
ตส.๑๑ (๕6) 

บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
ชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา และชนิดท่ีปรับกรด 
--------------------------------------------------- 

วันที.่.........................……. เวลา.................. นาย, นาง, นางสาว................................................................. 
.................................................................................................................................................พนักงานเจาหนาที่ตาม
ความในมาตรา 43 แหงราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดพรอมกันมาตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 
ชื่อ............................ ...................................................………............................................................................................ 
ซึ่งมีผูดําเนินกิจการ/ผูรับอนุญาต คือ................................................................................................................................ 
สถานที่ผลิตตั้งอยู ณ.......................................................................................................................................................... 
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………. 
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/เลขสถานที่ผลิตอาหารเลขที่.......................................................................................................... 
ประเภทอาหารที่ขออนุญาต/ไดรับอนุญาต (นอกเหนือจากอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ฯ)....................................... 
………………….…………………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 
วัตถุประสงคในการตรวจ :    ตรวจประกอบการอนุญาต แรงมา..........HP   คนงาน..........คน (แลวแตกรณ)ี 
     ตรวจเฝาระวัง             อื่นๆ....................................................….. 
ครั้งที่ตรวจ : ........................ 
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 1.  สถานที่ตั้งและอาคารผลิต      
 1.1  สถานที่ตั้ง ตัวอาคาร และที่ใกลเคียง 

มีลักษณะดังตอไปนี ้
     

0.1 (1)  ไมมีการสะสมสิ่งของที่ไมใชแลว      
0.1 (2)  ไมมีการสะสมสิ่งปฏิกูล      
0.1 (3)  ไมมีฝุน ควันมากผิดปกติ        
0.1 (4)  ไมมีคอกปศุสัตว หรือสถานเลี้ยงสัตว      

0.1 (5)  ไมมีวัตถุอันตราย      
0.1 (6)  ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก      
0.1 (7)  มีทอหรือทางระบายน้ํานอกอาคาร 

เพ่ือระบายน้ําทิ้ง 
     

 1.2  อาคารผลิต มีลักษณะดังตอไปนี ้      
 1.2.1  มีการออกแบบและกอสรางอยาง

มั่นคงงายตอการทําความสะอาดและบํารุงรักษา (พ้ืน 
ผนัง เพดาน มั่นคง ไมชํารุด ถูกสุขลักษณะ สามารถ
ปองกันสัตวพาหะนําโรค) 
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0.2 (1)  พ้ืน คงทน เรียบ ทําความสะอาด
งาย มีความลาดเอียงเพียงพอ 

     

0.1 (2)  ผนัง คงทน เรียบ ทําความสะอาดงาย      
0.1 (3)  เพดาน คงทน เรียบ รวมทั้งสิ่งติด

ยึดดานบน ไมกอใหเกิดการปนเปอน 
     

0.1 1.2.2  มีขนาด และพ้ืนที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน      
0.2 1.2.3 มีการจัดพื ้นที ่ให เป นไปตามลําด ับ

สายงานการผลิต 
     

0.1 1.2.4  ใชสําหรับผลิตอาหารเทานั้น      
0.2 1.2.5  มีการแบงแยกพ้ืนที่ผลิตเปนสัดสวน  

และแยกจากสายการผลิตอาหารประเภทอื่น 
     

0.1 1.2.6  มีการแบงแยกพ้ืนท่ีผลิตอาหารแยก
จากที่พักอาศัย 

     

0.1 1.2.7  สามารถปองกันการปนเปอนจากสัตว
พาหะนําโรค 

     

0.1 1.2.8  ไมมีสิ่งของท่ีไมใชแลวหรือไมเก่ียวของ
กับการผลิตอยูในบริเวณผลิต 

     

0.1 1.2.9  มีทอหรือทางระบายน้ําทิ้งอยางเพียงพอ      
0.2 1.2.10  มีการระบายอากาศที่เหมาะสมและ

เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน 
     

0.1 1.2.11  มีแสงสวางเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน      
 1.2.12  อาคารผลิต      
0.1 (1)  หองหรือบริเวณรับวัตถุดิบ      
0.1 (2) หองหรือบริ เวณ เก็บวัตถุดิบ 

สวนผสม และบรรจุภัณฑ 
     

0.1 (3)  หองหรือบริเวณเตรียมวัตถุดิบ 
และปรุงผสม  

     

0.1 (4)  หองหรือบริเวณทําความสะอาด
ภาชนะบรรจุกอนการบรรจุ  (แลวแตกรณี) 

     

0.1 (5)  หองหรือบริเวณบรรจุ       
0.1 (6)  หองหรือบริเวณไลอากาศกอน

ปดผนึก (แลวแตกรณี) 
     

0.2 (7)  หองหรือบริเวณปดผนึกภาชนะ
บรรจุ 

     

0.2 (8)  หองหรือบริเวณตรวจสอบรอยผนึก       
0.2 (9)  หองหรือบริเวณฆาเช้ือและทําใหเย็น       
0.3 (10)  หองหรือบริเวณกักผลิตภัณฑ

ที่ผานการฆาเช้ือแลวและทําใหเย็น (Restricted  area)  
(แลวแตกรณี) 
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0.2 (11) ห อ งห รื อ บ ริ เว ณ จั ด เ ก็ บ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

     

0.2 (12)  หองหรือบริเวณกักผลิตภัณฑ
ที่มีปญหา  

     

  0.1 (13)  หองหรือบริเวณลางทําความ
สะอาดอุปกรณการผลิต  

     

0.1 (14)  หองหรือบริเวณเก็บอุปกรณ
การผลิตที่ลางทําความสะอาดแลว  

     

0.1 (15)  หองหรือบริเวณเก็บสารเคมีที่
ไมใชในอาหาร 

     

