวมถึงขยะหรือของเสียที่เน่าเปื่อยได้ เช่น เศษ

วัตถุดิบหรืออาหารท้ังจากการผลิตและ /หรือกิจกรรมอื่น   
เป็นต้น 

0.25 1.1(3) ไม่มีฝุ่นควันมาก
ผิดปกติ   

ไม่มีฝุ่นหรือควันมาก จนอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการ
ท างานและปนเปื้อนต่อกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 
ข้อแนะน้า 
            แนวทาง การพิจารณาอาจใช้มาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรมหรือกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ในการอ้างอิง  
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0.25 1.1(4) ไม่มีวัตถุอันตราย ไม่มีวัตถุอันตรายและสารเคมีอันอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์และเป็นอันตรายต่อร่างกาย  และ
ควรพิจารณาถึงกลิ่นสารเคมีที่อาจปนเปื้อนไปในบริเวณผลิตและ    
ผลิตภัณฑ์ด้วย 
 วัตถุอันตราย  หมายถึง  วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย 
0.25 1.1(5)  ไม่มีคอกปศุสัตว์หรือ

สถานเลี้ยงสัตว์ 
ไม่มีคอกปศุสัตว์หรือสถานเลี้ยงสัตว์หรือสัตว์เลี้ยง   หากอยู่ภายใน
อาณาเขตแต่มีระยะห่างและมีมาตรการเพียงพอที่ไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเป้ือนเข้าสู่อาคารผลิตให้พิจารณาตามความเหมาะสม   และ
ควรพิจารณาถึงกลิ่นจากคอกปศุสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงด้วย 
ข้อแนะน า 
  กรณีพบสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ แม้เพียง 1 ตัว อยู่ใน
สถานที่ผลิต ให้พิจารณาโอกาสในการปนเปื้อนและให้คะแนนใน
ระดับ “พอใช้” ถึง “ปรับปรุง” แล้วแต่กรณี 

0.25 1.1(6)  ไม่มีน้ าขังแฉะและ
สกปรก 

ไม่มีน้ าขังแฉะและสกปรก  จนอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ได้ 

0.25 1.1(7)  มีท่อหรือทางระบาย
น้ านอกอาคารเพื่อ
ระบายน้ าทิ้ง   

มีท่อหรือทางระบายน้ านอกอาคารที่สามารถรองรับน้ าทิ้งภายใน
อาคารและน้ าฝน  เพื่อให้ระบายออกทางระบายน้ าสาธารณะได้
และอยู่ในลักษณะที่ดี  ไม่แตกร่ัว  ท่อหรือทางระบายน้ านอก
อาคารไม่จ าเป็นต้องมีตะแกรงปิดครอบทางระบายน้ า  แต่ควรมี
ตะแกรงดักเศษอาหารท่ีปลายท่อ  เพื่อป้องกันการอุดตัน   
ข้อแนะน า : 

บริเวณที่ต้ังอาคารผลิตไม่อยู่ใกล้กับบ่อบ าบัดน้ าท้ิงซึ่ง 
อาจท าให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
หรือก่อความไม่สะดวกในการท างาน 

    1.2.อาคารผลิตหรือบริเวณ
ผลิต 

 

1.0       1.2.1 สะอาด ถูก
สุขลักษณะ เป็นระเบียบ และ
ไม่มีสิ่งของที่ใช้แล้ว 

พื้น ผนัง เพดาน อาคารผลิต มีสภาพสะอาด มีการจัดการและ
รักษาสภาพแวดล้อมในอาคารผลิตให้มีความเป็นระเบียบ  
ถูกสุขลักษณะ ไม่มีสิ่งของที่ใช้แล้ว และไม่เกิดการปนเปื้อนสู่
ผลิตภัณฑ์ สะดวกและเหมาะในการปฏิบัติงาน 
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1.0       1.2.2 มีการแยกบริเวณ
ผลิตอาหารออกเป็น สัดส่วน
จากที่พักอาศัยและผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ 

ต้องแยกบริเวณผลิตอาหารออกเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับที่อยู่
อาศัย  
ข้อแนะน้า 
1. กรณีผลิตใกล้กับบ้านพักอาศัยให้ก้ันแยกสัดส่วนชัดเจน
สามารถป้องกันการเกิดการปนเปื้อนต่อกระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ อันเนื่องจากผู้ไม่เกี่ยวข้อง 
2. กรณีสถานท่ีผลิตขนาดเล็ก ซึ่งมีชั้นบนเป็นที่พักอาศัย และมี
บันได ขึ้น-ลง อยู่ตรงบริเวณที่เป็นทางผ่านไปยังบริเวณผลิต อัน
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้ามไปสู่ผลิตภัณฑ์ได้ทั้งจากการที่มีผู้เดิน
ผ่านไปมาหรือจากการท าความสะอาดบริเวณที่พักอาศัย 
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจควรแนะน าดังนี้ 
    2.1 จัดหาทางขึ้น-ลงที่พักอาศัยใหม่ โดยให้แยกเป็นสัดส่วนจาก
บริเวณผลิต 
    2.2 หากไม่สามารถหาทางขึ้น-ลงใหม่ได้ ให้ก้ันบริเวณทางขึ้นลง
ที่พักอาศัยเป็นสัดส่วนจากบริเวณผลิตอย่างถาวร  และปิดช่อง
บันไดทางขึ้นลงให้ทึบเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในอาหารได้ 
3. กรณีสถานท่ีผลิตอยู่ภายในบริเวณที่พักอาศัยให้ก้ันแยกสัดส่วน
ชัดเจนสามารถป้องกันการเกิดการปนเปื้อนต่อกระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์ อันเนื่องจากผู้ไม่เกี่ยวข้อง 
4. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 1 -3 และจ าเป็นต้องใช้ทาง 
ข้ึน-ลงเดิมโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องมีมาตรการอ่ืนที่เหมาะสม 
เพื่อแสดงว่าสามารถป้องกันการปนเปื้อนข้ามได้จริง 

0.25     1.2.3 มีแสงสว่างเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน 

จัดให้มีแสงสว่างที่เหมาะสม เพียงพอตามความเหมาะสมส าหรับ
การปฏิบัติงานภายในอาคารผลิต เช่น บริเวณคัดเลือกวัตถุดิบ ชั่ง
สารเคมี บริเวณบรรจุ เป็นต้น 

0.25     1.2.4 มีการระบายอากาศที่
เหมาะสมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อกระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์ โดยต้องค านึงถึงการไหลเวียนของอากาศจาก
สถานที่ที่สะอาด ไปยังสถานที่ที่ไม่สะอาด      

0.25     1.2.5 มีท่อหรือทางระบาย
น้ าทิ้ง   

มีท่อหรือทางระบายน้ า ควรมีขนาดเหมาะสมในการรองรับ
ปริมาณน้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต เพื่อให้ไหลลงสู่ทางระบายน้ า
สาธารณะภายนอก 
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1.0      1.2.6 สามารถป้องกันสัตว์
และแมลงเข้าสู่บริเวณผลิต 
หรือ สัมผัสอาหาร 

อาคารผลิตสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์และแมลง อาจมี
การติดต้ัง เช่น มุ้งลวด ม่านพลาสติก ตาข่ายดักนก  ตะแกรงดัก
สัตว์ทางท่อระบายน้ า เป็นต้น 
ข้อแนะน้า :  
    การปิดกั้นด้วยมุ้งลวดหรือตาข่ายที่ใช้รอบอาคารผลิต ต้อง
สามารถระบายอากาศได้และสามารถป้องกันสัตว์และแมลง 
ผู้ประกอบการควรค านึงถึงเกี่ยวกับแสงสว่าง  การระบายอากาศ
และความร้อนโดยเฉพาะจากการต้ม-ทอดอาหารภายในอาคาร
ผลิตด้วย 
   กรณีที่สถานที่ผลิตมีข้อจ ากัด  ซึ่งผู้ผลิตไม่สามารถก้ันหรือติดมุ้ง
ลวดในบริเวณต้ม หรือ ตากแดด หรือ ทอดได้  ต้องตรวจสอบว่า
ผู้ประกอบการมีมาตรการเพื่อสามารถป้องกันสัตว์แมลงได้ เช่น  

1. บริเวณต้ม-ทอด หรือ ตากแดด โดยรอบมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
เช่น ไม่พบสัตว์พาหะและแมลงในขณะปฏิบัติงาน 

2. ในการขนย้ายผลิตภัณฑ์เพื่อมาต้ม-ทอด หรือตากแดด มี
มาตรการป้องกันสัตว์พาหะและแมลงส าหรับผลิตภัณฑ์นั้น 
เช่น มีภาชนะปกปิดมิดชิดเพื่อไม่ให้สัตว์และแมลงปนเป้ือน
ในอาหาร 

3. หลังการต้ม-ทอด หรือตากแดด มีมาตรการป้องกันการ
ปนเป้ือน โดยต้องผึ่งเย็นในห้องผลิตที่มีการติดมุ้งลวดใน
สภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการผลิต 

 

0.5   2.1  ง่ายแก่การท าความ
สะอาด 

การออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมและค านึงการ
ปนเป้ือนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถท าความสะอาดเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และบริเวณที่ต้ังได้ง่ายและทั่วถึง เช่นถอดเพื่อแช่น้ ายาได้
หรือไม่มีซอกมุมหรือมุมอับ 
ข้อแนะน้า 
     ให้พิจารณา การถอดล้างและหรือท าความสะอาดได้ง่ายและ
ทั่วถึง เช่น การออกแบบไม่ดีจนไม่สามารถถอดล้างได้ทั้งหมด แต่
มีวิธีการล้างท าความสะอาด เช่น ใช้แรงดัน ฉีดล้างใช้น้ าร้อน หรือ
ใช้สารเคมีฆ่าเชื้อได้เหมาะสม ซึ่งท าความสะอาดได้ผลดี อาจให้
คะแนนข้อนี้เท่ากับ 1 หรือพอใช้ 

1.0   2.2  ท าด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่
เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ ทนต่อ
การกัดกร่อน สภาพสะอาด 

ภาชนะหรืออุปกรณ์ในการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ต้องท าจากวัสดุ
ที่ไม่ท าปฏิกิริยากับอาหาร อันอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และ
ง่ายต่อการท าความสะอาด 
ข้อแนะน้า 

- กรณีที่อุปกรณ์มีรอยเชื่อมต่อภายในท าให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ เช่นในท่อ อาจใช้ผลการตรวจคุณภาพสุดท้าย
เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณา  (ถ้ามี) 

1.0   2.3  พื้นผิวหรือโต๊ะ
ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับอาหาร 
ท าด้วยวัสดุเรียบ ไม่เป็นสนิม 
ไม่เป็นพิษ ทนต่อการกัดกร่อน 
และสูงจากพื้นหรือมีมาตรการ
อ่ืนตามความเหมาะสม 

โต๊ะหรือพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในส่วนที่สัมผัสกับ
อาหาร เช่น โต๊ะ หรือยกพื้น  
   1. ท าด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ ทนต่อการกัด
กร่อน  
    2. ท าความสะอาดง่าย ไม่ท าให้เกิดปฏิกิริยากับอาหาร  
    3. มีความสูงเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือมีมาตรการป้องกัน
การปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ 
ข้อแนะน้า 
     1. กรณีเป็นโต๊ะ สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม.  
    2. กรณียกพื้น สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 20 ซม. 
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0.5   2.4  ติดต้ังอยู่ในต าแหน่งที่
ท าความสะอาดง่าย 

ติดต้ังในต าแหน่งที่สามารถท าความสะอาดตัวเครื่องมือ และ
บริเวณที่ต้ังได้ง่ายและทั่วถึง 
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หัวข้อที่ 3 : การควบคุมกระบวนการผลิต 
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 3.  การควบคุมกระบวน 
การผลิต 

 

 3.1  วัตถุดิบ ส่วนผสมต่างๆ 
และภาชนะบรรจุ 

 

0.25         3.1.1  มีการคัดเลือก     วัตถุดิบและส่วนผสมในการผลิตอาหาร ต้องมีการคัดเลือกให้
อยู่ในสภาพที่สะอาด มีคุณภาพดีตามประเภทของวัตถุดิบนั้นๆ 
เหมาะส าหรับใช้ในการผลิตอาหารส าหรับบริโภค    
    กรณีเป็นสารใหม่(Novel Food Additive) ต้องพิจารณาและ
ตรวจสอบความปลอดภัย 

0.25         3.1.2  มีการล้างท าความ
สะอาดอย่างเหมาะสมในบาง
ประเภทที่จ าเป็น 

วัตถุดิบและส่วนผสมในการผลิตอาหารต้องล้าง หรือท าความ
สะอาดตามความจ าเป็นเพื่อขจัดสิ่งสกปรก หรือสิ่งปนเป้ือนที่อาจ
ติดหรือปนมากับวัตถุนั้นๆ  

0.25         3.1.3  มีการเก็บรักษา
อย่างเหมาะสม 

วัตถุดิบและส่วนผสมในการผลิตอาหาร ต้องเก็บรักษาวัตถุดิบ
ภายใต้สภาวะที่ป้องกันการปนเปื้อนได้โดยมีการเสื่อมสลายน้อย
ที่สุด และมีการหมุนเวียน จ านวนที่เก็บของวัตถุดิบและส่วนผสม
อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้วัตถุดิบที่ผลิตหรือเก็บก่อน
วัตถุดิบที่ผลิตหรือผลิตภายหลัง(First in – First out) 
ข้อแนะน้า  
   การเก็บวัตถุเจือปนอาหารควรเก็บอย่างเหมาะสม ได้แก่ มีการ
แยกเป็นสัดส่วน  มีป้ายแสดงชนิดของสารนั้นๆ เพื่อป้องกันปัญหา
การปนเปื้อนและการใช้ที่ผิดพลาด  รวมทั้งให้พิจารณาวิธีการเก็บ
รักษาวัตถุดิบและภาชนะบรรจุว่าสามารถป้องกันปัญหาการ
ปนเป้ือนได้หรือไม่ ในช่วงทั้งก่อน  ระหว่างและหลังการน าไปใช้
แล้ว 
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    1.0(M)     3.1.4 มีการใช้วัตถุเจือปน
อาหารตามที่กฎหมายก าหนด 

หากมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารต้องใช้ตามชนิดวัตถุเจือปน ชนิด
อาหาร และปริมาณสูงสุดที่ใช้ได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
1. ตามมาตรฐานทั่วไปส าหรับการใช้วัตถุเจือปนอาหารของ 
Codex 
2. ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
3. ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหารและยา 

1.0 3.2  ในระหว่างการผลิต
อาหารมีการขนย้ายวัตถุดิบ 
ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ และบรรจุ
ภัณฑ ์ในลักษณะที่ไม่เกิดการ
ปนเป้ือน 

