
(สําเนา) 

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ที่  205/2550 

เร่ือง  การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนทิ 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 

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

เพื่อใหการตรวจประเมินสถานที่ผลิตมีหลักเกณฑการพิจารณาและการประเมินสถานที่ผลิต  

น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกคําสั่งไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ใหยกเลิกคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 841/2545 เร่ือง การตรวจ 

ประเมินสถานที่ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) 

พ.ศ.2544 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2545  

ขอ 2  การตรวจสถานที่ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

(ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 เร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 

ใหใชบันทึกและหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

2.1  บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตามแบบ ตส.3(50)  

2.2  หลักเกณฑการพิจารณาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่

ปดสนิท ตามแบบ ตส.4(50) 

ขอ 3  สถานที่ผลิตอาหารที่ผานการประเมินตามหลักเกณฑเดิม ใหผลการประเมินยังคงใช 

ตอไปไดอีก 180 วัน นับต้ังแตวันที่คําสั่งนี้มีผลใชบังคับ หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว การประเมิน

สถานที่ผลิตอาหารใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดใน 2.2 

ทั้งนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันที ่ 30  เมษายน  พ.ศ. 2550            

ลงชื่อ            นิพนธ  โพธิพ์ฒันชัย 

                 (นายนพินธ  โพธิ์พัฒนชัย) 

            รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน 

         เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 125 ตอนพิเศษ 11 ง ลงวนัที ่17 มกราคม พ.ศ.2551) 

รับรองสําเนาถูกตอง 

 

(นางสาวกัลยาณี  ดีประเสรฐิวงศ) 

นักวชิาการอาหารและยา 8 ว 



ตส.3(50) 
 

บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตน้ําบรโิภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
--------------------------------------------------- 

วันที่ ……………………….. เวลา…………….. นาย, นาง, นางสาว…………………….…………… 
………………………………………………………….………………………………………………….…………..
พนักงานเจาหนาที่ตามความในมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดพรอมกันมาตรวจสถานที่         
ผลิตอาหารชือ่………………………………..……….………………………………………………………………. 
ซึ่งมีผูดําเนนิกจิการ/ผูรับอนุญาตคือ……..…………………….…..….…..………………………………………….  
สถานที่ผลิตตัง้อยู ณ ……………………………………………………………………………….………………… 
…………………………………………….…………………………………………………………………………... 
ใบอนุญาตผลติอาหาร/เลขสถานที่ผลิตอาหาร เลขที่ …………………………………………….………………….. 
ประเภทอาหารที่ขออนุญาต/ไดรับอนุญาต (นอกเหนือจากน้ําบริโภคฯ)……………………………………………… 
…………………………………………….…………………………………………………………………………... 
วัตถุประสงคในการตรวจ:       ตรวจประกอบการอนญุาต แรงมา……….………HP  คนงาน……………....คน 
(แลวแตกรณี)                ตรวจเฝาระวงั      อ่ืนๆ…………………....…………………………………… 
คร้ังที่ตรวจ: ……………..……       

น้ํา 
หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหตุ 

 1.  สถานที่ตั้งและอาคารผลิต 

 1.1  สถานที่ตั้ง 

 1.1.1  สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียงมี

ลักษณะดังตอไปนี้ 

กรณีพบวา บริเวณภายในและภายนอกอาณาเขตสถานที่ผลิตมีปญหา

การปนเปอนจากเหตุการณในขอ 1.1.1(1)–1.1.1(6) ขอใดขอหนึ่ง 

หรือทั้งหมด อันอาจสงผลกระทบทําใหอาหารเกิดความไมปลอดภัย 

ตอผูบริโภค ใหผูตรวจพิจารณามาตรการปองกันการปนเปอนที่สถานที่

ผลิตมีอยู วาสามารถปองกันการปนเปอนผลกระทบจากอันตรายนั้นได

หรือไม และนํามารวมประกอบการพิจารณาดวย ทั้งนี้ใหใชหลักเกณฑ

การตัดสินใจใหคะแนนตามที่ระบุไวใน ตส.4(50) และใหบันทึกไวใน

ชองหมายเหตุ 

0.25 (1)  ไมมีการสะสมสิ่งของที่ไมใชแลว      

0.75 (2)  ไมมีการสะสมสิ่งปฏิกูล      

0.5 (3)  ไมมีฝุนควันมากผิดปกติ           

0.5 (4)  ไมมีวัตถุอันตราย      

0.5 (5)  ไมมีคอกปศุสัตวหรือสถาน 

เล้ียงสัตว 

     