0.1 (16) หองหรือบริเวณสําหรับอุปกรณ
ลางแบบระบบปด (CIP) (แลวแตกรณี)   

     

0.2 (17) หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห
คุณภาพ  

     

0.1 (18) หองหรือบริเวณเปลี่ยนเสื้อผา 
และเก็บของใชสวนตัวของพนักงาน 

     

 หัวขอที่ 1 คะแนนรวม   = 10 คะแนน 
                คะแนนท่ีไดรวม           =  คะแนน (…..........%) 
    

น้ําหนัก สิ่งที่ตองตรวจสอบ ด ี
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหต ุ

 2.  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต      

 2.1  การออกแบบ      

0.2 2.1.1  ทําดวยวัสดุผิวเรียบ ไมเปนสนิม ไมกอให 

เกิดการปนเปอนตออาหาร ทนตอการกัดกรอน ไมดูดซึม 

     

0.2 2.1.2  รอยตอเรียบ ไมเปนแหลงสะสมของ 

สิ่งสกปรก 

     

0.2 2.1.3  ทอสงผลิตภัณฑ ไมมีจุดอับหรือซอกมุม

ที่ทําความสะอาด และฆาเช้ือไดยาก (กรณีมีการผลิตโดย

ใชระบบทอ)  

     

0.2 2.1.4  ปม ขอตอ ปะเก็น วาลวตางๆ ที่สัมผัส

อาหาร สามารถลางทําความสะอาดและฆาเช้ือได 

     

0.2 2.1.5  ถังบรรจุผลิตภัณฑ มีพื้นถังภายในลาด

เอียงสามารถระบายของเหลวที่เก็บอยูภายในออกได

ทั้งหมด 
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0.2 2.1.6  โตะหรือแทนปฏิบัติงานท่ีสัมผัสกับ
อาหารทําดวยวัสดุผิวเรียบ ไมเปนสนิม  ไมกอใหเกิดการ
ปนเปอนลงสูอาหาร  ไมดูดซึม  ทนตอการกัดกรอน และ
สูงจากพ้ืนตามความเหมาะสม 

     

 2.2  การติดตั้ง      

0.2 2.2.1  ถูกตองเหมาะสมและเปนไปตามสายงาน
การผลิต 

     

0.2 2.2.2 อยูในตําแหนงที่ทําความสะอาดและ
บํารุงรักษางาย 

     

 2.3  มีจํานวนเพียงพอ        

0.2 2.3.1  เครื่องมือหรืออุปกรณ การปรับคุณภาพน้ํา      

0.2 2.3.2  เครื่องมือหรืออุปกรณลางทํา 
ความสะอาด หรือฆาเช้ือบรรจภุัณฑ (แลวแตกรณี) 

     

0.2 2.3.3  เครื่องมือหรืออุปกรณลางแบบระบบ
ปด กรณีใชระบบทอ   

     

0.2 2.3.4  เครื่องมือหรืออุปกรณ ชั่ง ตวง วดั      

0.2 2.3.5  เครื่องมือหรืออุปกรณการปรุงผสม 
(แลวแตกรณี)  

     

0.5 2.3.6  เครื่องมือหรืออุปกรณไลอากาศที่
ชองวางเหนืออาหารในภาชนะบรรจุ และ/หรืออุปกรณที่
ใชเติมกาซอื่นที่เหมาะสม เพ่ือแทนที่อากาศ (แลวแตกรณี) 

     

0.5 2.3.7  เครื่องมือหรืออุปกรณปดผนึกแบบ
ก่ึงอัตโนมัติเปนอยางนอย  

     

0.5 2.3.8  เครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับวัดความ
สมบูรณของรอยปดผนึกของภาชนะบรรจ ุ

     

0.5 2.3.9  เครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับวัดความ
เปนสุญญากาศหรือเครื่องมือวัดปริมาณอากาศหลงเหลือ  
(แลวแตกรณี) 

     

0.2 2.3.10  เครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับวัด
อุณหภูมิที่ใชในการควบคุมกระบวนการผลิต  

     

0.2 2.3.11  ชุดทดสอบสําหรับวัดปริมาณคลอรีน
หลงเหลือในน้ําหลอเย็น (แลวแตกรณี)   

     

0.5 2.3.12  นาฬิกาสําหรับจับเวลาในการฆาเช้ือ      

0.2 2.3.13  เครื่องมือหรืออุปกรณอ่ืนที่ใชควบคุม 
คุณภาพความปลอดภัยของอาหาร ตามความจําเปน 
(แลวแตกรณี) 
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0.5 2.3.14  เครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับการ

ทําใหผลิตภัณฑเย็นตัวลงภายหลังการฆาเชื้อ 

     

0.2 2.3.15  เครื่องกําเนิดไอน้ํา (แลวแตกรณี)       

3.6 

(M) 
 

2.3.16  เครื่องฆ าเชื้ อ มี อุปกรณ ท่ี จํ าเป น 

ถูกตอง ครบถวน และสามารถใชงานไดดี โดยจัดแบ ง

เครื่องมือ และอุปกรณการผลิตเฉพาะประเภทอาหาร 

     

 2.3.16.1  สําหรับเครื่องฆาเชื้อแนวนอน

แบบใช  ไอน้ํา (Horizontal Steam Retorts) 

     

 (1)  เทอรโมมิ เตอรอางอิง (MIG 

Thermometer) 

     

 (2 )  เครื่ องควบคุ มและบัน ทึก

อุณหภูมิ (Temperature Controller and Recording Device) 

     

 (3)  ชองระบายไอน้ํา (Bleeder)      