 ระหว่างการผลิตอาหารต้องขนย้ายวัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ 
และบรรจุภัณฑ ์ในลักษณะที่ไม่เกิดการปนเปื้อน การพิจารณาให้
รวมกิจกรรมที่ควรต้องตรวจสอบไปพร้อมกัน เช่น ตรวจสอบ  
คัดแยกวัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ ในระหว่างกระบวน  
การผลิต และพฤติกรรมปฏิบัติงานของพนักงาน 
ข้อแนะน้า 
   การพิจารณาในข้อนี้ เน้นการปนเปื้อนข้าม ในระหว่างการผลิต 
เช่นการปนเปื้อนจากอาหารดิบหรืออาหารก่ึงสุกก่ึงดิบไปยังอาหาร
สุก น้ าที่ฉีดกระเด็นลงสู่อาหาร พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ไม่
เหมาะสมในช่วงที่สัมผัสกับอาหาร ที่อาจมีผลต่อการปนเปื้อนใน
ระหว่างผลิตอาหาร นั่นคือพิจารณา ใน In-Process handling 
หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต 
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1.0 3.3 มีการควบคุมกระบวน 
การผลิตอย่างเหมาะสม 

ผู้ผลิตมีขั้นตอนและวิธีการในการควบคุมกระบวนการผลิตเป็นไป
ตามข้อก าหนดหรือตามความเหมาะสมของกระบวนการผลิตนั้นๆ
อย่างเคร่งครัด เช่น การควบคุมอุณหภูมิ/เวลา  การฆ่าเชื้อ การ
ควบคุมอุณหภูมิแช่เยือกแข็ง  การควบคุมความเป็นกรดด่าง  การ
ควบคุมความชื้น และ water activity (Aw) เช่น การควบคุมความ
เค็ม(ปริมาณเกลือ) การควบคุมความหวาน(ปริมาณน้ าตาล) เป็น
ต้น รวมทั้งขั้นตอนส าคัญที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย เช่น การชั่ง
น้ าหนักและการเตรียมผสมปริมาณวัตถุเจือปนอาหารท่ีใช้ใน
อาหารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามปริมาณที่กฎหมายก าหนด  
ข้อแนะน้า  
   การพิจารณาในการตัดสินให้คะแนนข้อนี้ ควรค านึงถึงปัจจัย
ต่างๆ ดังนี้ 

1) ส่วนผสม/เครื่องปรุง  มีการชั่ง/ตวงอย่างถูกต้อง(weighing) 
2) เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เครื่องชั่ง  

- เครื่องชั่งที่ใช้ชั่งเพื่อเตรียมวัตถุเจือปนอาหารต้องมีความ
ละเอียดเพียงพอและมีความเที่ยงตรง แม่นย า 
เช่น ชั่งวัตถุเจือปนอาหารปริมาณ 200 กรัม ใช้เครื่องชั่ง
ขนาด 500 กรัม หรือ 1 กิโลกรัม 

  3) มีวิธีการผสมส่วนผสมต่างๆ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน (mixing) 
-การคลุกเคล้าเพื่อให้ส่วนผสมกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ 
ซึ่งท าให้วัตถุเจือปนอาหารท่ีใช้ เช่น ไนเตรท ไนไตรท์ มีการ
กระจายตัวในอาหารอย่างทั่วถึงและมีผลยับย้ังการเจริญ 
เติบโตของจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคอย่างมีประสิทธิภาพ  

4) วิธีการเตรียมวัตถุเจือปนอาหารท้ังชนิดและปริมาณเป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด 

5) การควบคุมอุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อและการลด
อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ (cooling) 

6) ระยะเวลาในการหมัก เช่น กะปิ 
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 3.4 น้ าสัมผัสกับอาหารใน
กระบวนการผลิต 

 

1.0 (M)        3.4.1 มีคุณภาพหรือ
มาตรฐานเป็นไปตาม
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข 

น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่สัมผัสกับอาหารต้องเป็นน้ าสะอาด  
บริโภคได้ มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง น้ าบริโภค และการน าไปใช้ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
ข้อแนะน้า : กรณีมีการใช้ไอน้ าสัมผัสอาหารในกระบวนการผลิต 
ต้องมีการปรับสภาพก่อนน ามาใช้ 

0.5        3.4.2 มีการขนย้าย การ
เก็บรักษา การน าไปใช้ใน
สภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

มีการขนย้าย เก็บรักษา และน าไปใช้ ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับน้ า 

 3.5. น้ าแข็งที่สัมผัสกับอาหาร
ในกระบวนการผลิต 

 

1.0 
 

       3.5.1 มีคุณภาพาตรฐาน  
เป็นไปตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

น้ าแข็งใช้ในกระบวนการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร สะอาด มีคุณภาพ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ าแข็ง และการ
น าไปใช้ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

0.5        3.5.2 มีการขนย้าย การ
เก็บรักษา การน าไปใช้ใน
สภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

มีการขนย้าย เก็บรักษา และน าไปใช้ ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับน้ าแข็ง 
ข้อแนะน า 
 1. น้ าแข็งส าหรับใช้ในการผสม/การท าให้เย็น ต้องเป็นน้ าแข็ง
บริโภค 
 2. น้ าแข็งที่ไม่ได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง ให้ใช้น้ าแข็งประมง 
แต่หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วอาจไม่มีคุณภาพหรือมีความเสี่ยง
ในด้านความปลอดภัยให้เก็บตัวอย่างน้ าแข็งไปวิเคราะห์ 

 3.6  ผลิตภัณฑ์  
0.25 3.6.1  มีการคัดแยกหรือ

ท าลายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม 
มีการคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ไปด าเนินการ
อย่างเหมาะสม เช่น การน าไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่ หรือ
ท าลายทิ้ง เป็นต้น 

0.5 3.6.2  มีการเก็บรักษา
อย่างเหมาะสมและการขนส่งใน
ลักษณะที่ป้องกันการปนเปื้อน
และการเสื่อมสลาย 

การเก็บรักษา และขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องป้องกันการ
ปนเป้ือนและป้องกันการเสื่อมสลายของอาหารและภาชนะบรรจุ
ด้วย 
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หัวข้อที่ 4 : การสุขาภิบาล 
 

น ้าหนัก สิ่งท่ีต้องตรวจ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต 

 4.  การสุขาภิบาล  

1.0 4.1  น้ าที่ใช้ภายในสถานที่
ผลิตเป็นน้ าสะอาด 

น้ าที่ใช้ภายในสถานที่ผลิต หมายถึง น้ าท่ีไม่สัมผัสอาหาร เช่น 
น้ าใช้ล้างมือ  ภาชนะ เครื่องมือ นั้น ต้องเป็นน้ าสะอาดและจัด
ให้มีการปรับคุณภาพน้ าตามที่จ าเป็น และมีการขนส่ง/ขนย้าย
ต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับกระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์  
ข้อเแนะน้า  
   น้ าที่ใช้ล้างมือและน้ าที่ใช้ล้างภาชนะ  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่
สัมผัสกับอาหาร  ควรใช้การเติมคลอรีนฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการ
ปนเป้ือนจากจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 

0.5 4.2  มภีาชนะส าหรับใส่ขยะ
พร้อมฝาปิดและตั้งอยู่ในท่ีที่
เหมาะสมและเพียงพอ และมี
วิธีการก าจัดที่เหมาะสม 

จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดในจ านวนที่เพียงพอ 
และมีระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 
ข้อแนะน ำ 
  เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณา ดังนี้ 
        หากเป็นขยะภายนอกโรงงานจะต้องไมเ่ป็นแหลง่เพาะพนัธุ์
สัตว์และแมลง 
   ส าหรับขยะแห้งภายในโรงงาน ควรมีภาชนะรองรับซึ่งอาจเป็น
ถุงหรือตะกร้าก็ได้  แต่ถ้าเป็นขยะที่เน่าเสียง่าย ให้พิจารณา ดังนี้  
   1) ถ้าถังขยะมีฝาปิดมีถุงพลาสติกรองรับภายใน อาจให้
คะแนน “2” 
   2) ถ้าถังขยะไม่มีฝาปิด แต่มีการขนย้าย โดยเร็วไม่
หมักหมมหรือเป็นพาหะน าสัตว์แมลงอาจให้คะแนน “1” 
   3) กรณีพบว่า มีการสะสมขยะจนมีกลิ่นเหม็นและมีแมลงหรือ
สัตว์พาหะน าโรคชัดเจนอาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคไปสู่อาหารให้
คะแนน “0” 
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น ้าหนัก สิ่งท่ีต้องตรวจ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต 

0.5 4.3 มีการจัดการการระบาย
น้ าทิ้งและสิ่งโสโครก 

มีวิธีการจัดการระบายน้ าทิ้งและสิ่งโสโครกอย่างมีประสิทธิภาพ  
ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกลับเข้าสู่บริเวณผลิตอาหาร ทั้งนี้โดย
ให้พื้นอาคารและทางระบายน้ าลาดเอียง 
ข้อแนะน า   
   เน้นระบายน้ าทิ้งและสิ่งโสโครกอย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่เป็นที่
สะสม หมักหมม ไม่ก่อให้ให้เกิดการปนเปื้อนหรือเป็นแหล่ง
สะสมสัตว์แมลงที่เป็นพาหะน าโรค 

 4.4  ห้องส้วมและอ่างล้างมือ
หน้าห้องส้วม 

 

0.5 4.4.1  ห้องส้วมแยกจาก
บริเวณผลิต หรือไม่เปิดสู่บริเวณ
ผลิตโดยตรง 

มหี้องส้วมท่ีแยกจากบริเวณผลิต หรือ ไม่เปิดสู่บริเวณผลิต
โดยตรง 

0.5 4.4.2  ห้องส้วมอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้และสะอาด 

อยู่ในสภาพใช้งานได้ สะอาด และถูกต้องตามสุขลักษณะ 

0.25 4.4.3  ห้องส้วมมีจ านวน
เพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน 

มีจ านวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์จ านวนห้องน้ า  
ห้องส้วมต่อคนงาน 

0.5 4.4.4  มีอ่างล้างมือพร้อม
สบู่หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค และ
อุปกรณ์ท าให้มือแห้ง 

มีอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ในการล้างมือ เช่น สบู่ 
น้ ายาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ท าให้มือแห้ง เป็นต้น 
ข้อแนะน้า 
    ควรแนะน าให้มีอุปกรณ์ท าให้มือแห้งหรือผ้าเช็ดมือที่สะอาด  
มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่เหมาะสม 

0.5 4.4.5  อ่างล้างมือและ
อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
และสะอาด 

 อ่างล้างมือและอุปกรณ์ ใช้งานได้ สะอาด และถูกต้องตาม
สุขลักษณะ 

0.25 4.4.6  อ่างล้างมือมี
จ านวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน 

 

จัดให้มีอ่างล้างมือให้เพียงพอส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์
จ านวนอ่างล้างมือต่อผู้ปฏิบัติงาน  

 4.5  อ่างล้างมือบริเวณผลิต  
0.5 4.5.1  มีสบู่หรือน้ ายาฆ่า

เชื้อโรค 
มีอุปกรณ์ที่ใช้ล้างมือ เช่น สบู่ น้ ายาฆ่าเชื้อ 
ข้อแนะน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  การผลิตอาหารประเภทที่มือต้องแห้งก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน 
ควรติดต้ังอุปกรณ์ท าให้มือแห้งด้วย 
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น ้าหนัก สิ่งท่ีต้องตรวจ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต 

0.5 4.5.2  อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้และสะอาด 

อ่างล้างมือใช้งานได้ สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
ข้อแนะน้า 
 อ่างล้างมือควรเป็นชนิดที่ไม่ต้องใช้มือสัมผัสกับก๊อกน้ า เช่น
แบบใช้เท้าเหยียบ แบบใช้เข่า หรือ ข้อศอกดัน เป็นต้น 

0.5 4.5.3  มีจ านวนเพียงพอ
กับผู้ปฏิบัติงาน 

จัดให้มีอ่างล้างมือในบริเวณผลิตให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์จ านวนอ่างล้างมือต่อผู้ปฏิบัติงาน  

0.5 4.5.4  อยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสม 

มีอ่างล้างมือด้านหน้าหรือในบริเวณผลิต และติดต้ังในต าแหน่ง
ที่สะดวกต่อการล้างมือก่อนปฏิบัติงานและไม่ปนเปื้อนกับ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 
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หัวข้อที่ 5 : การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
 

น  าหนัก สิ่งท่ีต้องตรวจ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต 

 5.  การบ ารุงรักษาและการท า
ความสะอาด 

จัดให้มีการท าความสะอาดตัวอาคาร พื้น ผนัง เพดาน สม่ าเสมอ 
และมีการดูแลรักษาสภาพของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ในการผลิตให้ท างานได้ดี ปลอดภัย และไม่มีการปนเปื้อนกับ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 

1.0 5.1  มีวิธีการหรือมาตรการ
ดูแลท าความสะอาดอาคาร
ผลิตอย่างสม่ าเสมอ 

ตัวอาคารสถานที่ผลิตต้องท าความสะอาดและบ ารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพที่ดี สะอาด ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ าเสมอ 

1.0 5.2  เครื่องมือ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์การผลิตมีการท า
ความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 

เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต มีการท าความสะอาด
อย่างสม่ าเสมอ และบ ารุงรักษาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ มีการท า
ความสะอาดก่อนและหลังปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการท าความ
สะอาดตามความเหมาะสมระหว่างการผลิตโดยเฉพาะพื้นผิวที่
หมักหมม เช่น โต๊ะ สายพาน โดยพิจารณาความถี่ในการท า
ความสะอาดประกอบด้วย 

0.5 5.3 มีการเก็บสารเคมีท า
ความสะอาดหรือสารเคมอ่ืีนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
สุขลักษณะ และมีป้ายแสดง
ชื่อแยกให้เป็นสัดส่วนและ
ปลอดภัย  

จัดเก็บสารเคมีท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ และสารเคมีที่ใช้ใน
การบ ารุงรักษาแยกจากสารเคมีที่ใช้ก าจัดสัตว์และแมลง 
โดยเฉพาะต้องแยกสารเคมีที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ เช่น วัตถุเจือปน
อาหาร อย่างเด็ดขาดและมีป้ายแสดงชื่อสารเคมีเป็นภาษาไทย
อย่างชัดเจน  
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หัวข้อที่ 6 : บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน 
 

น ้าหนัก สิ่งท่ีต้องตรวจ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต 

 6.  บุคลากรและสุขลักษณะ
ผู้ปฏิบัติงาน 

มีการใช้ความรู้และควบคุมบุคลากรที่มีหน้าที่สัมผัสอาหาร ให้
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ 

1.0 6.1  ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณ
ผลิตอาหารไม่มีบาดแผลไม่เป็น
โรคหรือพาหะของโรคตามที่ระบุ
ในกฎกระทรวง 

ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณที่ผลิตต้องไม่เป็นโรคหรือเป็นพาหะของโรค 
คือ โรคทางเดินอาหาร หรือทางเดินหายใจ หรือมีบาดแผลอันอาจ
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ หรือ
โรคติดต่อหรือโรคน่ารังเกียจตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง ได้แก่ 
โรคเท้าช้าง โรคเรื้อน โรคติดยาเสพติด โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
โรคพิษสุราเรื้อรัง วัณโรคในระยะอันตราย หรือ มีการไอ จาม หรือ
เป็นหวัด โดยให้พิจารณาจากการสุ่มตรวจผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัส
อาหาร  