0.5 (6)  ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก      

0.5 (7)  มีทอหรือทางระบายน้ํานอก

อาคารเพื่อระบายน้ําทิ้ง 

     

(ลงชื่อ) …………………………………… (…………………………………..) ผูขออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน 
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น้ํา 
หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหตุ 

  1.2  อาคารผลิตมีลักษณะดังตอไปนี้        

0.5 1.2.1  มีการออกแบบและกอสรางอยางมั่นคง 
งายตอการทําความสะอาดและบํารุงรักษา 

     

0.25 1.2.2  มีแสงสวางเพียงพอสําหรับการ 
ปฏิบัติงาน 

     

0.25 1.2.3  มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
สําหรับการปฏิบัติงาน 

     

0.5 1.2.4  ใชสําหรับผลิตอาหารเทานั้น      

0.5 1.2.5  บริเวณผลิตแยกจากที่อยูอาศัย      

0.5 1.2.6  มีพื้นที่เพียงพอในการผลิต      

0.25 1.2.7  อาคารผลิตมีหองหรือบริเวณตางๆ
เปนไปตามสายงานการผลิต 

     

0.25 1.2.8  มีการแบงแยกพื้นที่เปนสัดสวน      

 1.2.9  อาคารผลิต      

0.5 (1)  หองหรือบริเวณติดตั้งเครื่องหรือ
อุปกรณปรับคุณภาพน้ํา (สะอาด, พื้นลาดเอียง, ไมมี
น้ําขัง, มีทางระบายน้ํา) 

     

0.25 (2)  หองหรือบริเวณเก็บภาชนะบรรจุ
ใหม (สะอาด, พื้นแหง, มีชั้นหรือยกพื้น) 

     

0.25 (3)  หองหรือบริเวณเก็บภาชนะบรรจุ
ที่ใชแลวกอนลาง (สะอาด, พื้นไมมีน้ําขัง) 

     

0.5 (4)  หองหรือบริเวณลางทําความ
สะอาดภาชนะบรรจุ (พื้นลาดเอียง, ไมมีน้ําขัง, มีทาง
ระบายน้ํา, มีการจัดการกับภาชนะที่ลางแลว) 

     

 (5)  หองบรรจุ      

1.0 
(M) 

(5.1)  ถาวร สะอาด ปองกันสัตว
และแมลงและการปนเปอนได ไมเปนทางเดินผาน 

     

0.25 (5.2)  ไมเปนที่วางสะสมของ 
ส่ิงอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการบรรจุ 

     

0.25 (5.3)  พื้นลาดเอียง ไมมีน้ําขัง  
มีทางระบายน้ํา 

     

0.5 (6)  หองหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ 
(สะอาด, มีชั้นหรือยกพื้น, มีระบบ FIFO, แดดไมสอง) 

     

หัวขอที่ 1 คะแนนรวม       = 20 คะแนน 

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

(ลงชื่อ) …………………………………… (…………………………………..) ผูขออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน 
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 2.  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต   

1.0 2.1  การติดตั้ง      

 2.2  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิตน้ําบริโภค อยางนอยตองประกอบดวย 

 2.2.1  เครื่องหรอือุปกรณการปรบัคุณภาพน้ํา      

1.0 (1)  สัมพันธกับแหลงน้ํา      

0.5 (2)  สัมพันธกับกําลังการผลิต      

0.25 (3)  พื้นผิวที่สัมผัสโดยตรงกับน้ํา          

(วัสดุเหมาะสม, ทําความสะอาดงาย) 

     