 2.3.16.2  สําหรับเครื่องฆาเชื้อแนวตั้ง

แบบใช  ไอน้ํา (Vertical Steam Retorts) 

     

 (1)  เทอรโมมิ เตอรอ างอิ ง(MIG 

Thermometer) 

     

 (2)  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูม ิ      

 (3)  ชองระบายไอน้ํา       

 2.3.16.3  สําหรับเครื่องฆาเชื้อแนวตั้ง

แบบใช  น้ํารอน (Vertical Water Retorts) 

     

 (1)  เทอรโมมิเตอรอางอิง       

 (2 ) เค รื่ อ งค วบ คุ ม และบั นทึ ก

อุณหภูมิ  

     

 (3)  มาตรวัดความดัน (Pressure 

Gauge) 

     

 (4)  อุปกรณแสดงระดับน้ํา (Water 

level Indicator) 

     

 (5 ) อุ ป กรณ หมุน เวียนน้ํ าร อน 

(Water Circulation Device) 

     

 2.3.16.4  สําหรับเครื่องฆาเชื้อแนวนอน

แบบใชการพนน้ํารอน (Horizontal Shower Water / 

Water Spray / Water Cascade Retorts) 

     

 (1)  เทอรโมมิเตอรอางอิง       

 (2)  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูมิ       
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 (3)  มาตรวัดความดัน       

 (4)  อุปกรณวัดและควบคุมอัตรา

การไหลของน้ํา (Flow Meter) 

     

 (5)  ปมหมุนเวียนน้ํารอน (Water 

Circulation Pump) 

     

 2.3.16.5  สําหรับเครื่องฆาเชื้อแนวนอน 

แบบใชน้ํารอนทวม (Horizontal Total Immersion Water 

Retorts) 

     

 (1)  เทอรโมมิเตอรอางอิง       

 (2)  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูม ิ      

 (3)  มาตรวัดความดัน      

 (4)  อุปกรณหมุนเวียนนํ้ารอน      

 (5)  อุปกรณแสดงระดับน้ํา      

 2.3.16.6  สําหรับเครื่องฆาเช้ือที่ใชราง

เกลียวหมุน (Reel and Spiral Retorts) 

     

 (1)  เทอรโมมิเตอรอางอิง      

 (2)  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูม ิ      

 (3)  รูระบายที่ Cooker Shell       

 (4)  ตัวควบคุมรอบการหมุน      

 2.3.16.7  สําหรับเครื่องฆาเช้ือดวยความ

รอนภายใตบรรยากาศปกติ (Cooker) 

     

 (1)  เทอรโมมิเตอรอางอิง      

 2.3.16.8  สําหรับเครื่องฆาเชื้อดวยระบบ

การผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic Systems) 

     

 (1)  อุปกรณวดัและบันทึกอุณหภูมิ

แบบอัตโนมัต ิ

     

 (2)  อุปกรณควบคุมความแตกตาง

ของความดันระหวางผลิตภณัฑที่ผานและไมผานการฆาเชื้อ 

     

 (3)  อุปกรณควบคุมและวัดอัตรา

การไหลของของเหลวหรือผลติภณัฑที่ฆาเช้ือ 

     

 (4)  อุปกรณเปลี่ยนทิศทางการไหลของ

ผลิตภัณฑที่เปนของเหลว (Flow Diversion Device ;FDD) 

     

 หัวขอที่ 2 คะแนนรวม          = 20 คะแนน 

 คะแนนท่ีไดรวม                  =  คะแนน (…..........%) 
 

(ลงชื่อ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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 3.  การควบคุมกระบวนการผลิต      

 3.1  การรับวัตถุดิบ สวนผสมในการผลิต และบรรจุภัณฑ      

 3.1.1  วัตถุดิบ และสวนผสมในการผลิตอาหาร      

0.1 (1)  มีเอกสารขอกําหนดในการคัดเลือก

วัตถุดิบ และสวนผสมที่ใชในการผลิต 

     

0.2 (2)  มีการควบคุม คัดเลือกดานคุณภาพ

และความปลอดภัย เปนไปตามขอกําหนด 

     

0.1 (3)  มีการลางทําความสะอาดอยาง

เหมาะสมในบางประเภทที่จําเปน  

     

0.2 (4)  มีการเก็บรักษาและการนําไปใช

อยางเหมาะสม (ระบบ FIFO) 

     

0.2 (5)  มีการขนยายวัตถุดิบ สวนผสม ใน

ลักษณะที่ไมเกิดการปนเปอน และการเสื่อมสภาพ 

     

0.2 (6)  มีการตรวจวิเคราะหคุณภาพและ

บันทึกผล 

     

 3.1.2  บรรจุภัณฑ      

0.2 (1)  มีเอกสารขอกําหนดที่มีคุณภาพ

หรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวย 

เรื่อง ภาชนะบรรจุ 

     

0.1 (2)  มีการตรวจสอบคุณภาพและความ

สมบูรณกอนนําไปใชบรรจุ และบันทึกผล 

     

0.1 (3)  เก็บรักษาโดยไมกอให เกิดการ

ปนเปอน และการนําไปใชอยางเหมาะสม (FIFO) 

     

0.1 (4)  มีการทําความสะอาดหรือฆาเช้ือ 

และบันทึกผล (แลวแตกรณี) 

     

0.1 (5)  ใชเพื่อการบรรจุผลิตภัณฑที่ผลิตเทานั้น      
0.1 (6)  การเคลื่อนยายบรรจุภัณฑตองไม

เกิดความเสียหายและปนเปอน 

     

 3.2  การควบคุมกอนกระบวนการฆาเชื้อ      

0.1 3.2.1  การลวกวัตถุดิบกอนการบรรจุ (แลวแตกรณี)       