 6.2 ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าท่ีสัมผัสกับอาหาร ขณะปฏิบัติงานต้องปฏิบัติดังนี้  

0.5      6.2.1  แต่งกายสะอาด เสื้อ
คลุมหรือผ้ากันเป้ือนสะอาด 

ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อผ้าที่สะอาดและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  
กรณีที่ใช้เสื้อคลุมหรือผ้ากันเป้ือน ต้องสะอาด 
 

0.5     6.2.2  มีมาตรการจัดการ
รองเท้าที่ใช้ในบริเวณผลิตอย่าง
เหมาะสม  

มีมาตรการในการจัดการรองเท้าที่ใช้ในการผลิตที่เหมาะสม เช่น 
เปลี่ยนใช้รองเท้าเฉพาะบริเวณ หรือจุ่มรองเท้าในน้ ายาฆ่าเชื้อโรค
เข้าสู่บริเวณผลิต เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ 

0.5     6.2.3  ไม่สวมใส่เครื่อง 
ประดับ 

ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่สวมเครื่องประดับต่างๆ ขณะปฏิบัติงาน เช่น 
แหวน นาฬิกา สร้อยข้อมือ  ต่างหู  เข็มกลัด เป็นต้น   

0.75     6.2.4  มือและเล็บต้องสะอาด ดูแลสุขอนามัยของมือและเล็บให้สะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะ
ก่อนที่จะสัมผัสกับอาหาร 

1.0     6.2.5  ล้างมือให้สะอาดทุก
ครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งทั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงานและภายหลังกลับ
จากห้องน้ า หรือห้องส้วม หรือหลังจากออกนอกบริเวณปฏิบัติงาน  

0.5     6.2.6  มีการสวมหมวกตา
ข่ายหรือผ้าคลุมผมอย่างใด
อย่างหนึ่งตามความจ าเป็น 

มีการสวมหมวก ผ้าคลุมผม หรือตาข่าย ซึ่งสามารถคลุมเส้นผม
ตลอดใบหู เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเส้นผม รังแคและสิ่ง
สกปรกอ่ืนๆ ในส่วนของศีรษะลงในกระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ 
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น ้าหนัก สิ่งท่ีต้องตรวจ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต 

0.25 6.3 มีการแสดงค าเตือนห้าม 
มิให้บุคคลใดแสดงพฤติกรรมอัน
น่ารังเกียจในสถานที่ผลิตอาหาร 

แสดงค าเตือน ห้ามหรือป้องกันมิให้บุคคลใดแสดงพฤติกรรมอัน
น่ารังเกียจในการผลิตอาหาร เช่น สูบบุหรี่ บ้วนน้ าลาย เป็นต้น 
 

0.5 6.4 มีวิธีการหรือข้อปฏิบัติ
ส าหรับผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ที่มีความจ าเป็นต้องเข้าไปใน
บริเวณผลิต 

ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต ปฏิบัติตามข้อ 6.1-6.2 เมื่ออยู่ใน
บริเวณผลิต 

 



คู่มือการตรวจสถานท่ีผลิตอาหารตามหลักเกณฑว์ิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย….26  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการตรวจสอบและ 
ให้คะแนนตามบันทึกการตรวจ 

สถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์  
GMP อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ

พร้อมจ าหน่าย 
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1. ตรวจสอบให้ครบทุกหัวข้อทั้งที่มีการปฏิบัติงานและยังไม่ปฏิบัติงาน 

2. หัวข้อที่ยังไม่มีการปฏิบัติงาน   ให้ตรวจสอบโดยสังเกตจากสภาพแวดล้อมและซักถามเพื่อพิจารณา
การเตรียมความพร้อมและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตาม GMP อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ
พร้อมจ าหน่าย ประกอบการอนุญาต  และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาตและติดตาม
ตรวจสอบหลังการอนุญาตให้ระบุข้อมูลไว้ในช่องหมายเหตุด้วย 

3. การให้คะแนน 

3.1 หัวข้อที่  ไม่ต้องให้คะแนน  ได้แก ่
1) หัวข้อ 3 การควบคุมกระบวนการผลิต  ยกเว้น ข้อ 3.4.1 น้ าสัมผัสกับอาหารมีคุณภาพหรือ

มาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  ข้อ 3.5.1 น้ าแข็งที่สัมผัสกับอาหารมี
คุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข แล้วแต่กรณี ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบจากแหล่งน้ าและการปรับคุณภาพน้ าที่ผู้ผลิตเตรียมไว้แล้วประกอบการพิจารณา 

2) หัวข้อ 5  การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
3) หัวข้อ 6  บุคลากร 

3.2 หัวข้อที่เหลือ  ให้คะแนน  จากข้อมูลเท่าที่มี  ได้แก่ 
1) หัวข้อที่ 1  สถานที่ต้ังและอาคารผลิต 
2) หัวข้อที่ 2  เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 
3) หัวข้อท่ี 3  เฉพาะข้อ 3.1.4 การใช้วัตถุเจือปนอาหารตามที่กฎหมายก าหนด   ข้อ 3.4.1 น้ า

สัมผัสกับอาหารมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข    
ข้อ 3.5.1 น้ าแข็งที่สัมผัสกับอาหารมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข  

4) หัวข้อที่ 4  การสุขาภิบาล 

3.3 การคิดคะแนน 
ให้หักฐานคะแนนหัวข้อที่ไม่ต้องให้คะแนน  รวมทั้งคะแนนบางข้อท่ีไม่จ าเป็นต้องมีในการ

ผลิตนั้น ๆ  ออกจากคะแนนรวม     

แนวทางการตรวจสอบและให้คะแนนตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป
ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย  กรณีตรวจประกอบการอนุญาต  (Pre-Marketing) 
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4. การอนุญาต 
กรณีที่สถานที่ผลิตนั้น ๆ โดยภาพรวมทุกหมวด ผ่าน   (รวมทั้งหมวดท่ีไม่ให้คะแนน แต่

เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ผ่าน) และไม่พบข้อบกพร่องที่รุนแรง  (major defect) จึงจะอนุญาตได้ 
แต่หากมีข้อที่ได้คะแนนปรับปรุง ให้ผู้ประกอบการท าการปรับปรุงและส่งหลักฐานแสดงการปรับปรุง
ก่อน เป็น เอกสารหลักฐาน เพื่อยืนยันว่าได้ปรับปรุงแล้ว เช่น หนังสือแจ้งผลการแก้ไขหรือภาพถ่ายจาก
ผู้ประกอบการ เป็นต้น ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาประกอบการอนุญาตต่อไป 

5. เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินต้องจัดท าบันทึกค าให้การเพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบว่าในหัวข้อที่ยังไม่มีการ
ปฏิบัติงานนั้น  เจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบในภายหลัง เพื่อยืนยันว่าสถานที่ผลิตนั้นปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ 
GMP อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย  และหากพบว่าไม่เป็นไปตามข้อก าหนดก็จะ
ยินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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เทคนิคและแนวทางการตรวจ 
ก่อนและหลังการอนุญาตผลิต 
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เทคนิคและแนวทางการตรวจก่อนและหลังการอนุญาตผลิต 
 
 
การเตรียมตัวก่อนออกตรวจ 

1. ก าหนดแผนการตรวจ หากมีการนัดล่วงหน้ากับผู้ประกอบการจะต้องไปให้ทันเวลา  
2. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จะตรวจโดยละเอียด ได้แก่  

- สถานที่ต้ัง 
- แบบแปลน แผนผัง 
- กรรมวิธีการผลิต ซึ่งควรศึกษาจากเอกสารวิชาการอ่ืนๆ ประกอบด้วย เพื่อจะได้มี

ความรอบรู้ในเนื้อหาให้ครอบคลุมและลึกซึ้งมากขึ้น 
- กฎหมายและประกาศกระทรวงฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารท่ี

จะท าการตรวจสอบ 
3. เตรียมเอกสาร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ ได้แก่  

- คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP อาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ าหน่าย 

- บันทึกการตรวจสถานที่ตามหลักเกณฑ์ GMP อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อม
จ าหน่าย 

- บันทึกอ่ืนๆ เช่น บันทึกค าให้การ  บันทึกการเก็บตัวอย่าง  บันทึกข้อความ(กรณีที่ลืม
น าบันทึกเฉพาะเรื่องไปก็สามารถใช้บันทึกข้อความแทนได้) เป็นต้น  

- บัญชีรายการการเก็บตัวอย่างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 (เพราะรายละเอียดต่างๆ อาจจะจ าไม่ได้ครบถ้วน 

เมื่อพบปัญหาสามารถตรวจสอบชี้แจงผู้ประกอบการได้ เช่น กรณีผู้ขออนุญาต
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตอาหารประเภทอ่ืนๆ เป็นต้น)  

- อุปกรณ์ Test Kit ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัด pH  ความกระด้าง  คลอรีนตกค้าง 
เชื้อจุลินทรีย์ เป็นต้น 

- อ่ืนๆ เช่น กระดาษ carbon paper-clip  กระดาษกาว เป็นต้น 
4. การแต่งกาย เสื้อผ้า ผม รองเท้า ควรเรียบร้อยและเหมาะสม  
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การเตรียมตัวขณะตรวจ 
1.  ก่อนเข้าไปยังสถานที่ประกอบการ  แนะน าตัวเองโดยการแสดงบัตรประจ าตัวพนักงาน   

 เจ้าหน้าที่พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ที่จะท าการตรวจ 

2. แสดงกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย ไม่ขู่เข็ญหรือพูดจาไม่สุภาพ  หรือใช้ค าพูดที่อาจท าให้
เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์การตรวจ หรือพูดจานอกประเด็นในกิจกรรมที่ด าเนินการอยู่ในขณะ
ท าการตรวจ 

3. วางตัวในลักษณะที่เป็นมิตรมากกว่าศัตรู วางตัวให้เหมาะสมต่อผู้เป็นเจ้าของสถานที่ตาม
ประเพณีและมารยาทที่ดีงามของไทย 
หมายเหตุ : ควรมีการปฏิบัติตาม 2 และ 3 เนื่องจากผู้ประกอบการเมื่อพบเจ้าหน้าที่ใน
เบื้องต้นอาจจะเกิดความเกรงกลัว หากเจ้าหน้าที่แสดงกริยาที่ไม่เป็นมิตรหรือไม่สุภาพอาจมี
ปฏิกิริยาโต้ตอบที่รุนแรง 

4. การเข้าตรวจหลังร้าน หรือข้างบนบ้าน ควรให้ผู้ประกอบการเป็นผู้น าและไปพร้อมกัน เพื่อ
ป้องกันการถูกกล่าวหาว่าผู้ตรวจเป็นผู้ขโมยของ โดยเฉพาะถ้าผู้ประกอบการเป็นผู้หญิงและ
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชาย การขึ้นไปตรวจข้างบนควรให้เจ้าหน้าที่ท่ีเป็นผู้หญิงขึ้นไป หรือหาพยานที่
เป็นผู้หญิงขึ้นไปด้วยจะปลอดภัยดีกว่า 

5. ปฏิบัติตามข้อบังคับของสถานที่ผลิตก าหนดไว้ ในด้านสุขาภิบาลทั่วไปโดยเคร่งครัด เช่น ล้าง
มือก่อนเข้าไปในห้องผลิต สวมชุดที่เจ้าของสถานที่จัดหาไว้ให้ ถอดเครื่องประดับ หรือสวม
หมวกหรือตาข่ายคลุมผมให้เรียบร้อย เป็นต้น  

6. ตรวจสอบโดยละเอียดครบถ้วนทุกประเด็น เมื่อเข้าไปถึงสถานที่ผลิตให้แบ่งแยกกันตามแผนที่
ได้วางร่วมกันไว้และตรวจตามสายงานการผลิต ไม่ควรตรวจกลับไปกลับมาโดยไม่จ าเป็น 
เพราะจะเสียเวลาโดยใช่เหตุ 

7. ในการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ก าลังผลิตหรือผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จะ
ไปตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยา ต้องใช้เทคนิคการเก็บแบบปลอดเชื้อ (Aseptic technique) 

8. บันทึกข้อมูลและคะแนน รวมทั้งบันทึกอ่ืนๆ หลังจากได้ข้อมูลและรายละเอียดครบถ้วนแล้ว  
9. ไม่ลงชื่อในเอกสารอ่ืนใดที่ไม่ใช่แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสถานที่ผลิตของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (หรือที่ผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้ใช้ได้) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
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การเตรียมตัวหลังการตรวจ 

1. แจ้งให้ทราบถึงผลการตรวจ  หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยในรายละเอียดสามารถสอบถาม
เพิ่มเติมได้ 

2. เขียนรายงาน  สรุปผลการตรวจเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  โดยมีรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน  เช่น  
ผลคะแนนการตรวจ  รายละเอียดของการผลิตอาหาร  ปัญหาที่พบ  และข้อเสนอแนะ  เป็นต้น  

3. การรายงานผลการตรวจควรรีบด าเนินการหลังจากตรวจ  ไม่ควรท้ิงระยะเวลาเพราะอาจมีผล
ทางกฎหมายได้ 

 
ความส าคัญของการสัมภาษณ์ ซักถาม และการสังเกต   

1. การสัมภาษณ์ และ การซักถาม ด าเนินการเพื่อประโยชน์ในการ 
  1.1 สร้างความเป็นกันเอง เป็นมิตรกับผู้ประกอบการ 
  1.2 ท าความเข้าใจกับปัญหาในการด าเนินงาน ที่เป็นอุปสรรคมิให้ผู้ประกอบการก้าวไปสู่
ความพร้อมในการปฏิบัติตามเกณฑ์ GMP อาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย 

1.3 ตรวจประเมินเป็นรูปแบบของการดูแลและให้ค าปรึกษามากกว่าเป็นการตรวจสอบ
เพื่อบังคับ  

2. การสังเกต  ด าเนินการเพื่อประโยชน์ในการ 

2.1 ช่วยให้ได้หลักฐานประกอบการสัมภาษณ์และซักถาม  เพื่อการพิจารณาให้คะแนนได้
ถูกต้องมากขึ้น 

2.2 ช่วยประเมินว่าสิ่งที่บอกเล่าจากผู้ประกอบการถูกต้องหรือสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในเอกสารหรือไม่ 