 2.2.2  เครื่องหรืออุปกรณลางภาชนะบรรจุ      

0.25 (1)  จํานวนเพียงพอ      

0.5 (2)  เหมาะสมกับการใชงาน      

 2.2.3  เครื่องหรืออุปกรณการบรรจุ      

0.25 (1)  ครบถวนตามขนาดบรรจุ      

0.5 (2)  วัสดุเหมาะสม, ทําความสะอาดงาย      

0.5 2.2.4  เครื่องหรืออุปกรณปดผนึกสัมพันธกับ   

เครื่องบรรจุ 

     

0.75 2.2.5  โตะหรือแทนบรรจุทําจากวัสดุไมเปนสนิม

ทําความสะอาดงาย เหมาะสมกับขนาดบรรจุ 

     

 2.2.6  ทอสงน้ํา      

0.5 (1)  เปนทอพีวีซี (PVC) หรือวัสดุอื่นที่   

คุณภาพเทาเทียมกัน 

     

0.5 (2)  ขอตอ วาลว นอต (ถามี)  

ทําความสะอาดงาย 

     

0.25 (3)  อยูกับที่      

 2.2.7  ถังหรือบอพักน้ํา      

0.5 (1)  มีฝาปด รอยเชื่อมตอฝาและ 

ถังเรียบ 

     

0.25 (2)  พื้นผิวที่สัมผัสโดยตรงกับน้ํา          

(วัสดุเหมาะสม, ทําความสะอาดงาย) 

     

  2.3  การลางทําความสะอาด ฆาเชื้อ และเก็บรักษา      

0.5 2.3.1  ทําความสะอาด และ/หรือฆาเชื้อ

อุปกรณการผลิตอยางถูกตองเหมาะสม (ลางยอน, 

ลางไสกรอง, แทนบรรจุ, แทงกน้ํา) 

     

(ลงชื่อ) …………………………………… (…………………………………..) ผูขออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน 
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0.5 2.3.2  มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของ 

การลางฆาเชื้อ (pH, ความกระดาง, swab test) 

     

0.5 2.3.3  เก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และ

อุปกรณการผลิตที่ทําความสะอาดแลวในสภาพที่

เหมาะสม 

     

1.0 2.4  การบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และ

อุปกรณการผลิต (เครื่องกรอง, แทนบรรจุ, แทงกน้ํา) 

     

หัวขอที่ 2 คะแนนรวม      = 20 คะแนน 
คะแนนที่ไดรวม              =  คะแนน (……………. %) 

น้ํา 
หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหตุ 

 3.  แหลงน้ํา การปรับคุณภาพน้ํา และการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน  

1.0 3.1  แหลงน้ําดิบ      

0.5 3.2  การตรวจคุณภาพมาตรฐาน      

2.25 3.3  การปรับสภาพน้ําเบื้องตน      

 3.4  ตรวจสอบประสิทธิภาพการปรับคุณภาพน้ํา

ทางดานกายภาพ เคมี และจุลินทรีย 

     

1.25 3.4.1  มีชุดทดสอบความกระดาง คลอรีน 

และเชื้อจุลินทรีย 

     

0.5 3.4.2  มีความถี่ในการตรวจสอบ      

0.5 3.4.3  มีบันทึกการตรวจสอบ      

 3.5  การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน      

1.0 3.5.1  เก็บผลิตภัณฑสงวิเคราะหคุณภาพ      

หัวขอที่ 3 คะแนนรวม      = 14 คะแนน 
คะแนนที่ไดรวม              =  คะแนน   (.......….......%) 

น้ํา 
หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหตุ 

 4.  ภาชนะบรรจุ   
0.5 4.1  ทําจากวัสดุที่ไมเปนพิษ      

1.0 4.2  ภาชนะบรรจุชนิดใชไดเพียงครั้งเดียว (หีบหอ

สะอาด, ไมมีตําหนิ) 

     

 4.3  ภาชนะบรรจุชนิดใชไดหลายครั้ง      

0.5 4.3.1  มีการคัดแยกกอนลาง      

1.0 4.3.2  วิธีการลางและฆาเชื้อ      

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



5 
น้ํา 

หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 

2 

พอใช 

1 

ปรับปรุง 

0 

คะแนน 

ที่ได 

หมายเหตุ 

0.5 4.4  การตรวจสอบการปนเปอนจุลินทรียของ

ภาชนะบรรจุ 

     