 3.2.2  การปรุงผสม (แลวแตกรณี)      

0.2 (1)  การควบคุม ตรวจสอบอัตราสวน

การปรุงผสม ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนด และบันทึกผล  

     

 

(ลงชื่อ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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0.2 (2)  เก็บรักษาอยางเหมาะสม ตามชนิด
ของวัตถุดิบ  

     

0.2 
(M) 

(3)  กรณีผลิตอาหารปรับกรด ตองมี
เอกสารขั้นตอนวิธีการปรับกรด  วิธีการเก็บตัวอยาง 
วิธีการวัดความเปนกรดดางรวมท้ังมีการตรวจสอบคา
ความเปนกรดดางของอาหารตามความถี่ที่เหมาะสม และ
บันทึกผล 

     

0.2 
(M) 

(4) มีการปรับกรด ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด และบันทึกผล 

     

 3.2.3  การบรรจุ      
0.2 (1)  มีมาตรการปองกันไมใหมีอาหารที่

ผลิตติดคางอยูบริเวณตะเข็บที่จะปดผนึก 
     

0.2 (2)  มีการควบคุมปริมาตร น้ําหนักบรรจุ 
และชองวางเหนืออาหารในบรรจุภัณฑ และบันทึกผล 

     

 3.2.4  การไล หรือควบคุมปริมาณอากาศกอน
การปดผนึก 

     

0.2 (1) มีวิธีการไล  หรือควบคุมปริมาณ
อากาศออกจากภาชนะบรรจุและบันทึกผล 

     

0.2 (2) มีวิธีการควบคุมปริมาณอากาศ ที่
หลงเหลือ สําหรับภาชนะบรรจุแบบออนตัวหรือก่ึงออนตัว 
และบันทึกผล 

     

 3.2.5  การปดผนึก      

0.2 (1)  มีการตรวจสอบการทํางานของ
เครื่องปดผนึกอยางสม่ําเสมอ และบันทึกผล 

     

0.2 (2)  มีการตรวจสอบความสมบูรณของ
รอยผนึก ตําหนิของภาชนะบรรจุทุก 30 นาที และเลาะ
ตะเข็บกระปอง (Tear Down) ทุก 4 ชั่วโมง และบันทึก
ผล 

     

0.1 (3)  การลางทําความสะอาดบรรจภุัณฑ
ภายหลังการปดผนึก (แลวแตกรณี) 

     

 3.3  การควบคุมกระบวนการฆาเช้ือ      
 3.3.1  สําหรับอาหารที่มีความเปนกรดต่ํา มี

การศึกษาเพ่ือกําหนดกระบวนการฆาเชื้อ  
     

1.0 
(M) 

(1)  มีการศึกษาการทดสอบการกระจาย
อุณหภูมิในเครื่องฆาเชื้อ (Temperature Distribution) 

     

1.0 
(M) 

(2)  มีการศึกษาอัตราการแทรกผาน
ความรอนในผลติภัณฑ (Heat Penetration) 

     

2.0 
(M) 

(3) มีการกําหนดกระบวนการฆาเช้ือ
ภายใตปจจัยที่เก่ียวของ 

     

 
(ลงชื่อ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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 3.3.2  สําหรับอาหารปรับกรด มีการศึกษาเพ่ือ
กําหนดกระบวนการฆาเชื้อ  

     

0.5 (1)  มีการศึกษาอุณหภูมิและเวลาในการ
ฆาเช้ือ 

     

0.5 (2)  มีการกําหนดกระบวนการฆาเช้ือ 
ภายใตปจจัยที่เก่ียวของ 

     

0.2 3.3.3  มีการเตรียมความพรอมและตรวจสอบ
อุปกรณ 

     

0.2 ๓.๓.๔  มีการควบคุมอุปกรณในการฆาเช้ือ 
และบันทึกผล 

     

(M) 
 

3.3.๕  การควบคุมการปฏิบัติ งานสําหรับ
กระบวนการฆาเชื้อ 

     

0.2 (1)  มีวิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการไลอากาศ
สําหรับแตละผลิตภัณฑ ณ บริเวณฆาเชื้อผลิตภัณฑ 

     

0.2 (2)  มีมาตรการในการนําผลิตภัณฑที่ปด
ผนึกแลวเขาสูกระบวนการฆาเชื้ออยางรวดเร็ว 

     

0.25 (3)  มีการควบคุมการเข า-ออกของ
ผลิตภัณฑระหวางผลิตภัณฑที่ยังไมผานการฆาเชื้อกับ
ผลิตภัณฑที่ผานการฆาเช้ือแลว 

     

0.2 (4)  มีการวัดอุณหภูมิเริ่มตนกอนการ
ฆาเช้ือผลิตภัณฑ (initial temperature) และบันทึกผล 

     

0.2 (5)  มีการควบคุมเวลาที่ใชในการฆา
เช้ือและไลอากาศ 

     

0.2 (6)  มีการตรวจสอบวันเวลาในการฆา
เช้ือ และบันทึกผล 

     

0.2 (7)  มีการทวนสอบบันทึกการควบคุม
กระบวนการผลิตและการฆาเช้ือผลิตภัณฑ และบันทึกผล 

     

 3.3.๖  มาตรการดําเนินการกับผลิตภัณฑใน
สภาวะที่ เกิ ดการเบี่ ยงเบนไปจากกํ าหนด (Process 
Deviation) ท่ีมีปญหาและบันทึกผล 

     

0.25 (1)  มีการแยกและกักผลิตภัณฑที่มี
ปญหา 

     

0.25 (2)  มีการประเมินและการตัดสินใจ 
โดย  ผูกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน  

     

0.25 3.3.๗ มีวิธีการทําใหผลิตภัณฑท่ีผานการฆาเชื้อ
แลวเย็นตัวลง  

     