 
ข้อควรระวังในการบันทึกและรายงาน 

1. บันทึกการตรวจ  บันทึกการเก็บตัวอย่าง  หรือบันทึกอ่ืน ๆ หากทีมเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจมีหลายคน  
อาจมีแบ่งการเขียนบันทึกตามความถนัด  ซึ่งต้องมีการตรวจสอบข้อมูลในบันทึกให้ตรงกันอีกครั้ง  เช่น   
ชื่อสถานที่ที่ต้ัง  ข้อบกพร่องที่ให้ผู้ประกอบการแก้ไข  เป็นต้น  เพราะจะมีผลในทางปฏิบัติและทางกฎหมาย
หากหลักฐานที่เขียนของแต่ละคนไม่สอดคล้องกัน 
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2. การใช้อักษรย่อต้องเขียนให้ชัดเจน  หากสามารถเขียนค าเต็มได้จะเป็นการดีที่สุด  
3. กรณีที่เขียนผิด หรือเขียนข้อความบางประโยคไม่ถูกต้อง  ให้ใช้ขีดฆ่าและเซ็นชื่อก ากับ  การ

ขีดฆ่าควรขีดเป็นเส้นเดียวตลอดเพื่อที่จะได้ไม่สามารถเขียนต่อเติมได้ในภายหลัง  และไม่ควรใช้   ดินสอ
เนื่องจากสามารถลบทิ้งได้ 
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ค าถาม : ค าตอบ  
ประกอบการพิจารณาการตรวจ  

GMP อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ
พร้อมจ าหน่าย 
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ค าถาม : ค าตอบ  

ประกอบการพิจารณาการตรวจ  
GMP อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 

 

  มาตรฐานสถานที่ผลิต 

1. Q : การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร  เป็นการก าหนดให้มาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารมี 2 มาตรฐาน
หรือไม่   

 A : ขณะนี้อาหารกลุ่มที่เหลือจากการบังคับ GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 193) พ.ศ.
2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร  ยังไม่มีมาตรฐานการ
ผลิต ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมีแนวทางให้ผู้ผลิตอาหารเหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถพัฒนาสถานที่ผลิตได้ตาม GMP สุขลักษณะทั่วไปให้มีคุณภาพระดับพื้นฐานเพื่อก้าวไปสู่
มาตรฐาน GMP เต็มรูปแบบ และสู่มาตรฐานอาเซียน (AEC).ในอนาคตต่อไป 
 

2 Q : ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง 
วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (primary 
GMP)  หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง 
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (General GMP) อยู่แล้ว จะถือว่ามี 
2 มาตรฐานหรือไม่ 
 

 A : ปัจจุบันมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร ผู้ผลิตอาหารอาจมีการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารได้มากกว่าที่
กฎหมายก าหนดได้ เช่น GMP Codex หรือ HACCP เป็นต้น ซึ่งตามประกาศดังกล่าว กฎหมายก าหนด
ไว้ว่าต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ primary GMP หรือไม่ต่ ากกว่าเกณฑ์ primary GMP ดังนั้นหาก
ผู้ประกอบการประสงค์จะพัฒนาสถานที่ผลิตได้มากกว่าที่กฎหมายก าหนดย่อมเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์
กับผู้บริโภค ประกอบกับปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขอรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.
2544 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2548 ส าหรับอาหารท่ัวไป หรืออาหารท่ีไม่บังคับให้ต้องปฏิบัติตาม 
GMP สามารถขอรับการตรวจประเมิน GMP ได้  ดังนั้นหากผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสถานที่ผลิตได้
ตาม GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 ก็ถือว่ามีการพัฒนาสถานที่ผลิต
ที่ดีกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ไม่ถือเป็น 2 มาตรฐานแต่อย่างใด 
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  ขอบข่ายอาหาร  

3 Q : อาหารพร้อมปรุงที่จ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าต้องปฏิบัติตาม  primary GMP หรือไม่ 
 

 A : อาหารพร้องปรุงที่จัดเป็นชุดต้องปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193)  พ.ศ. 2543 
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหาร  หรือ General GMP แต่หากเป็น
อาหารพร้อมปรุงอื่นต้องปฏิบัติตาม primary GMP  ทั้งนี้กรณีที่เป็นอาหารท่ีต้องปฏิบัติตาม primary 
GMP แต่ผู้ปรุงจ าหน่ายโดยตรงกับผู้บริโภค หรือท าไปขายไปได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม  
primary GMP   
 

4 Q : ขนมหม้อแกงไม่มีฝาปิด ใส่ถาด เข้าข่าย  primary GMP หรือไม่ 
 A : ขนมหม้อแกงเป็นอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีหากมีภาชนะบรรจุต้องปฏิบัติตาม  primary GMP 

ยกเว้นกรณีขายตรงต่อผู้บริโภค 
 

5 Q : น้ าตาลทรายต้องขอเลขสารบบอาหารหรือไม่ 
 A : น้ าตาลทรายจัดเป็นอาหารท่ัวไป ซึ่งต้องปฏิบัติตาม primary GMP  ทั้งนี้การขอรับเลขสารบบอาหาร

ส าหรับอาหารท่ัวไปไม่ได้เป็นมาตรการบังคับแต่การขอรับเลขสารบบอาหาร(เลข อย.) ส าหรับอาหาร
ทั่วไปนั้น สถานที่ผลิตอาหารต้องผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร  

     
6 Q : น้ าตาลมะพร้าว น้ าบูดูหมัก และ มะม่วงเบา เข้าข่าย  primary GMP หรือไม่ 
 A : อาหารดังกล่าว จัดเป็นอาหารท่ัวไป ซึ่งเข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม primary GMP  

 
  ผลิตภัณฑ์รัฐวิสาหกิจชุมชน (OTOP)    

7 Q : ผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งไม่เป็นสินค้ารัฐวิสาหกิจชุมชน (OTOP)   ต้องปฏิบัติตาม  primary GMP หรือไม่ 
 A : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต 

และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ไม่ได้ก าหนดให้เฉพาะผู้ผลิตอาหารท่ี
เป็นรัฐวิสาหกิจชุมชน (OTOP) เท่านั้น แต่ก าหนดชนิดอาหารท่ีเข้าข่ายตามนิยามของประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฯ ที่ระบุไว้ให้ต้องปฏิบัติตาม primary GMP ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสินค้า OTOP หรือสินค้าจาก
โรงงานก็ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ฉบับนี้เช่นกัน 
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8 Q : ผู้ประกอบการเอาสูตรน้ าหมักป้าเช็งมาท าเป็นสินค้า OTOP สามารถน ามาขออนุญาตได้หรือไม่ 
 A : 1. ต้องพิจารณาว่าเชื้อจุลินทรีย์ หรือพืช ผักหรือสมุนไพรดังกล่าวมีความปลอดภัยส าหรับการบริโภคเป็น

อาหารหรือไม่ และมีประวัติการบริโภคอาหารในรูปแบบปกติหรือไม่  หากไม่มีจะต้องส่งหลักฐานความ
ปลอดภัยในส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาก่อน   
2. ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหากมีการกล่าวอ้างในการบรรเทาบ าบัดหรือรักษาโรคไม่เป็นอาหารตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522   
3. หากน้ าหมักดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะเป็นเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทซึ่งต้องปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ทั้งนี้สถานที่ผลิตต้องปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193)  พ.ศ. 2543  
 

9 Q : ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  243) พ.ศ. 2544  เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ บังคับให้
สถานที่ผลิตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP ทั่วไป  หากผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า OTOP ของจังหวัด 
จะต้องปฏิบัติตาม  primary GMP หรือไม่ 

 A : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ฉบับนี้ไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับผู้ผลิตอาหารว่าเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนหรือไม่ 
แต่ก าหนดชนิดอาหารท่ีเข้าข่ายตามนิยามของประกาศต้องปฏิบัติตาม primary GMP ดังนั้นหากอาหาร
กลุ่มที่ถูกก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 ถึงแม้เป็น 
OTOP ก็ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ฉบับดังกล่าว 
 

10 Q : จะมีการนิยามหรือไม่ว่าผู้ประกอบการใดเป็น OTOP หรือ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล 
 A :     ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 วิสาหกิจชุมชน (community enterprise) 

หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอ่ืน ๆ  ที่ด าเนินการโดยคณะ
บุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว  ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลใน
รูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล  เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและ
ระหว่างชุมชน  
    ส าหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลให้อ้างอิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 

11 Q : ผู้ประกอบการผลิตลูกชิ้น แต่เป็น OTOP ของจังหวัด จะมีขั้นตอนการด าเนินการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 
 A : ลูกชิ้นเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 243) พ.ศ. 2544  ซึ่งต้อง

ปฏิบัติตาม GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 ไม่ต้องด าเนินการอะไร
เพิ่มเติม 
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  แนวทางปฏิบัติ 

12 Q : หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร หรือการต่ออายุสถานที่ผลิตอาหารส าหรับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการเก็บ
รักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (primary GMP) เป็นอย่างไร 

 A : หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร หรือการต่ออายุสถานที่ผลิตอาหารส าหรับอาหาร
ตามประกาศดังกล่าว ปฏิบัติเช่นเดียวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง 
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและ การเก็บรักษาอาหาร 
 

13 Q : อาหารท่ีผลิตขายหน้าบ้าน หรือมีการแบ่งขายหน้าบ้าน มีจ านวนมากที่ไม่มีสถานที่ผลิต จะต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

 A : ประกาศนี้ไม่บังคับกรณีที่ผู้ปรุงจ าหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภค แต่ถ้ามีการน าไปฝากขาย ณ สถานท่ีอ่ืน
จะต้องปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (primary GMP)   
 

14 Q : primary GMP  เป็นมาตรการบังคับทางกฎหมาย หรือเป็นมาตรการสมัครใจ  
 A : primary GMP จะก าหนดเป็นกฎหมายบังคับ ซึ่งมีการปรับบัญชีแนบท้ายประกาศฯ ให้เหมาะสมกับ

เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และกระบวนการผลิตส าหรับอาหารกลุ่มดังกล่าว และมีระยะเวลาผ่อนผัน
ให้  3 ปี ส าหรับผู้ผลิตอาหารรายเก่า 
 

15 Q : ถ้าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต
เครื่องมือเครื่องใช้ในการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (Primary GMP)  จะมี
โทษอย่างไร  

 A : ประกาศดังกล่าวออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 6(7) ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งผู้ใด
ฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  
 

  เลขสารบบอาหาร 

16 Q : ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้เลขสารบบอาหารแล้ว ต้องแก้ไขหรือไม่ 
 A : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบายต้องการให้เลขสารบบอาหารส าหรับสถานที่ผลิตที่ผ่าน  

primary GMP อย่างไรก็ตามหากมีการออกระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการ
ด าเนินการขอรับเลขสารบบอาหารดังกล่าวส าหรับกรณีอาหารพร้อมปรุงและอาหารส าเร็จรูปพร้อม
บริโภคทันทีที่ได้รับเลขสารบบอาหารก่อนวันที่ประกาศบังคับใช้สามารถใช้เลขสารบบอาหารเดิมต่อไป
ได้  ทั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP หรือไม่ที่ต้องแก้ไขเลขสารบบอาหาร แต่ต้องพิจารณา
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ผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวเข้าข่ายตามนิยามของอาหารที่ต้องปฏิบัติตามประกาศฯ primary GMP 
หรือไม่  
 

17 Q : สถานที่ผลิตอาหารท่ีเป็นสินค้า OTOP  สถานที่ผลิตปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร สามารถ
ขอรับเลขสารบบอาหารได้หรือไม่ 

 A : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 3) กรณีที่อาหารท่ัวไปที่ผ่านการตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตอาหารตาม primary GMP หรือไม่ต่ ากว่าเกณฑ์  primary GMP ดังนั้นหากผู้ประกอบการ
ผ่านเกณฑ์ GMP ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต
และเก็บรักษาอาหาร หรือ GMP Codex หรือ HACCP ก็สามารถขอรับเลขสารบบอาหารได้เช่นกัน 
 



 

 40 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี ๓๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูป 
ท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 
-------------------------------------  

เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารท่ีสะอาดและปลอดภัย สมควรให้มีมาตรการประกัน
คุณภาพของอาหารแปรรูปเพื่อลดการปนเปื้อน ท้ังทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ  ตลอดจน
ยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖(๗)  แห่งพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.
๒๕๒๒ อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี  ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการอาหารออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ในประกาศนี้ 
“อาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ” หมายความว่า อาหารท่ีผ่าน

กระบวนการแปรรูป เช่น ตัดแต่งในลักษณะที่น าไปปรุงหรือบริโภค คั่ว ท าให้แห้ง หมักดอง เป็นต้น หรือ
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหาร หรืออาหารท่ีผ่านกระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้ว และ
บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายต่อผู้บริโภค แต่ท้ังนี้ไม่รวมถึงอาหารควบคุมเฉพาะ หรืออาหาร ท่ีก าหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน และอาหารท่ีต้องมีฉลากที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้  ต้องปฏิบัติ
ตามวิธีการผลิตเคร่ืองมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแล้ว” 

ข้อ ๒  ให้อาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายเป็นอาหารท่ีก าหนดวิธีการผลิต  
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 

ข้อ ๓  ผู้ผลิตอาหารเพื่อจ าหน่ายตามข้อ ๒ ต้องปฏิบัติตามวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ ใน
การผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายท่ีก าหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 
๑ ท้ายประกาศนี้ หรือไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ดังกล่าว  

การตรวจสถานท่ีผลิตอาหารตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บันทึกและหลักเกณฑ์ตามบัญชีหมายเลข ๒ 
และ บัญชีหมายเลข ๓ ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๔  ผู้น าเข้า... 