1.0 4.5  ภาชนะบรรจุที่ผานการลางทําความสะอาด     

(การจัดการ, การเก็บรักษา) 

     

0.5 4.6  การลําเลียงขนสงภาชนะบรรจุที่ทําความ

สะอาดแลว ตองไมทําใหเกิดการปนเปอนขึ้นอีก 

     

หัวขอที่ 4 คะแนนรวม      = 10 คะแนน 
คะแนนที่ไดรวม              =  คะแนน (………….....%) 

น้ํา 

หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 

2 

พอใช 

1 

ปรับปรุง 

0 

คะแนน 

ที่ได 

หมายเหตุ 

 5.  สารทําความสะอาดและฆาเช้ือ   

0.5 5.1  ชนิดของสารที่ใชในการทําความสะอาดและ

ฆาเชื้อ  (ชื่อสารที่ใช, การจัดเก็บ) 

     

0.5 5.2  มีขอมูลเกี่ยวกับการใชสารทําความสะอาด

และฆาเชื้อที่ถูกตอง (ปริมาณสารที่ใช, ปริมาณน้ํา, 

เวลาสัมผัส) 

     

0.5 5.3  การใชสารทําความสะอาดและฆาเชื้อ (วิธีการ)      

หัวขอที่ 5 คะแนนรวม      = 3 คะแนน 
คะแนนที่ไดรวม              =  คะแนน (......……......%) 

น้ํา 

หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 

2 

พอใช 

1 

ปรับปรุง 

0 

คะแนน 

ที่ได 

หมายเหตุ 

 6.  การบรรจ ุ   
1.0 6.1  ผลิต บรรจุ และปดฝาหรือปดผนึกทันที      

1.0 
(M) 

6.2  บรรจุในหองบรรจุ      

1.0 6.3  บรรจุดวยเครื่อง และ/หรืออุปกรณการบรรจุ      

1.0 6.4  บรรจุจากหัวบรรจุโดยตรง      

1.0 6.5  มือผูปฏิบัติงานไมสัมผัสกับปากขวด  

ขณะทําการบรรจุและปดผนึก 

     

0.5  6.6  การตรวจสอบสภาพหลังบรรจุ      

หัวขอที่ 6 คะแนนรวม      = 11 คะแนน 
คะแนนที่ไดรวม              =   คะแนน (..…...........%) 

 

(ลงชื่อ) …………………………………… (…………………………………..) ผูขออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน 
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น้ํา 

หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 

2 

พอใช 

1 

ปรับปรุง 

0 

คะแนน 

ที่ได 

หมายเหตุ 

 7.  การสุขาภิบาล   
0.5 7.1  ทําความสะอาดผนัง เพดาน พื้นอาคารผลิต

สมํ่าเสมอ 
     

0.5 7.2  มีภาชนะสําหรับใสขยะมูลฝอย พรอมฝาปด      
0.5 7.3  น้ําที่ใชภายในอาคารผลิตเปนน้ําที่สะอาด      
0.5 7.4  มีทางระบายน้ําที่เหมาะสม      
0.5 7.5  หองสวมและอางลางมือหนาหองสวม 

(สะอาด, เพียงพอ, อุปกรณลางมอืครบถวน, ใชงานได, 
ไมเปดสูบริเวณผลิต) 

     

 7.6  มีอางลางมือบริเวณผลิต      
0.5 7.6.1  ตําแหนงเหมาะสม (หนาหองบรรจุ)      
0.5 7.6.2  มีสบูน้ํายาฆาเชื้อโรค      

0.25 7.6.3  มีจํานวนเพียงพอกับคนงาน      
0.25 7.6.4  อยูในสภาพที่ใชงานไดและสะอาด      
1.0 7.7  มีมาตรการในการปองกันและกําจัดมิใหสัตว

หรือแมลงเขาในบริเวณผลิต 
     

หัวขอที่ 7 คะแนนรวม      = 10 คะแนน 
คะแนนที่ไดรวม              =  คะแนน (....………......%) 