 
 

(ลงชื่อ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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 3.4  การบงช้ีสถานภาพ วัตถุดิบ  บรรจุภัณฑ  และ
ผลิตภัณฑ  

     

0.2 3.4.1  มีการบงชี้ชนิดวัตถุดิบ สวนผสม และบรรจุ
ภัณฑ และผลิตภัณฑที่มีปญหา 

     

0.2 3.4.2  การบงช้ีโดยการระบุรหัสผลิตภัณฑโดย
ควบคุมวันผลิต หมดอายุ รุนการผลิต 

     

 3.5  การควบคุมคุณภาพ      

0.2 3.5.1  มีขอกําหนดของผลิตภัณฑ       

0.1 3.5.2  มีการสุ มตั วอยางผลิตภัณฑ ระหวาง
กระบวนการผลิตเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ และบันทึกผล 

     

0.2 3.5.3  มีการตรวจวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑ
สุดทายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อยางนอยปละ 
๑ ครั้ง และบันทึกผล 

     

0.2 3.5.4  มีการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑเพ่ือตรวจสอบ
เฝาระวงัตนเอง ตามความถี่ที่เหมาะสมและบันทึกผล 

     

0.1 3.5.5  มีการเก็บรักษาผลิตภัณฑในสภาพที่
เหมาะสม  

     

0.1 3.5.6  มีการขนสงในลักษณะที่ปองกันการ
ปนเปอนและการเสื่อมสภาพ 

     

 3.6 น้ํ า  น้ํ า แ ข็ ง  ไอน้ํ า ที่ สั ม ผั ส กั บ อ าห า ร ใน

กระบวนการผลิต 

     

 3.6.1 น้ํ าและไอน้ํ าที่ สั ม ผั ส กับอาหารใน

กระบวนการผลิต 

     

0.25 

 

(1) มีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ําบริโภคใน

ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

     

0.25 (2) มีการขนยาย การเก็บรักษา และ

การนําไปใชในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

     

 3.6.๒  น้ํ าแข็งที่สัมผัสกับอาหารในกระบวน             

การผลิต 

     

0.25 (1)  มีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ําแข็ง 

     

0.25 (2) มีการขนยาย การเก็บรักษา และ

การนําไปใชในสภาพถูกสุขลักษณะ 
     

 
 

(ลงชื่อ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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 3.6.๓  น้ําหลอเย็นท่ีใชสัมผัสกับบรรจุภัณฑ      
0.25 (1)  มีการปรับคุณภาพ และฆาเช้ือ

ตามความเหมาะสม มีการตรวจสอบสารฆาเช้ือใน
ระหวางการผลิตและบันทึกผล 

     

0.25 (2)  การนํากลับมาใชซ้ํา ตองตรวจสอบ
คุณภาพตามวัตถุประสงคการใชงานและแยกจากน้ําอื่นๆ 

     

 3.7  การเรียกคืนผลิตภัณฑ      
0.2 ๓.๗.๑  มีเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการเรียก

คืน ซึ่งบงช้ี รุนอาหารน้ันๆ ไดอยางรวดเร็ว พรอมบันทึกผล 
     

 หัวขอที่ 3 คะแนนรวม          = 29 คะแนน 
 คะแนนที่ไดรวม                  =  คะแนน (…..........%) 
    

น้ําหนัก สิ่งที่ตองตรวจสอบ ด ี
2 

พอใช 
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ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหต ุ

 4.  การทําความสะอาด การฆาเชื้อ การบํารุงรักษา และ
การสอบเทียบ 

     

 4.1  การทําความสะอาดและการฆาเช้ือ      

0.25 4.1.1  ขั้นตอนวิธีการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อ       
0.5 4.1.2  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการ

ผลิตมีการทําความสะอาด และการฆาเชื้ออยางเหมาะสมตาม
ความจําเปน 

     

0.5 4.1.3  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการ
ผลิตแบบระบบทอและระบบการผลิตแบบปลอดเช้ือ มี
การทําความสะอาด และการฆาเชื้ออยางเหมาะสมตาม
ความจําเปน 

     

0.5 4.1.4  มีการตรวจสอบการตกคางของสารเคมี
ภายหลังการลางทําความสะอาด ฆาเชื้อ และบันทึกผล 

     

0.25 4.1.5  มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการลาง
ทําความสะอาด การฆาเช้ือ และบันทึกผล 

     

0.25 4.1.6  มีการเก็บอุปกรณที่ ทําความสะอาด 
หรือฆาเช้ือแลวใหเปนสัดสวน และอยูในสภาพที่เหมาะสม 

     

0.25 4 .1 .7  การลํ า เลี ย งขนส งภ าชนะและ
อุปกรณท่ีทําความสะอาดแลว อยูในลักษณะที่ปองกัน
การปนเปอนจากภายนอกได 

     

 4.2  สารเคมีที่ใชในการทําความสะอาด ฆาเช้ือ และหลอลื่น      
 4.2.1  ชนิดของสารเคมีท่ีใชในการทําความ

สะอาดและฆาเช้ือ 
     

0.25 (1)  มีปายบงช้ีหรือฉลากภาษาไทยที่
ระบุชนิดของสารเคมทีี่ใชในการทําความสะอาดและฆาเช้ือ  

     

0.25 (2)  มีขอมูลเก่ียวกับการใชสารทํา
ความสะอาดและฆาเช้ือที่ถูกตอง  

     

 
 

(ลงชื่อ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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น้ําหนัก สิ่งที่ตองตรวจสอบ ดี 