 
 

(ส าเนา) 
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-๒- 

 
ข้อ ๔  ผู้น าเข้าอาหารเพื่อจ าหน่ายตามข้อ ๒ ต้องจัดให้มีใบรับรองวิธีการผลิต เครื่องมือ  

เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายท่ีก าหนดไว้ใน
บัญชีหมายเลข ๑ ท้ายประกาศนี้ หรือไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ดังกล่าว 

ข้อ ๕  ให้ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือได้รับเลขสถานท่ีผลิตอาหารหรือได้รับ
ใบอนุญาตน าเข้าอาหาร ส าหรับอาหารตามข้อ ๒ แล้วแต่กรณ ีอยู่ก่อนวันท่ีประกาศนี้ใช้บังคับ บรรดาท่ี
ปฏิบัติ ไม่เป็นไปตาม ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ ท าการปรับปรุง แก้ไข หรือจัดให้มีใบรับรองแล้วแต่กรณี ให้
ถูกต้องตามประกาศนี้ ภายในสามปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๖  ประกาศนี้ ไม่ใช้บังคับกับอาหารตามข้อ ๒ ซึ่งผู้ปรุงหรือผู้ผลิตเป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรงให้กับผู้บริโภค 

ข้อ ๗  ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 
       วิทยา บุรณศิริ 

(นายวิทยา บุรณศิร)ิ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๗๘ ง ลงวันท่ี๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) 
 
 รับรองส าเนาถูกต้อง 
 วารุณี เสนสุภา  
 (นางสาววารุณี เสนสุภา)  
นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ 
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บัญชีหมายเลข 1 
บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555  เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุใน

ภาชนะพร้อมจ าหน่าย 
การผลิตอาหารจะต้องมีการก าหนด วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และเก็บรักษาอาหารซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนั้นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้  

ล าดับที่ หัวข้อ เนื้อหา 
1 สถานที่ต้ังและอาคาร

ผลิต 
1.1  สถานที่ต้ังตัวอาคารและที่ใกล้เคียง ต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ท าให้อาหารที่ผลิตเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย   โดย 

1.1.1  สถานที่ต้ังตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด  ไม่ปล่อยให้มีการสะสมสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว หรือสิ่งปฏิกูลอันอาจเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์และแมลง รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ ขึ้นได้ 

1.1.2  อยู่ห่างจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุ่นมากผิดปกติ  
1.1.3  ไม่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่น่ารังเกียจ   
1.1.4  บริเวณพื้นที่ตั้งตัวอาคารไม่มีน้ าขังแฉะและสกปรก และมีท่อระบายน้ าเพื่อให้ไหลลงสู่ทางระบายน้ าสาธารณะ 

ในกรณีที่สถานที่ต้ังตัวอาคารซึ่งใช้ผลิตอาหารอยู่ติดกับบริเวณที่มีสภาพไม่เหมาะสม  หรือไม่เป็นไปตามข้อ 1.1.1-1.1.4 ต้องมีกรรมวิธี
ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและก าจัดแมลงและสัตว์น าโรค ตลอดจนฝุ่นผงและสาเหตุของการปนเป้ือนอ่ืน ๆ ด้วย 
1.2  อาคารผลิตหรือบริเวณผลิตมีการรักษาความสะอาดและรักษาให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ  

1.2.1  มีการจัดการและรักษาสภาพแวดล้อมในอาคารหรือบริเวณผลิตให้มีความเป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ ไม่มี
สิ่งของที่ใช้แล้ว และไม่เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ สะดวกและเหมาะในการปฏิบัติงาน  

1.2.2  ต้องแยกบริเวณผลิตอาหารออกเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับที่อยู่อาศัย  
1.2.3  จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เหมาะสม เพียงพอตามความเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานภายในอาคารผลิต  
1.2.4  มีท่อหรือทางระบายน้ า รองรับน้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต เพื่อให้ไหลลงสู่ทางระบายน้ าสาธารณะ  
1.2.5  ต้องมีมาตรการป้องกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าสู่อาคารหรือบริเวณผลิต  หรือ สัมผัสอาหาร 
 

2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ใช้ 
ในการผลิต 

2.1  การออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมและค านึงการปนเป้ือนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถท าความสะอาดตัวเครื่อง
มือ อุปกรณ์ และบริเวณที่ต้ังได้ง่ายและทั่วถึง 
2.2  ภาชนะหรืออุปกรณ์ในการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ต้องท าจากวัสดุที่ไม่ท าปฏิกิริยากับอาหาร อันอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และ
ง่ายต่อการท าความสะอาด 
2.3  โต๊ะหรือพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในส่วนที่สัมผัสกับอาหาร ต้องท าด้วยวัสดุที่ไม่เกิดสนิม ท าความสะอาดง่าย ไม่ท า
ให้เกิดปฏิกิริยาที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยต้ังอยู่ในต าแหน่งที่ท าความสะอาดง่าย มีความสูงเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือมี
มาตรการป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้  
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ล าดับที่ หัวข้อ เนื้อหา 
3 การควบคุมกระบวนการ

ผลิต 
3.1  วัตถุดิบและส่วนผสมในการผลิตอาหาร ต้องมีการคัดเลือกให้อยู่ในสภาพที่สะอาด มีคุณภาพดี เหมาะส าหรับใช้ในการผลิต
อาหารส าหรับบริโภค ต้องล้าง หรือท าความสะอาดตามความจ าเป็นเพื่อขจัดสิ่งสกปรก หรือสิ่งปนเป้ือนที่อาจติดหรือปนมากับวัตถุ
นั้นๆ และต้องเก็บรักษาวัตถุดิบภายใต้สภาวะที่ป้องกันการปนเปื้อนได้โดยมีการเสื่อมสลายน้อยที่สุด และมีการหมุนเวียน สต๊อกของ
วัตถุดิบและส่วนผสมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ และ หากมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 
3.2  การด าเนินการระหว่างการผลิตอาหารมีการด าเนินการขนย้ายวัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ และบรรจุภัณฑ์ ในลักษณะที่ไม่
เกิดการปนเปื้อน 
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ล าดับที่ หัวข้อ เนื้อหา 
  3.3  ผู้ผลิตมีขั้นตอนและวิธีการในการควบคุมกระบวนการผลิตเป็นไปตามข้อก าหนดหรือตามความเหมาะสมของกระบวนการผลิต

นั้นๆ อย่างเคร่งครัด 
3.4  น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่สัมผัสกับอาหารต้องเป็นน้ าสะอาด บริโภคได้ มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง น้ าบริโภค และการน าไปใช้ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
3.5  น้ าแข็งใช้ในกระบวนการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ าแข็ง และ
การน าไปใช้ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
3.6  การผลิต การเก็บรักษา ขนย้าย และขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องป้องกันการปนเปื้อนและป้องกันการเสื่อมสลายของอาหารและ
ภาชนะบรรจุด้วย 
 

4 การสุขาภิบาล 4.1  น้ าที่ใช้ภายในสถานที่ผลิต ต้องเป็นน้ าสะอาดและจัดให้มีการปรับคุณภาพน้ าตามที่จ าเป็น  
4.2  จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดในจ านวนที่เพียงพอ และมีระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม  
4.3  จัดให้มีห้องส้วมและอ่างล้างมือหน้าห้องส้วมให้เพียงพอส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และต้องถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณ์ในการล้างมืออย่าง
ครบถ้วน ใช้งานได้ สะอาด และต้องแยกต่างหากจากบริเวณผลิต หรือไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง 
4.4  จัดให้มีอ่างล้างมือในบริเวณผลิตให้เพียงพอ ใช้งานได้ สะอาด และมีอุปกรณ์ล้างมืออย่างครบถ้วน   
4.5  มีวิธีการจัดการระบายน้ าทิ้งและสิ่งโสโครกอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม  
 

5 การบ ารุงรักษาและ 
ท าความสะอาด 

5.1  ตัวอาคารสถานที่ผลิตต้องท าความสะอาดและรักษาให้อยู่ในสภาพที่สะอาดถูกสุขลักษณะอย่างสม่ าเสมอ  
5.2  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ  และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
5.3  การเก็บรักษาสารเคมีท าความสะอาดหรือสารเคมีอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขลักษณะ จะต้องแยกเป็นสัดส่วนและปลอดภัย
และมีป้ายแสดงชื่อ 
 

6 บุคลากรและสุขลักษณะ
ผู้ปฏิบัติงาน 

6.1  ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณที่ผลิตต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคน่ารังเกียจตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง หรือมีบาดแผลอันอาจ
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ 
6.2  ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในขณะที่ด าเนินการผลิตและมีการสัมผัสโดยตรงกับอาหาร หรือส่วนผสมของอาหาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ
พื้นที่ผิวที่สัมผัสกับอาหาร ต้อง 

6.2.1  สวมเสื้อผ้าที่สะอาดและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน กรณีที่ใช้เสื้อคลุมก็ต้องสะอาด  
6.2.2  มีมาตรการในการจัดการรองเท้าที่ใช้ในการผลิตที่เหมาะสม เช่นเปลี่ยนใช้รองเท้าเฉพาะบริเวณ หรือจุ่มรองเท้าในน้ ายาฆ่า

เชื้อโรคเข้าสู่บริเวณผลิต เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ 
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ล าดับที่ หัวข้อ เนื้อหา 
6.2.3  ไม่สวมเครื่องประดับต่างๆขณะปฏิบัติงาน และดูแลสุขอนามัยของมือและเล็บให้สะอาดอยู่เสมอ  
6.2.4  ดูแลรักษามือและเล็บให้สะอาด และ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งทั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงานและหลังการปนเปื้อน  
6.2.5  สวมหมวก หรือผ้าคลุมผม หรือตาข่าย 

6.3  แสดงค าเตือน ห้ามหรือป้องกันมิให้บุคคลใดแสดงพฤติกรรมอันน่ารังเกียจในการผลิตอาหาร  เช่น สูบบุหรี่ บ้วนน้ าลาย เป็นต้น 
6.4  ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต ปฏิบัติตามข้อ 6.1-6.2 เมื่ออยู่ในบริเวณผลิต  
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บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย 
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คร้ังที่ตรวจ  : …………….………… 

น้ าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ด ี
2 

พอใช้ 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได ้

หมายเหต ุ

 1. สถานที่ต้ังและอาคารผลิต      

 1.1 สถานท่ีตั้ง ตัวอาคารและที่ใกล้เคียงมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี ้

     

0.25 (1) ไม่มีการสะสมสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว      
0.25 (2) ไม่มีการสะสมสิ่งปฏิกูล      
0.25 (3) ไม่มีฝุ่นควันมากผิดปกต ิ      
0.25 (4) ไม่มีวัตถุอันตราย      
0.25 (5) ไม่มีคอกปศุสัตว์หรือสถานเลี้ยงสัตว ์      
0.25 (6) ไม่มีน้ าขังแฉะและสกปรก      
0.25 (7) มีท่อหรือทางระบายน้ านอกอาคารเพื่อ

ระบายน้ าทิ้ง 
     

 1.2 อาคารผลิตหรือบริเวณผลิต      
1.0 1.2.1 สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ 

และไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว 
     

1.0 1.2.2 มีการแยกบริเวณผลิตอาหารออกเป็น 
สัดส่วนจากที่พักอาศัยและผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ

     

0.25 1.2.3 มีแสงสว่างเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน      
0.25 1.2.4 มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสมส าหรับ

การปฏิบัติงาน 
     

 
(ลงช่ือ) …………………………………….. (……………………………………..)  ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน 



คู่มือการตรวจสถานท่ีผลิตอาหารตามหลักเกณฑว์ิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย……48 
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น้ าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ด ี
2 

พอใช้ 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได ้

หมายเหต ุ

0.25 1.2.5 มีท่อหรือทางระบายน้ าทิ้ง      
1.0 1.2.6 สามารถป้องกันสัตว์และแมลงเข้าสู่

อาคารหรือบริเวณผลิต หรือ สัมผัสอาหาร 
     

หัวข้อท่ี 1 คะแนนรวม      = 11 คะแนน 
คะแนนท่ีได้รวม              =  คะแนน (…………….%) 

น้ าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ด ี
2 

พอใช้ 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได ้

หมายเหต ุ

 2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  
0.5 2.1 ง่ายแก่การท าความสะอาด      
1.0 2.2 ท าด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ 

ทนต่อการกัดกร่อน สภาพสะอาด 
     

1.0 2.3 พื้นผิวหรือโต๊ะปฏิบัติงานท่ีสัมผัสกับอาหาร 
ท าด้วยวัสดุเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ ทนต่อการ
กัดกร่อน และสูงจากพ้ืนหรือมีมาตรการอื่นตาม
ความเหมาะสม 

     

0.5 2.4 ติดตั้งอยู่ในต าแหน่งที่ท าความสะอาดง่าย      
หัวข้อท่ี 2 คะแนนรวม      = 6 คะแนน 
คะแนนท่ีได้รวม              =  คะแนน (…………….%) 

(ลงช่ือ) …………………………………….. (……………………………………..)  ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน 



คู่มือการตรวจสถานท่ีผลิตอาหารตามหลักเกณฑว์ิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย……49 
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น้ าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช้ 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได ้

หมายเหตุ 

 3. การควบคุมกระบวนการผลิต  
 3.1 วัตถุดิบ ส่วนผสมต่างๆ และภาชนะบรรจ ุ      

0.25 3.1.1 มีการคัดเลือก      
0.25 3.1.2 มีการล้างท าความสะอาดอย่าง

เหมาะสมในบางประเภทท่ีจ าเป็น 
     

0.25 3.1.3 มีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม      
   1.0(M) 3.1.4 มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามที่

กฎหมายก าหนด 
     

1.0 3.2 ในระหว่างการผลิตอาหารมีการด าเนินการ  
ขนย้ายวัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ และบรรจุภัณฑ์ 
ในลักษณะที่ไม่เกิดการปนเปื้อน 

     

1.0 3.3 มีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม      
 3.4 น้ าสัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต      

1.0 (M) 3.4.1 มีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

     

0.5 3.4.2 มีการขนย้าย การเก็บรักษา การน าไปใช้
ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

     

 3.5 น้ าแข็งที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต      

1.0 
 

3.5.1 มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

     

0.5 3.5.2 มีการขนย้าย การเก็บรักษา การน าไปใช้
ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

     

 3.6 ผลิตภัณฑ ์      
0.25 3.6.1 มีการคัดแยกหรือท าลายผลิตภัณฑ์ที่ไม่

เหมาะสม 
     

0.5 3.6.2 มีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมและขนส่ง 
ในลักษณะที่ป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสลาย 

     

หัวข้อท่ี 3 คะแนนรวม      = 15 คะแนน 
คะแนนท่ีได้รวม              =  คะแนน (…………….%) 

(ลงช่ือ) …………………………………….. (……………………………………..)  ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน 



คู่มือการตรวจสถานท่ีผลิตอาหารตามหลักเกณฑว์ิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย……50 
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พอใช้ 
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ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได ้

หมายเหต ุ

 4. การสุขาภิบาล   
1.0 4.1 น้ าท่ีใช้ภายในสถานท่ีผลิตเป็นน้ าสะอาด      
0.5 4.2 มีภาชนะส าหรับใส่ขยะพร้อมฝาปิดและตั้งอยู่

ในที่ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และมีวิธีการก าจัดขยะ  
ที่เหมาะสม 

     

0.5 4.3 มีการจัดการการระบายน้ าทิ้งและสิ่งโสโครก      
 4.4 ห้องส้วมและอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม      

0.5 4.4.1 ห้องส้วมแยกจากบริเวณผลิต หรือไม่
เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง 

     

0.5 4.4.2 ห้องส้วมอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้และสะอาด      
0.25 4.4.3 ห้องส้วมมีจ านวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน      
0.5 4.4.4 มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือน้ ายา 

ฆ่าเช้ือโรค และอุปกรณ์ท าให้มือแห้ง 
     

0.5 4.4.5 อ่างล้างมือและอุปกรณ์อยู่ในสภาพท่ีใช้
งานได้และสะอาด 

     

0.25 4.4.6 อ่างล้างมือมีจ านวนเพียงพอกับ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

     

 4.5 อ่างล้างมือบริเวณผลิต      
0.5 4.5.1 มีสบู่หรือน้ ายาฆ่าเช้ือโรค      
0.5 4.5.2 อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้และสะอาด      
0.5 4.5.3 มีจ านวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน      
0.5 4.5.4 อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม      

หัวข้อท่ี 4 คะแนนรวม      = 13 คะแนน 
คะแนนท่ีได้รวม              =  คะแนน (…………….%) 