2 

พอใช 

1 

ปรับปรุง 

0 

คะแนน 

ที่ได 

หมายเหต ุ

0.5 4.2.2  มีการเก็บสารเคมีทําความสะอาดหรือสารเคมี

อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของกับการรักษาสุขลักษณะ และมีปายแสดงชื่อ  

แยกเปนสัดสวน และมีมาตรการควบคุมการนําไปใชใหปลอดภัย 

     

0.75 4.3  มีแผนการบํารุงรักษา เครื่องมือ  เครื่องจักร และ 

อุปกรณในการผลติ และการสอบเทียบอุปกรณที่จําเปนในการ

ผลิต อยางนอยปละ ๑ ครั้ง อยางเหมาะสม และบันทึกผล 

     

0.75 4.4  มีการบํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร และ

อุปกรณการผลิต อยางเหมาะสม และบันทึกผล 

     

 หัวขอที่ 4 คะแนนรวม          = 10 คะแนน 

 คะแนนที่ไดรวม                  =  คะแนน (…..........%) 

    
น้ําหนัก สิ่งที่ตองตรวจสอบ ด ี

2 
พอใช 

1 
ปรับปรุง 

0 
คะแนน 

ที่ได 
หมายเหต ุ

 5.  การสุขาภิบาล      

1 5.1  น้ําที่ใชภายในสถานที่ผลิตเปนน้ําสะอาดมีการ

ปรับคุณภาพ และแยกจากน้ําที่ใชสัมผัสอาหาร 

     

 5.2  มีการจัดการขยะมูลฝอย      

0.25 (1) มีภาชนะสําหรับใสขยะ พรอมฝาปด 

จํานวนเพียงพอ และตั้งอยูในที่ที่เหมาะสม  

     

0.25 (2)  มีวิธกีารกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม      

0.5 5.3  มีการจัดการระบายน้ําทิ้งและสิ่งโสโครกออก

จากอาคารผลิตอยางเหมาะสม และไมกอใหเกิดการ

ปนเปอนกลับเขาสูกระบวนการผลิตอาหาร 

     

 5.4  หองสวมและอางลางมือหนาหองสวม      

0.25 (1 ) แ ยกจ ากบริ เ วณผลิต ห รือ ไ ม เ ปด สู

บริ เ วณผลิตโดยตรง 

     

0.25 (2)  อยูในสภาพที่ใชงานไดและสะอาด      

0.25 (3)  มีจํานวนเพียงพอกับผูปฏิบัติงาน      

0.25 (4)  มีอางลางมือพรอมสบูเหลวหรือนํ้ายาฆา

เช้ือโรค และอุปกรณทําใหมือแหง 

     

 5.5  อางลางมือบริเวณผลิต      

0.25 (1)  มีสบู เหลวหรือน้ํ ายาฆ าเชื้ อโรค และ

อุปกรณทําใหมือแหง 

     

0.25 (2)  อยูในสภาพที่ใชงานไดและสะอาด      

0.25 (3)  มจีํานวนเพียงพอกับผูปฏิบัติงาน      

0.25 (4)  อยูในตําแหนงที่เหมาะสม      

(ลงชื่อ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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น้ําหนัก สิ่งที่ตองตรวจสอบ ด ี

2 

พอใช 

1 

ปรับปรุง 

0 

คะแนน 

ที่ได 

หมายเหต ุ

0.5 5.6 มีการควบคุมกําจัดสัตวพาหะนําโรค 

ที่มีประสิทธภิาพ พรอมบันทึกผล 

     

0.5 ๕.๗  ไมมีสัตวเลี้ยงในอาคารผลิต      

 หัวขอที่ 5 คะแนนรวม          = 10 คะแนน 

 คะแนนที่ไดรวม                  =  คะแนน (…..........%) 

    
น้ําหนัก สิ่งที่ตองตรวจสอบ ด ี

2 
พอใช 

1 
ปรับปรุง 

0 
คะแนน 

ที่ได 
หมายเหต ุ

 6.  บุคลากร และสุขลักษณะของผูปฏิบัติงาน      
 6.1  ผูปฏิบัติงานและบุคลากรในบริเวณการผลิต      

0.3 6.1.1  ผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิตอาหารไมมี
บาดแผล ไมเปนโรคหรือพาหะของโรค ตามที่ระบุใน
กฎกระทรวง 

     

0.3 6.1.2  มีการตรวจสุขภาพประจําป       
0.3 6.1.3 แตงกายสะอาด เล็บสั้น ไมทาเล็บ ไม

สวมใสเครื่องประดับ 
     

0.3 6.1.4  ล างมื อให สะอาดทุกครั้ งก อนเริ่ ม
ปฏิบัติงานและหลังสัมผัสสิ่งปนเปอน   

     

0.2 6.1.5  สวมถุงมือที่อยูในสภาพสมบูรณ และ
สะอาด หรือกรณีไมสวมถุงมือตองมีมาตรการดูแลความ
สะอาดและฆาเช้ือมือกอนการปฏิบัติงาน 

     

0.2 6.1.6  สวมหมวก ตาขายหรือผาคลุมผม ผา
กัน เป อน  ผ าป ดปาก ขณ ะปฏิบั ติ งาน (ต ามความ
เหมาะสม) 

     

0.3 6.1.7  มีมาตรการจัดการรองเทาที่ ใช ใน
บริเวณผลิตอยางเหมาะสม 

     

0.3 6.1.8 ไม บริ โภคอาหาร  สู บ บุหรี่  ในขณ ะ
ปฏิบัติงาน หรือมีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานที่นารังเกียจ
อ่ืนๆ  

     

0.3 6.1.9  มีการฝกอบรมดานสุขลักษณะทั่วไป
และความรูในการผลิตตามความเหมาะสม 

     

 6.2  ผูควบคุมการผลิต(retort supervisor) ตองมี
ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติ ตามที่กําหนดใน
บัญชีแนบทาย ๓ 

     

0.4 

(M) 
6.2.1  ผานการฝกอบรม      

0.4 6.2.2  มีประสบการณการทํางาน      
 
 

(ลงชื่อ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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น้ําหนัก สิ่งที่ตองตรวจสอบ ด ี

2 

พอใช 

1 

ปรับปรุง 

0 

คะแนน 

ที่ได 

หมายเหต ุ

(M) 6.3  ผูกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน
(Process Authority) ตองมีความรู  ความสามารถ และ
คุณสมบัติตามท่ีกําหนดในบัญชีแนบทาย 3 

     

0.4 6.3.1  จบการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาตรี
ดานวิทยาศาสตรการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือ
สาขาที่เกี่ยวของ 

     

0.4 6.3.2  ผานการฝกอบรม      
0.4 6.3.3  มีประสบการณการทํางานตอเนื่อง      
0.5 6.4  มีขอกําหนดดานสุขลักษณะหรือมาตรการ

สําหรับผูที่ ไม เก่ียวของท่ีมีความจําเปนตองเขาไปใน
บริเวณผลิต อยางนอยในขอ ๖.๑.๓ – ๖.๑.๘ 

     

 หัวขอที่ 6 คะแนนรวม          = 10 คะแนน 
 คะแนนท่ีไดรวม                  =  คะแนน (…..........%) 

น้ําหนัก สิ่งที่ตองตรวจสอบ ด ี
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหต ุ

 7.  บันทึกและรายงานผล      
 7.1  รายการบันทึกตาง ๆ ดังตอไปนี้      
 7.1.1  การตรวจวิเคราะหและการควบคุม

กระบวนการผลติ อยางนอยดังนี้  
     

0.1 (1)  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
วัตถุดิบ และสวนผสม 

     

0.1 (2)  ผลการตรวจวิ เคราะหคุณภาพ
บรรจุภัณฑ 

     

0.1 (3)  ผลการควบคุม การปรุงผสมให
เปนไปตามสูตรสวนประกอบที่กําหนด 

     

0.1 (4)  ผลการควบคุมคาความเปนกรด
ดาง (แลวแตกรณี) 

     

0.1 (5)  ผลการควบคุมปริมาตร น้ําหนัก
บรรจุ และชองวางเหนืออาหารในภาชนะบรรจุ 

     

0.1 (6)  ผลการควบคุมปริมาณอากาศที่
หลงเหลือ สําหรับภาชนะบรรจุแบบออนตัวหรือก่ึงออนตัว  

     

0.1 (7)  ผลการตรวจสอบการทํางานของ
เครื่องปดผนึก 

     

0.2 (8)  ผลการตรวจสอบความสมบรูณของ
รอยผนึก  

     

0.1 (9)  ผลการเตรียมความพรอมอุปกรณ
เครื่องมือกอนการฆาเช้ือ 

     

0.1 (10)  ผลการตรวจวัดอณุหภมูิเริม่ตน
ของอาหารกอนการฆาเชื้อ  

     

(ลงชื่อ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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น้ําหนัก สิ่งที่ตองตรวจสอบ ดี 

2 

พอใช 

1 

ปรับปรุง 

0 

คะแนน 

ที่ได 

หมายเหต ุ

0.1 (1 1 )  ผ ล ก า ร ค ว บ คุ ม อุ ป ก รณ
เครื่องมือที่ใชในกระบวนการฆาเชื้อผลิตภัณฑ  

     

0.25 (12)  ผลการปรับคุณภาพนํ้า และ
ปริมาณคลอรีนหลงเหลือในน้ําหลอเย็นรวมถึงผลการตรวจ
วิเคราะหน้ําที่ใชในกระบวนการผลิต  

     

0.25 (13)  ผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ
สุดทาย  (ดานกายภาพ เคมี  และจุลินทรีย)  

     

0.5 (14)  ผลการดํ าเนิ นการ กรณี ท่ี มี
สภาวะที่เกิดการเบี่ยงเบนไปจากขอกําหนด รวมถึงบันทึก
การแกไขปญหา และบันทึกการประเมินและการตัดสินใจ
สําหรับผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

     

0.1 (15)  ผลการดําเนินการกับผลิตภัณฑ
ที่เรียกคืน  

     

 7.1.2  การตรวจสอบการทําความสะอาด 
การฆาเช้ือ การบํารุงรักษา และการสุขาภิบาล 

     

0.2 (1)  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
การทําความสะอาด  ฆาเชื้อบรรจุภัณฑ การตกคางของ
สารเคมีที่ใชในการทําความสะอาดบรรจุภัณฑ 

     

0.1 (2)  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของการทําความสะอาด  ฆาเช้ือเครื่องมือ เครื่องจักร 
และอุปกรณการผลิต 

     

0.2 (3) ผลการตรวจสอบการตกคางของ
สารเคมีที่ใชในการทําความสะอาดหรือฆาเช้ือเครื่องมือ 
เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต 

     

0.1 (4 ) ผลการตรวจสอบสภาพ และ
บํารุงรักษาของเครื่องจักรและอุปกรณการผลิต 

     

0.1 (5) ผลการตรวจสอบชนิดและปจจัยที่
เก่ียวของกับการใชสารเคมีทําความสะอาด และฆาเช้ือ 

     

0.1 (6) การควบคุมสัตวพาหะนําโรค      
 7.2  รายงานที่ เก่ียวของกับการผลิต อยางนอย

ดังตอไปนี้ 
     

0.3 (1)  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบ 
สวนผสม  และบรรจุภัณฑ  

     

0.3 (2)  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา ไอนํ้า และ
น้ําแข็ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเก่ียวของ 