น้ าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ด ี
2 

พอใช้ 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได ้

หมายเหต ุ

 5. การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด   

1.0 5.1 มีวิธีการหรือมาตรการดูแลท าความสะอาด
อาคารผลิตอย่างสม่ าเสมอ 

     

1.0 5.2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตมี
การท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ และอยู่ในสภาพ  
ที่ใช้งานได้ 

     

0.5 5.3 มีการเก็บสารเคมีท าความสะอาดหรือสารเคมี
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขลักษณะ และมีป้าย
แสดงช่ือแยกให้เป็นสัดส่วนและปลอดภัย  

     

หัวข้อท่ี 5 คะแนนรวม      = 5 คะแนน 
คะแนนท่ีได้รวม              =  คะแนน (…………….%) 

(ลงช่ือ) …………………………………….. (……………………………………..)  ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน 



คู่มือการตรวจสถานท่ีผลิตอาหารตามหลักเกณฑว์ิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย……51 
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 6. บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน      
1.0 6.1 ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตอาหารไม่มีบาดแผล 

ไม่เป็นโรคหรือพาหะของโรคตามที่ระบุในกฎกระทรวง 
     

 6.2 ผู้ปฏิบัติงานท่ีท าหน้าที่สัมผัสกับอาหาร  
ขณะปฏิบัติงานต้องปฏิบัติดังนี้ 

     

0.5 6.2.1 แต่งกายสะอาด เสื้อคลุมหรือผ้ากันเปื้อน 
สะอาด 

     

0.5 6.2.2 มีมาตรการจัดการรองเท้าที่ใช้ในบริเวณ
ผลิตอย่างเหมาะสม  

     

0.5 6.2.3 ไม่สวมใส่เครื่องประดับ      
0.5 6.2.4 มือและเล็บต้องสะอาด      
0.75 6.2.5 ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่ม

ปฏิบัติงาน 
     

0.5 6.2.6 มีการสวมหมวกตาข่ายหรือผ้าคลุมผม
อย่างใดอย่างหนึ่งตามความจ าเป็น 

     

0.25 6.3 มีการแสดงค าเตือนห้ามมิให้บุคคลใดแสดง
พฤติกรรมอันน่ารังเกียจในสถานท่ีผลิตอาหาร 

     

0.5 6.4 มีวิธีการหรือข้อปฏิบัติส าหรับผู้ไม่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตที่มีความจ าเป็นต้องเข้าไปในบริเวณผลิต 

     

หัวข้อท่ี 6 คะแนนรวม       = 10 คะแนน 
คะแนนท่ีได้รวม               =  คะแนน (…………….%) 

(ลงช่ือ) …………………………………….. (……………………………………..)  ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน 
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สรุปผลการตรวจ 
1.  คะแนนรวม (ทุกหัวข้อ) = 60 คะแนน 

คะแนนที่ได้รวม (ทุกหัวข้อ) =…………….. คะแนน (……………..%) 
2.    ผ่านเกณฑ์ 
    ไม่ผ่านเกณฑ์ ในหัวข้อต่อไปนี้ 
 หัวข้อที่ 1    หัวข้อที่ 2    หัวข้อที่ 3    หัวข้อที่ 4   หัวข้อที่ 5    หัวข้อที่ 6  
  พบข้อบกพร่องรุนแรงเร่ืองน้ าที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต มีคุณภาพหรือมาตรฐาน   

ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ข้อ 3.3.1) 
  พบข้อบกพร่องอื่นๆ ได้แก่.....................................................................................................………. 

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

3.  สรุปผลการประเมิน 
สรุปภาพรวมผลการประเมิน........................................................................................................................... 

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

(ลงชื่อ)………………………………….. (……………………………………) ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน 
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การเปลี่ยนแปลงภายในขององค์กร …………………………………………………………………………….….………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………………...
…………………………………………………................................................................................................................………. ………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
……...…………………………………………………................................................................................................................………. ………
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………...…………………………………………………................................................................................................................……… ...
  การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง รวมถึงการแสดง /อ้างอิงถึงใบรับรอง การรับรอง  
เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน (ถ้ามี)   …………………………......……...........................………….……………… 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..................................................……………............................................................................................... 

การด าเนินการกับข้อบกพร่องที่เกิดจากการตรวจประเมินครั้งก่อน (ถ้ามี) ……………….......................………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………….................................................……………………… 

จุดแข็ง.............................................................................................................................................................. 
................................……………………………………………………………………………………….......................................................……….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ข้อสังเกตและโอกาสในการปรับปรุง............................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

ความเห็นของคณะผู้ตรวจประเมิน   
  เห็นควรน าเสนอให้การรับรอง (อนุญาต)/คงไว/้ต่ออายุการรับรอง (ใบอนุญาต)     
  อื่นๆ (ระบ)ุ .............................................................................................................................…………… 

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

 
(ลงชื่อ)………………………………….. (……………………………………) ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน 
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…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
…………..……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………..………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……..…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………..………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่มาตรวจสถานที่ครั้งนี้ มิได้ท าให้ทรัพย์สินของผู้ขออนุญาต/รับอนุญาตสูญหาย
หรือเสียหายแต่ประการใด อ่านให้ฟังแล้วรับรองว่าถูกต้องจึงลงนามรับรองไว้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ท้ายบันทึก 
 
หมายเหตุ  คาดว่าจะส่งข้อแก้ไขให้กับเจ้าหน้าที่ได้ภายในวันที่ ............................................... 

 
 

(ลงชื่อ) ………………………………………….. ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน 
(……………..…………………….…..) 

 
 

(ลงชื่อ) …………………………….. พนักงานเจ้าหน้าที่        (ลงชื่อ) ………...…..…………..….. พนักงานเจ้าหน้าที ่
 
 

(ลงชื่อ) …………………………….. พนักงานเจ้าหน้าที่        (ลงชื่อ) ………...…..…………..….. พนักงานเจ้าหน้าที ่
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ตส.10(55) 
 

บัญชีหมายเลข 3 
หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 

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

1.  ระดับการตัดสินใจในการให้คะแนน มี 3 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ นิยาม คะแนนประเมิน 

ดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที ่342) พ.ศ. 2555 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 

2 

พอใช้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที ่342) พ.ศ. 2555 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย แต่ยังพบข้อบกพร่อง
ซึ่งยอมรับได้ เนื่องจากมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร หรือ
ข้อบกพร่องนั้นไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยโดยตรงกับอาหารที่ผลิต  

1 

ปรับปรุง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที ่342) พ.ศ. 2555 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 

0 

2.  การค านวณคะแนน 
2.1  วิธีการค านวณคะแนนในแต่ละหัวข้อมีสูตรดังนี้ 

คะแนนที่ได้ = น้ าหนักคะแนนในแต่ละข้อ x คะแนนประเมินที่ได้ 
ร้อยละของคะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อ =  
 

2.2  ข้อที่ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามส าหรับสถานที่ผลิตอาหารบางราย หรือการคิดคะแนนกรณี  
ไม่มีการด าเนินการในบางข้อ เช่น ไม่มีการใช้น้ าแข็ง จึงไม่ต้องพิจารณาให้คะแนนส าหรับข้อนั้น ท าให้คะแนนรวม 
ของหัวข้อนั้นลดลง ซึ่งค านวณโดยน าคะแนนเต็มของข้อดังกล่าวคูณน้ าหนักของข้อนั้น แล้วน าผลคูณที่ได้มาหัก
จากคะแนนรวมเดิมของหัวข้อนั้นๆ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนรวมที่ใช้ในการคิดคะแนนของหัวข้อนั้น 

2.3  ช่องหมายเหตุในบันทึกการตรวจ ( Checklist) มีไว้เพ่ือผู้ท าการตรวจประเมินสามารถ  
ลงข้อมูลและลักษณะของสิ่งที่สังเกตเห็นตามนั้น โดยเฉพาะข้อมูลหรือสิ่งที่เห็นว่า “พอใช้” และ “ปรับปรุง”  
ให้หมายเหตุว่าท าไมถึงได้ระดับคะแนนตามนั้น และเม่ือตรวจครบทั้ง 6 หัวข้อแล้ว ช่องหมายเหตุจะช่วยเตือน
และช่วยในการให้ระดับคะแนนได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งจะเป็นข้อมูลในการตรวจติดตามครั้งต่อไป นอกจากนี้
ยังสามารถน าข้อมูลในช่องหมายเหตุมาใช้ในการให้ค าแนะน า หรือข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการ หรือแสดง
ความชื่นชมแก่สถานประกอบการ ซึ่งจะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน าและปรึกษามากกว่าเป็น
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย 

คะแนนที่ได้รวมx100 
คะแนนรวมในแต่ละหัวข้อ 
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ตัวอย่างการค านวณ 
น้ าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

0 
คะแนน 

ที่ได ้
หมายเหตุ 

 3. การควบคุมกระบวนการผลิต  
 3.1 วัตถุดิบ ส่วนผสมต่างๆ และภาชนะบรรจ ุ      

0.25 3.1.1 มีการคัดเลือก /   0.5  
0.25 3.1.2 มีการล้างท าความสะอาดอย่าง

เหมาะสมในบางประเภทที่จ าเป็น 
/   0.5  

0.25 3.1.3 มีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม /   0.5  
1.0(M) 3.1.4 มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามที่

กฎหมายก าหนด 
 /  1.0  

1.0 3.2 ในระหว่างการผลิตอาหารมีการด าเนินการ
ขนย้ายวัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ และบรรจ-ุ
ภัณฑ์ ในลักษณะที่ไม่เกิดการปนเปื้อน 

/   2  

1.0 3.3 มีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม /   2  
 3.4 น้ าสัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต      

1.0 (M) 3.4.1 มีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

 /  1.0  

0.5 3.4.2 มีการขนย้าย การเก็บรักษา การน าไป 
ใช้ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

 /  0.5  

 3.5 น้ าแข็งที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต      

1.0 
 
 

3.5.1 มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

 - ไม่มีการใช้น้ าแข็ง 
ในกระบวนการ
ผลิต 0.5 3.5.2 มีการขนย้าย การเก็บรักษา การน าไป 

ใช้ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

 3.6 ผลิตภัณฑ ์      
0.25 3.6.1 มีการคัดแยกหรือท าลายผลิตภัณฑ์ที่

ไม่เหมาะสม 
/   0.5  

0.5 3.6.2 มีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมและ
ขนส่งในลักษณะที่ป้องกันการปนเปื้อนและการ
เสื่อมสลาย 

/   1.0  

หัวข้อที่ 3 คะแนนรวม      = 15-3 คะแนน 
คะแนนที่ได้รวม              = 9.5 คะแนน (63.33%) 

** ร้อยละของคะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อ = (9.5 x 100) /15 = 63.33%  
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3.  ข้อบกพร่องที่รุนแรง (Major Defect) หมายถึง ข้อบกพร่องที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจท าให้อาหาร 

เกิดการปนเปื้อน ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค ได้แก่ 
3.1  น้ าที่สัมผัสโดยตรงกับอาหารในกระบวนการผลิต มีคุณภาพหรือมาตรฐานไม่เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามแบบ ตส. 9(55) ข้อ 3.4.1 ยกเว้น
กรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่า คุณสมบัติของน้ าทางกายภาพหรือทางเคมีซึ่งต่างไปจากคุณภาพมาตรฐาน 
ของน้ าบริโภคไม่มีผลต่อความปลอดภัยของอาหาร 

3.2  ข้อ 3.1.4 การใช้วัตถุเจือปนอาหารทั้งชนิดและปริมาณ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณา
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 

3.3  ข้อบกพร่องอ่ืนๆที่คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจได้ประเมินแล้วว่าเป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจท าให้
อาหารเกิดความไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค 

4.  การยอมรับผลการตรวจว่าผ่านการประเมิน ต้องมีคะแนนที่ได้รวมแต่ละหัวข้อและคะแนนรวม  
ทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และต้องไม่พบข้อบกพร่องที่รุนแรง 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี ๓๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรื่อง ฉลาก (ฉบับท่ี ๓) 
-------------------------------------  

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลาก 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕  และมาตรา ๖ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร  

พ.ศ.๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และ ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการอาหารออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๙๔)  
พ.ศ.๒๕๔๓ เรื่อง ฉลาก ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๘   การแสดงเลขสารบบอาหารส าหรับอาหารตามข้อ๒  (๑) ข้อ ๒ (๒) 
ข้อ ๒(๓) ให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 

การขอรับเลขสารบบอาหาร ส าหรับอาหารตามข้อ ๒(๔) ท่ีผ่านการตรวจสอบ
มาตรฐานสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีน าเข้าแล้วให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับอาหารตามข้อ ๒(๓)          
ท้ังนี้  ผู้ผลิตและผู้น าเข้าซึ่งอาหารตามข้อ ๒(๔) ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ตาม ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้  ในการผลิต 
และ การเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ลงวันท่ี ๑๗ เมษายน  พ.ศ.
๒๕๕๕ หรือไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ดังกล่าว” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
      วิทยา บุรณศิริ 

(นายวิทยา บุรณศิร)ิ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๗๘ ง ลงวันท่ี๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) 
 รับรองส าเนาถูกต้อง 
 วารุณี เสนสุภา  
 (นางสาววารุณี เสนสุภา)  
นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ 

 
 

(ส าเนา) 



 

คู่มือการตรวจสถานท่ีผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย....59 

(ส าเนา) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 
เรื่อง  วัตถุเจือปนอาหาร 

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

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง สีผสมอาหาร วัตถุท่ีใช้ปรุงแต่ง
รสอาหาร และวัตถุเจือปนอาหาร ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคยิ่งข้ึน         

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6)(7)(9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติ
อาหาร พ .ศ.2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ   เสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ให้ยกเลิก 
(1)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2522) เรื่อง ก าหนดสีผสมอาหาร เป็นอาหาร

ควบคุมเฉพาะและก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน การใช้ การผสม และฉลาก ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522 
(2)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 38 (พ.ศ.2522) เรื่อง ก าหนดวัตถุที่ใช้ปรุงแต่ง 

รสอาหาร เป็นอาหารควบคุมเฉพาะและก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522 
(3)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2524) เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวง 

สาธารณสุข ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2522) ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2524 
(4)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2525) เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวง 

สาธารณสุข ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2524) ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2525 
(5)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 84 (พ.ศ.2527) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ลงวันที่  

25 ธันวาคม พ.ศ.2527 
(6)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 119 (พ.ศ.2532) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2)  

ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 
ข้อ 2  ให้วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ 

ข้อ 3  วัตถุเจือปนอาหาร หมายความว่า วัตถุท่ีตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบ 
ที่ส าคัญของอาหาร ไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าทางอาหารหรือไม่ก็ตาม แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ทาง
เทคโนโลยีการผลิต การแต่งสีอาหาร การปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง ซึ่งมีผลต่อ
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คุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร แต่มีภาชนะ
บรรจุไว้เฉพาะแล้วใส่รวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น 

ความในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงสารอาหารที่เติมเพ่ือเพ่ิมหรือปรับให้คงคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 
เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ 