     

0.6 (3)  ผลการศึกษาการทดสอบการกระจาย
อุณหภูมิในเครื่องฆาเชื้อ และการศึกษาการแทรกผาน
ความรอนในผลิตภัณฑอาหาร  

     

 

(ลงชื่อ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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น้ําหนัก สิ่งที่ตองตรวจสอบ ด ี

2 
พอใช 

1 
ปรับปรุง 

0 
คะแนน 

ที่ได 
หมายเหต ุ

0.4 (4)  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑ
สุดทาย 

     

0.4 (5) ผลการสอบเทยีบอุปกรณที่ใชวัดอุณหภมูิ  
นาฬิกา เครื่องชั่ง ตวง วัด ที่ใชในการผลิต 

     

0.1 (6) ผลการตรวจสุขภาพประจําปผูปฏิบัติงาน      
0.1 (7) ประวัติหรือรายงานการฝกอบรมของ

ผูปฏิบัติงาน 
     

0.2 7.3  การเก็บรักษาบันทึก อยางนอย ๓ ป      
 หัวขอที่ 7 คะแนนรวม          = 11 คะแนน 
 คะแนนที่ไดรวม                  =  คะแนน (…..........%) 

 
สรุปผลการตรวจ 

1.   คะแนนรวม (ทุกหัวขอ) = 100 คะแนน 
คะแนนที่ไดรวม (ทุกหัวขอ) = .................... คะแนน  (....................%) 

2.     ผานเกณฑ 
  ไมผานเกณฑในหัวขอตอไปนี้ 
  หัวขอที่ 1   หัวขอที่ 2      หัวขอที่ 3   หัวขอที่ 4    
  หัวขอที่ 5   หัวขอที ่6      หัวขอที่ 7 
 พบขอบกพรองรุนแรงเรื่อง เครื่องฆาเชื้อมีอุปกรณที่จําเปน ถูกตอง ครบถวน และสามารถใช

งานไดดี โดยจัดแบงเครื่องมือ และอุปกรณการผลิตเฉพาะประเภทอาหาร (ขอ 2.3.16) 
 พบขอบกพรองรุนแรง เรื่อง กรณีผลิตอาหารปรับกรด มีเอกสารขั้นตอนวิธีการปรับกรด  

วิธีการเก็บตัวอยาง วิธีการวัดความเปนกรดดางรวมทั้งมีการตรวจสอบคาความเปนกรดดางของอาหารตามความถ่ีที่
เหมาะสม และบันทึกผล (ขอ 3.2.2(3)) 

  พบขอบกพรองรุนแรง เรื่อง การปรับกรด ภายในระยะเวลาที่กําหนด และบันทึกผล  (ขอ 3.2.2(4)) 
  พบขอบกพรองรุนแรง เรื่อง การศึกษาการทดสอบการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆาเชื้อ 

(Temperature Distribution) (ขอ 3.3.1(1)) 
  พบขอบกพรองรุนแรง เรื่อง การศึกษาอัตราการแทรกผานความรอนในผลิตภัณฑ (Heat 

Penetration) (ขอ 3.3.1(2)) 
  พบขอบกพรองรุนแรง เรื่อง การกําหนดกระบวนการฆาเชื้อภายใตปจจัยที่เก่ียวของ (ขอ 3.3.1(3)) 
  พบขอบกพรองรุนแรง เรื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานสําหรับกระบวนการฆาเชื้อ (ขอ 3.3.5) 
  พบขอบกพรองรุนแรง เรื่อง ผูควบคุมการผลิต (retort supervisor) ผานการฝกอบรม (ขอ 6.2.1) 
  พบขอบกพรองรุนแรง เรื่อง ผูกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน (process 

authority) มีความรู  ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กําหนดในบัญชีแนบทาย 1 (ขอ 6.3) 
 
 
 

(ลงชื่อ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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  พบขอบกพรองอ่ืนๆ ไดแก 
……….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..……
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………… 
 การปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรอง รวมถึงการแสดง/อางอิงถึงใบรับรอง  

การรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน (ถาม)ี 
…….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………… 
 การดําเนินการกับขอบกพรองที่เกิดจากการตรวจประเมินครั้งกอน (ถามี) 
…….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………… 

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

ขอสังเกตและโอกาสในการปรับปรุง……………………………………………………………………....................................... 
…….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………… 

 
 

(ลงชื่อ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผูขออนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน 
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ความเห็นคณะผูตรวจประเมิน   
   เห็นควรเสนอใหการรับรอง (อนุญาต)/คงไว/ตออายุการรับรอง (ใบอนุญาต) 
   อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………………................................................ 
…….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………… 
…….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………… 
 
 4.  ในการที่พนักงานเจาหนาที่มาตรวจสถานที่ในครั้งนี้ มิไดทําใหทรัพยสินของผูขออนุญาต/ 
รับอนุญาตสูญหายหรือเสียหายแตประการใด อานใหฟงและรับรองวาถูกตองจึงลงนามรับรองไวตอหนาเจาหนาท่ีทาย
บันทึก 
หมายเหต ุ คาดวาจะสงขอแกไขใหกับเจาหนาที่ไดภายในวันที…่……………………………………. 

 

(ลงชื่อ) ………………………………….……..……. ผูอนุญาต / ผูรับอนุญาต / ผูแทน (………………………………..………………) 

 

(ลงชื่อ) ……………………………………………………พนักงานเจาหนาที่   (ลงชื่อ) ……………..…………….……………. พนักงานเจาหนาที ่

 

(ลงชื่อ) ……………………………………………………พนักงานเจาหนาที่   (ลงชื่อ) ……………..…………….……………. พนักงานเจาหนาที ่
 
 