ข้อ 4  วัตถุเจือปนอาหาร ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1)  ตามท่ีก าหนดไว้ใน Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of 

Food Additives  
(2)  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

อาหาร 
(3)  ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและวินิจฉัย 

ในเชิงวิชาการเก่ียวกับอาหาร โดยผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าจะต้องส่งมอบผลการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปน
อาหารชนิดนั้น พร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบการยื่นขอ ดังนี้  

(3.1)  การระบุส่วนประกอบและลักษณะทางเคมีของวัตถุเจือปนอาหารที่น ามาประเมิน 
ความปลอดภัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(3.1.1)  เอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในการทดสอบ 
ความเป็นพิษ เพื่อประเมินความปลอดภัย (Identity and Purity) 

(3.1.2)  ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นและวิถีของวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ ในอาหาร  
(Reactions and Fate of Food Additives in Food) 

(3.1.3)  ข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุเจือปนอาหาร (Specifications) 
(3.2)  กระบวนการทดสอบและการประเมินความปลอดภัย โดยแสดงรายละเอียดดังนี้ 

(3.2.1)  ระบุตัวชี้วัดในการทดลองและการศึกษาข้อมูลเรื่องการเกิดพิษ ดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ผลกระทบต่อหน้าที่การท างานของร่างกาย (Functional Manifestations) 
 (ข)  การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ (Morphological  

Manifestations) 
 (ค)  การก่อมะเร็ง (Neoplasms) 
 (ง)  ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และการพัฒนาการของร่างกาย 

(Reproduction and Developmental Toxicity) 
 (จ)  ผลการศึกษานอกสัตว์ทดลอง (In Vitro Studies) 

 (3.2.2)  การน าข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและเภสัชจลนศาสตร์ของ  
วัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ มาใช้ในการประเมินความปลอดภัย (The Use of Metabolic and Pharmacokinetic 
Studies in Safety Assessment) โดยกล่าวถึงในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 (ก)  ชนิดของสัตว์ที่น ามาใช้ในการศึกษาทดลองว่ามีความเทียบเคียงกับ 
มนุษย์ได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด (Identifying Relevant Animal Species) 
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 (ข)  กลไกการเกิดพิษของวัตถุเจือปนอาหารที่ประเมิน (Determining the  
Mechanisms of Toxicity) 

 (ค)  การเปลี่ยนแปลงของวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ ในร่างกาย (Metabolism  
into Normal Body Constituents) 

 (ง)  ผลกระทบของจุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดินอาหารต่อวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ  
และผลกระทบของวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ ต่อจุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดินอาหาร (Effects of the Gut Microflora on 
the Chemical and Effects of the Chemical on the Gut Microflora) 

(3.2.3)  อิทธิพลของอายุ ภาวะโภชนาการ และภาวะสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
ศึกษาทดลองต่อการแปลผลการศึกษา และลักษณะของการออกแบบการศึกษาทดลอง (Influence of Age, 
Nutritional Status, and Health Status in the Design and Interpretation of Studies) 

(3.2.4)  ข้อมูลการศึกษาในมนุษย์ที่น ามาใช้ในการประเมินความปลอดภัย  
ดังต่อไปนี้ 

(ก)  การศึกษาทางระบาดวิทยา (Epidemiological Studies) 
(ข)  อาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนจากการรับประทานอาหารที่มีวัตถุเจือปน 

อาหารนั้น ๆ เป็นส่วนประกอบอยู่ (Food Intolerance) 
(3.2.5)  การก าหนดค่าที่ปลอดภัยส าหรับมนุษย์ในการรับสัมผัสโดยการรับประทาน 

ต่อวัน (Acceptable Daily Intake: ADI) โดยกล่าวถึงข้อมูลที่น ามาใช้ในการก าหนดค่า ดังต่อไปนี้ 
(ก)  ค่าของขนาดสูงสุดที่ให้แก่สัตว์ทดลองแล้วไม่สังเกตเห็นความผิดปกติ  

(No-observed-effect level: NOEL) ที่ใช้ 
(ข)  การใช้องค์ประกอบความปลอดภัย (Safety factor) ในการค านวณ 
(ค)  การพิจารณาถึงความเป็นพิษและปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกาย 

(Toxicological versus physiological responses) 
(ง)  การเปรียบเทียบค่าที่ปลอดภัยส าหรับมนุษย์ในการรับสัมผัสโดยการ 

รับประทานต่อวัน (ADI) ที่ก าหนดขึ้นกับแนวโน้มที่มนุษย์จะมีโอกาสได้รับสัมผัสวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ จริง 
ข้อ 5  วัตถุเจือปนอาหารต้องมีวิธีการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน Codex Advisory  

Specification for the Identity and Purity of Food Additives กรณีการใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์ที่แตกต่าง ไป
จากข้อก าหนดดังกล่าว ต้องเป็นวิธีการตรวจวิเคราะห์ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 

ข้อ 6  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ต้องใช้ตามชนิดวัตถุเจือปนอาหาร ชนิดของอาหาร และ 
ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

6.1  ตามมาตรฐานทั่วไปส าหรับการใช้วัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ (Codex General  
Standard for Food Additives) ฉบับล่าสุด 

6.2  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของ 
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คณะกรรมการอาหาร 
6.3  การใช้วัตถุเจือปนอาหารนอกเหนือจากข้อ 6.1 และ 6.2 ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ข้อ 7  การใช้วัตถุเจือปนอาหารที่แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 และได้รับความเห็นชอบ 

จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบดังกล่าวต้อง
แก้ไขปรับปรุงการใช้วัตถุเจือปนอาหารให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ข้อ 8  ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าวัตถุเจือปนอาหารเพื่อจ าหน่าย ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง 
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร  

ข้อ 9  การใช้ภาชนะบรรจุวัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยเรื่อง ภาชนะบรรจุ 

ข้อ 10  การแสดงฉลากวัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย 
เรื่อง ฉลาก 

 ข้อ 11  ประกาศฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับกับวัตถุแต่งกลิ่นรส (flavoring agents) ตามประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง วัตถุแต่งกลิ่นรส 

ข้อ 12  ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร ฉลากอาหาร หรือเลขสารบบอาหาร ซึ่งได้ออก 
ไว้แล้วและไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้คงใช้ต่อไปได้ กรณีที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  

ข้อ 13  ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2547 

(ลงชื่อ)           สุดารัตน์  เกยุราพันธุ์ 

       (นางสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 97 ง. ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2547) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 ข้อเปรียบเทียบบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร 

ว่าด้วยสุขลักษณะท่ัวไป(GMP) 
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารแปรรูป 
ท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย(primary GMP) 

 1.สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต 1.สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต 
 -    1.1  สถานที่ตั้ง 

 1.1.1 สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกล้เคียงมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

    1.1  สถานที่ตั้ง ตัวอาคารและที่ใกล้เคียงมีลักษณะดังต่อไปนี ้

          (1) ไม่มีการสะสมสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว          (1) ไม่มีการสะสมสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว 
          (2)  ไม่มีการสะสมสิ่งปฏิกูล          (2)  ไม่มีการสะสมสิ่งปฏิกูล 
          (3)  ไม่มีฝุ่นควันมากผิดปกติ               (3)  ไม่มีฝุ่นควันมากผิดปกติ      
          (4)  ไม่มีวัตถุอันตราย          (4)  ไม่มีวัตถุอันตราย 
          (5)  ไม่มีคอกปศุสัตว์หรือสถานเลี้ยงสัตว์          (5)  ไม่มีคอกปศุสัตว์หรือสถานเลี้ยงสัตว์ 
          (6)  ไม่มีน้ าขังแฉะและสกปรก          (6)  ไม่มีน้ าขังแฉะและสกปรก 
          (7)  มีท่อหรือทางระบายน้ านอกอาคารเพื่อ 

ระบายน้ าทิ้ง 
         (7)  มีท่อหรือทางระบายน้ านอกอาคารเพื่อระบายน้ าทิ้ง 

1.อาคารหรือบริเวณผลิต    1.2  อาคารผลิต  มีลักษณะดังต่อไปนี้   1.2.อาคารผลิตหรือบริเวณผลิต 
    1.1 ถูกสุขลักษณะ และเป็นระเบียบ 

 
         1.2.1  มีการแยกบริเวณผลิตอาหารออกเป็นสัดส่วน
จากที่พักอาศัยและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

    1.2.1 สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ และไม่มีสิ่งของ 
ที่ไม่ใช้แล้ว 

    1.2 มีแสงสว่างเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน          1.2.2  มีพื้นที่เพียงพอในการผลิต     1.2.2 มีการแยกบริเวณผลิตอาหารออกเป็น สัดส่วนจากที่พัก
อาศัยและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

    1.3 มีการระบายอากาศที่เหมาะสมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 
 

         1.2.3  มีการจัดบริเวณการผลิตเป็นไปตามล าดับสาย
งานการผลิต 

    1.2.3 มีแสงสว่างเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร 

ว่าด้วยสุขลักษณะท่ัวไป(GMP) 
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารแปรรูป 
ท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย(primary GMP) 

    1.4 ไม่มีสัตว์แมลงทุกชนิด          1.2.4  แบ่งแยกพื้นที่การผลิตเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกัน
การปนเปื้อน 

     1.2.4 มีการระบายอากาศที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน 

          1.2.5  พื้น ผนัง และเพดานของอาคารผลิต      1.2.5 มีท่อหรือทางระบายน้ าทิ้ง     
                   (1)  พื้นคงทน เรียบ ท าความสะอาดง่าย, มี

ความลาดเอียงเพียงพอ 
    1.2.6 สามารถป้องกันสัตว์และแมลงเข้าสู่อาคารหรือบริเวณ
ผลิต หรือ สัมผัสอาหาร 

                   (2)  ผนังคงทน เรียบ ท าความสะอาดง่าย  
                   (3)  เพดานคงทน เรียบ รวมทั้งอุปกรณ์สิ่งที่ยึด

ติดอยู่ด้านบน  ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน 
 

          1.2.6 มีแสงสว่างเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน  
          1.2.7 มีการระบายอากาศที่เหมาะสมส าหรับการ

ปฏิบัติงาน 

 

          1.2.8 อาคารผลิตมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจาก
สัตว์และแมลง 

 

          1.2.9 ไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตอยู่ในบริเวณผลิต 

 

2.  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต 2  เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต 2.  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต 
  2.1  เหมาะสมกับการใช้งาน สภาพสะอาด     2.1  การออกแบบ   2.1  ง่ายแก่การท าความสะอาด 
  2.2  ท าด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ 
ทนต่อการกัดกร่อน  

         2.1.1  ท าด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม  ไม่เป็นพิษ  
ทนต่อการกัดกร่อน 

  2.2  ท าด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม  
ไม่เป็นพิษ ทนต่อการกัดกร่อน สภาพสะอาด 

          2.1.2  รอยต่อเรียบไม่เป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์   2.3  พื้นผิวหรือโต๊ะปฏิบัติงานที่สัมผัสกับอาหาร ท าด้วยวัสดุ
เรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ ทนต่อการกัดกร่อน และสูงจากพื้น
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร 

ว่าด้วยสุขลักษณะท่ัวไป(GMP) 
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารแปรรูป 
ท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย(primary GMP) 

หรือมีมาตรการอื่นตามความเหมาะสม 
          2.1.3  ง่ายแก่การท าความสะอาด   2.4  ติดต้ังอยู่ในต าแหน่งที่ท าความสะอาดง่าย 
     2.2  การติดต้ัง  
          2.2.1  ถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามสายงาน 

การผลิต 
 

          2.2.2  อยู่ในต าแหน่งที่ท าความสะอาดง่าย  
     2.3  พื้นผิวหรือโต๊ะปฏิบัติงานที่สัมผัสกับอาหาร  ท าด้วย

วัสดุเรียบ  ไม่เป็นสนิม  ไม่เป็นพิษ  ทนต่อการกัดกร่อน  และ
สูงจากพื้นตามความเหมาะสม 

 

     2.4  จ านวนเพียงพอ  
3.  การควบคุมกระบวนการผลิต 3  การควบคุมกระบวนการผลิต 3.  การควบคุมกระบวนการผลิต 

3.1 น้ า ที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต 3.1  วัตถุดิบ  ส่วนผสมต่าง ๆ และภาชนะบรรจ ุ 3.1  วัตถุดิบ ส่วนผสมต่างๆ และภาชนะบรรจ ุ
มีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตาม

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
    3.1.1  มีการคัดเลือก 3.1.1  มีการคัดเลือก 

           3.1.2  มีการล้างท าความสะอาดอย่างเหมาะสมใน
บางประเภทที่จ าเป็น 

         3.1.2  มีการล้างท าความสะอาดอย่างเหมาะสมในบาง
ประเภทที่จ าเป็น 

     3.1.3  มีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม 3.1.3  มีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม 
       3.1.4 มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามที่กฎหมายก าหนด 
 3.2  ในระหว่างการผลิตอาหารมีการด าเนินการขนย้าย

วัตถุดิบ  ส่วนผสม  ภาชนะบรรจุและบรรจุภัณฑ์ในลักษณะที่
ไม่เกิดการปนเปื้อน 

3.2  ในระหว่างการผลิตอาหารมีการด าเนินการขนย้ายวัตถุดิบ 
ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ และบรรจุภัณฑ์ ในลักษณะที่ไม่เกิด
การปนเปื้อน 
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร 

ว่าด้วยสุขลักษณะท่ัวไป(GMP) 
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารแปรรูป 
ท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย(primary GMP) 

  3.3 มีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม 
      3.3  น้ าแข็งที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต 3.4 น้ าสัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต 
           3.3.1  มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสุข 
       3.4.1 มีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

           3.3.2  มีการขนย้าย การเก็บรักษา และการน าไปใช้
ในสภาพถูกสุขลักษณะ 

      3.4.2 มีการขนย้าย การเก็บรักษา การน าไปใช้ในสภาพที่
ถูกสุขลักษณะ 

      3.4  ไอน้ าที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต 3.5. น้ าแข็งที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต 
           3.4.1  มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสุข 
       3.5.1 มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

           3.4.2  มีการขนย้าย  การเก็บรักษา  และการน าไปใช้
ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

       3.5.2 มีการขนย้าย การเก็บรักษา การน าไปใช้ในสภาพที่
ถูกสุขลักษณะ 

      3.5 น้ าที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต  
           3.5.1  มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสุข 
 

           3.5.2  มีการขนย้าย การเก็บรักษา และการน าไปใช้
ในสภาพถูกสุขลักษณะ 

 

  3.6 มีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม  
      3.7  ผลิตภัณฑ ์ 3.6  ผลิตภัณฑ์ 

           3.7.1  มีการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และเก็บบันทึกไว้อย่างน้อย 2 ปี 

          3.6.1  มีการคัดแยกหรือท าลายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม 

           3.7.2  มีการคัดแยกหรือท าลายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ 3.6.2  มีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมและขนส่งใน
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เหมาะสม ลักษณะที่ป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสลาย 
           3.7.3  มีการเก็บรักษาอย่างอย่างเหมาะสม  
           3.7.4  มีการขนส่งในลักษณะที่ป้องกันการปนเปื้อน

และการเสื่อมสลาย 
 

      3.8  มีบันทึกแสดงชนิดและปริมาณการผลิตประจ าวัน
และเก็บบันทึกไว้อย่างน้อย 2 ปี 

 

4.  การสุขาภิบาล 4 การสุขาภิบาล 4.  การสุขาภิบาล 

4.1  น้ าที่ใช้ภายในสถานที่ผลิตเป็นน้ าสะอาด      4.1  น้ าที่ใช้ภายในสถานที่ผลิตเป็นน้ าสะอาด 4.1  น้ าที่ใช้ภายในสถานที่ผลิตเป็นน้ าสะอาด 

4.2  มีวิธีการก าจัดขยะที่เหมาะสม      4.2  มีภาชนะส าหรับใส่ขยะพร้อมฝาปิดและตั้งอยู่ในที่ที่
เหมาะสมและเพียงพอ 

4.2  มีภาชนะส าหรับใส่ขยะพร้อมฝาปิดและตั้งอยู่ในที่ที่
เหมาะสมและเพียงพอ และมีวิธีการก าจัดขยะที่เหมาะสม 

4.3  ห้องส้วมและอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม      4.3  มีวิธีการก าจัดขยะที่เหมาะสม 4.3 มีการจัดการการระบายน้ าทิ้งและสิ่งโสโครก 

4.3.1  ห้องส้วมอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และ
สะอาด จ านวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน 

     4.4  มีการจัดการระบายน้ าทิ้งและสิ่งโสโครก 4.4  ห้องส้วมและอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม 

4.3.2  มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือน้ ายา 
ฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์ท าให้มือแห้ง 

     4.5  ห้องส้วมและอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม 4.4.1  ห้องส้วมแยกจากบริเวณผลิต  
หรือไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง 

4.3.3  อ่างล้างมือและอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้และสะอาด จ านวนเพียงพอกบั
ผู้ปฏิบัติงาน 

          4.5.1  ห้องส้วมแยกจากบริเวณผลิตหรือไม่เปิดสู่
บริเวณผลิตโดยตรง 

4.4.2  ห้องส้วมอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และสะอาด 

 4.4  มีมาตรการในการป้องกันมิให้สัตว์หรือ
แมลงปนเปื้อนในกระบวนการผลิต 

          4.5.2  ห้องส้วมอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และสะอาด 4.4.3  ห้องส้วมมีจ านวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน 

           4.5.3  ห้องส้วมมีจ านวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน 4.4.4  มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือน้ ายา 
ฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์ท าให้มือแห้ง 
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร 

ว่าด้วยสุขลักษณะท่ัวไป(GMP) 
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารแปรรูป 
ท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย(primary GMP) 

           4.5.4  มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค
และอุปกรณ์ท าให้มือแห้ง 

4.4.5  อ่างล้างมือและอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได ้
และสะอาด 

           4.5.5  อ่างล้างมือและอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
และสะอาด 

4.4.6  อ่างล้างมือมีจ านวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน 

           4.5.6  อ่างล้างมือมีจ านวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน 4.5  อ่างล้างมือบริเวณผลิต 
      4.6  อ่างล้างมือบริเวณผลิต 4.5.1  มีสบู่หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
           4.6.1  มีสบู่หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 4.5.2  อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และสะอาด 
           4.6.2  อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และสะอาด 4.5.3  มีจ านวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน 
           4.6.3  มีจ านวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน 4.5.4  อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม 

            4.6.4  อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม  
    4.7  มีมาตรการในการป้องกันมิให้สัตว์หรือแมลงเข้าใน

บริเวณผลิต 
 

5.  การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 5. การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 5.  การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
5.1  อาคารผลิตอยู่ในสภาพที่สะอาด มีวิธีการ

หรือมาตรการดูแลท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
     5.1  อาคารผลิตอยู่ในสภาพที่สะอาด มีวิธีการหรือ
มาตรการดูแลท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

5.1  มีวิธีการหรือมาตรการดูแลท าความสะอาดอาคารผลิต
อย่างสม่ าเสมอ 

5.2  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต 
มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

     5.2  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตมีการท า
ความสะอาดก่อนและหลังปฏิบัติงาน 

5.2  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตมีการท าความ
สะอาดอย่างสม่ าเสมอ และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 

      5.3  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตที่สัมผัส
กับอาหารมีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

5.3 มีการเก็บสารเคมีท าความสะอาดหรือสารเคมีอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขลักษณะ และมีป้ายแสดงชื่อแยกให้เป็น
สัดส่วนและปลอดภัย  

      5.4  มีการเก็บอุปกรณ์ที่ท าความสะอาดแล้วให้เป็น  
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร 

ว่าด้วยสุขลักษณะท่ัวไป(GMP) 
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารแปรรูป 
ท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย(primary GMP) 

สัดส่วน และอยู่ในสภาพที่เหมาะสม รวมถึง 
ไม่ปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ ฝุ่นละออง และอื่น ๆ 

      5.5  การล าเลียงขนส่งภาชนะและอุปกรณ์ที่ท าความ
สะอาดแล้ว อยู่ในลักษณะที่ป้องกันการปนเปื้อนจาก
ภายนอกได้ดี 

 

      5.6  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต มีการ
ดูแลบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สม่ าเสมอ 

 

      5.7  มีการเก็บสารเคมีท าความสะอาดหรือสารเคมีอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขลักษณะ และมีป้ายแสดงชื่อ  
แยกให้เป็นสัดส่วนและปลอดภัย 

 

6.  บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงานใน
บริเวณผลิตอาหาร 

6. บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน     6.  บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน 

6.1  ไม่มีบาดแผล ไม่เป็นโรคหรือพาหะของโรค
ตามที่ระบุในกฎกระทรวง 

6.1  คนงานในบริเวณผลิตอาหารไม่มีบาดแผล  ไม่เป็นโรค
หรือพาหะของโรคตามที่ระบุในกฎกระทรวง 

6.1  ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตอาหารไม่มีบาดแผล ไม่
เป็นโรคหรือพาหะของโรคตามที่ระบุในกฎกระทรวง 

6.2  มีหลักฐานการตรวจร่างกายโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

6.2  คนงานที่ท าหน้าที่สัมผัสกับอาหาร  ขณะปฏิบัติงานต้อง
ปฏิบัติดังนี้ 

6.2  ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่สัมผัสกับอาหาร  
ขณะปฏิบัติงานต้องปฏิบัติดังนี้ 

6.3  คนงานที่ท าหน้าที่สัมผัสกับอาหาร  
ขณะปฏิบัติงานต้องปฏิบัติดังนี้ 

      6.2.1  แต่งกายสะอาด  เสื้อคลุมหรือผ้ากันเปื้อนสะอาด 6.2.1  แต่งกายสะอาด เสื้อคลุมหรือผ้ากันเปื้อนสะอาด 

        6.3.1  แต่งกายสะอาด เหมาะสมกับประเภท
ของงานที่ท า 

      6.2.2  มีมาตรการจัดการรองเท้าที่ใช้ในบริเวณผลิต
อย่างเหมาะสม  

6.2.2  มีมาตรการจัดการรองเท้าที่ใช้ในบริเวณผลิตอย่าง
เหมาะสม  

6.3.2   ไม่แสดงพฤติกรรมอันน่ารังเกียจต่อ       6.2.3  ไม่สวมใส่เครื่องประดับ 6.2.3  ไม่สวมใส่เครื่องประดับ 
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร 

ว่าด้วยสุขลักษณะท่ัวไป(GMP) 
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารแปรรูป 
ท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย(primary GMP) 

การรักษาความสะอาดในการผลิตอาหาร 
     6.4 มีป้ายค าเตือนห้ามมิให้บุคคลใดแสดง
พฤติกรรมอันน่ารังเกียจต่อการรักษาความสะอาด
ในการผลิตอาหาร 

      6.2.4  มือและเล็บต้องสะอาด 6.2.4  มือและเล็บต้องสะอาด 

       6.2.5  ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 6.2.6  มีการสวมหมวกตาข่ายหรือผ้าคลุมผมอย่างใด
อย่างหนึ่งตามความจ าเป็น 

        6.2.6  สวมถุงมือที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และสะอาด หรือ
กรณีไม่สวมถุงมือต้องมีมาตรการดูแลความสะอาดและฆ่า
เชื้อมือก่อนปฏิบัติงาน 

6.3 มีการแสดงค าเตือนห้ามมิให้บุคคลใดแสดงพฤติกรรมอัน
น่ารังเกียจในสถานที่ผลิตอาหาร 

           6.2.7  มีการสวมหมวกตาข่ายหรือผ้าคลุมผมอย่างใด
อย่างหนึ่งตามความจ าเป็น 

6.4 มีวิธีการหรือข้อปฏิบัติส าหรับผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มี
ความจ าเป็นต้องเข้าไปในบริเวณผลิต 

      6.3  มีการฝึกอบรมคนงานด้านสุขลักษณะตามความ
เหมาะสม 

 

      6.4  มีวิธีการหรือข้อปฏิบัติส าหรับผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตที่มีความจ าเป็นต้องเข้าในบริเวณผลิต 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 ข้อแนะน าในการพิจารณาให้คะแนนใน เรื่อง น้ าแข็ง และ น้ า ที่สัมผัสกับอาหารใน  
                                  กระบวนการผลิต 
 

ชนิดของน้้า 
ที่ใช้ในการผลิต  

(น้้า/น้้าแข็ง   
ที่สัมผัสกับอาหาร) 

1. พิจารณาการปรับคุณภาพน้้า   
เบื้องต้น  เช่น  การกรอง   

เติมคลอรีน  เป็นต้น 

2.  พิจารณาผลวิเคราะห์
ประกอบ ตามประกาศฯ 

น้้าบริโภค/น้้าแข็ง     
(ผลวิเคราะห์ไม่เกิน 1 ปี) 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี ผ่าน ไม่ผ่าน 
(2)

 (1)  ต้องมีการปรับสภาพน้ า
เบื้องต้นเช่นเดียวกับการท า
น้ าประปาจึงจะได้ตามเกณฑ์
ที่ระบ ุ

 (2)   กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
พิจารณาเห็นว่าคุณสมบัติ
ของน้ าทางกายภาพ  หรือ
ทางเคมีที่ไม่ได้ตามคุณภาพ
หรือ       มาตรฐานของน้ า
บริโภค/น้ าแข็งแต่ไม่มีผลต่อ
ความปลอดภัยของอาหาร
สามารถให้คะแนนตาม
เกณฑ์  “พอใช”้  ได้ 

 (3)   กรณีน้ าที่ไม่ผ่านการปรับ
สภาพแต่ผลวิเคราะห์ผ่าน 
ให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง 
เพื่อวิเคราะห์ยืนยัน 

 (4)    กรณีน้ าที่ไม่ผ่านการปรับ
สภาพให้  ปรับปรุง   

 (5)   เก็บตัวอย่างยืนยัน 

น้้าประปา  
(ของการประปา) 

พอใช ้ พอใช ้ ดี ปรับปรุง 

น้้าบาดาล,  
น้้าประปาหมู่บ้าน 

พอใช ้ ปรับปรุง ดี (3) ปรับปรุง 

น้้าบ่อ, น้้าฝน,      
น้้าล้าธาร, น้้าตก 

พอใช ้ ปรับปรุง ดี (3) ปรับปรุง 

น้้าคลอง,  
น้้าแม่น้้า 

พอใช้ (1) ปรับปรุง ดี (4) ปรับปรุง 

  น้้าจากถังที่มี อย. 

 ขณะตรวจเห็นว่าน าน้ าจากถังที่
ปิดสนิทมีฉลากถูกต้องและมี
เลข อย. ให้  ดี 

ดี ปรับปรุง 

 ไม่เห็นสภาพถัง  ได้จากการ
บอกเล่า  ให้  พอใช้ 

พอใช้ (5) ปรับปรุง 

น้้าแข็ง 

 น้ าแข็งหลอดมี อย. อยู่ในภาชนะ

บรรจุสะอาด ให้  ด ี
ดี ปรับปรุง 

 น้ าแข็งหลอด, ซอง, บด (มี อย.) แต่
อยู่ในสภาพท่ีอาจเกิดการปนเปื้อน 
ให้  พอใช ้ หรือ  ปรับปรุง  แล้วแต่
กรณี   หากให้  พอใช ้ ให้เก็บ
ตัวอย่างวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์
ยืนยัน 

พอใช้ (5) ปรับปรุง 
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หมายเหตุ : 1. วิธีการใช้ตาราง : ให้พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ตาม ข้อ 1 ก่อน และหากมีผลวิเคราะห์ให้
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ตาม ข้อ 2  

                   2.  การให้คะแนนตามเกณฑ์ข้างต้น หากเจ้าหน้าที่สงสัย/ไม่ชัดเจน สามารถเก็บตัวอย่างส่ง
วิเคราะห์เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังต่อไปได้ เช่น กรณีเป็นน้ าประปาหมู่บ้าน หรือกรณีเป็นน้ า
บาดาลบ่อลึก เป็นต้น 

                   3.  การปรับสภาพน้ าเบื้องต้นต้องให้เหมาะสมกับแหล่งน้ าแต่ละแห่ง เนื่องจากแหล่งน้ าชนิด
เดียวกัน แต่ สถานที่ต่างกันอาจมีคุณภาพแตกต่างกัน  

                    4.  ผลวิเคราะห์เพื่อแสดงว่าไอน้ าที่สัมผัสกับอาหารมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามน้ าบริโภค  
 5.  หากใช้น้ าบาดาล หรือ น้ าประปาหมู่บ้านที่ไม่มีการปรับคุณภาพด้านจุลินทรีย์ แต่สถานที่

ผลิตแห่งนั้นมีการให้ความร้อนในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อลดจุลินทรีย์สามารถให้คะแนน
ตามเกณฑ์ พอใช้ ได้ 
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 

 
นายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี   เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
เภสัชกรหญิงศรีนวล กรกชกร   รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
นางสาวทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ  ผู้อ านวยการส านักอาหาร  
นางสาวดารณี  หมู่ขจรพันธ์  ที่ปรึกษาส านักอาหาร 
นางสาวกัลยาณี  ดีประเสริฐวงศ์  นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ  
 
ขอขอบคุณ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 

กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

 
 

ผู้จัดท า 
 

นางเนาวรัตน์  แตงไทย   นักวิชาการอาหารและยาช านาญการ  
นางสาววนรัตน์  ศยามล   เภสัชกรปฏิบัติการ  
นางสาวภัทราวรรณ วัฒนศัพท์  นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ  
นางสาวพิทยา  เหล่าสมบัติ  เจ้าหน้าที่ส านักอาหาร 
กลุ่มพัฒนาระบบ ส านักอาหาร 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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