น้ํา 

หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 

2 

พอใช 

1 

ปรับปรุง 

0 

คะแนน 

ที่ได 

หมายเหตุ 

 8.  บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน   
1.0 8.1  ไมเปนโรคติดตอที่นารังเกียจ หรือมีบาดแผล 

และผานการตรวจสุขภาพ 
     

0.25 8.2  แตงกายสะอาด เส้ือคลุมหรือผากันเปอน
สะอาด (ถามี) 

     

0.125 8.3  ไมสวมใสเครื่องประดับ      
0.125 8.4  มือและเล็บสะอาด      
0.25 8.5  ลางและฆาเชื้อมือกอนเขาหองบรรจุ      
0.25 8.6  สวมหมวก/ตาขาย หรือผาคลุมผม      
0.25 8.7  มีผาปดปาก      
0.25 8.8  มีรองเทาทีใ่ชในหองบรรจุคนละคูกับรองเทา

ภายนอก 
     

1.0 8.9  ไมบริโภคอาหาร สูบบุหรี่ หรือกระทําการที่    
นารังเกียจอื่นๆ  

     

0.5 8.10  มีการฝกอบรมคนงานดานสุขลักษณะ          
ตามความเหมาะสม 

     

หัวขอที่ 8 คะแนนรวม      = 8 คะแนน 
คะแนนที่ไดรวม              =  คะแนน (.......……....%) 

(ลงชื่อ) …………………………………… (…………………………………..) ผูขออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน 
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น้ํา 

หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 

2 

พอใช 

1 

ปรับปรุง 

0 

คะแนน 

ที่ได 

หมายเหตุ 

 9.  บันทึกและรายงาน   

0.5  9.1  ผลการตรวจวิเคราะหน้ําจากแหลงที่ใช          

ในการผลิต 

     

0.5  9.2  สภาพการทํางานของเครื่องมือ เครื่องจักร 

และอุปกรณการผลิต 

     

0.5  9.3  ผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑทางดาน

กายภาพ เคมี และจุลินทรีย 

     

0.5  9.4  ชนิดและปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ      

หัวขอที่ 9 คะแนนรวม      = 4 คะแนน 
คะแนนที่ไดรวม              =  คะแนน (.……..…….. %) 

 

สรุปผลการตรวจ 
1.  คะแนนรวม (ทุกหวัขอ) = 100 คะแนน 

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

2.    ผานเกณฑ 

    ไมผานเกณฑในหัวขอตอไปนี้ 

  หัวขอที ่1       หัวขอที่ 2       หวัขอที่ 3       หัวขอที ่4      หวัขอที่ 5        

  หัวขอที ่6       หวัขอที่ 7       หวัขอที่ 8       หัวขอที ่9                       

 พบขอบกพรองรุนแรงเรือ่งหองบรรจุ (ขอ 1.2.9 (5.1))  

 พบขอบกพรองรุนแรงเรือ่งการบรรจุ (ขอ 6.2) 

 พบขอบกพรองอื่นๆ ไดแก ………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สรุปภาพรวมผลการประเมนิ..................................................................................................... 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

การเปลี่ยนแปลงภายในขององคกร ……………………………………………….………………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

(ลงชื่อ) …………………………………… (…………………………………..) ผูขออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน 
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การปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรอง รวมถึงการแสดง/อางองิถงึหนังสือรับรอง            

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

การดําเนินการกับขอบกพรองที่เกิดจากการตรวจประเมินครั้งกอน (ถามี)…………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 (ลงชื่อ) …………………………………… (…………………………………..) ผูขออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน 
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ขอสังเกตและโอกาสในการปรับปรุง.......................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ความเห็นของคณะผูตรวจประเมิน   

  เหน็ควรนาํเสนอใหการรบัรอง (อนุญาต)/คงไว/ตออายุการรับรอง (ใบอนุญาต)   

  อ่ืนๆ (ระบุ) .....................................................................................................………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

(ลงชื่อ) …………………………………… (…………………………………..) ผูขออนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน 
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4.  ในการที่พนักงานเจาหนาที่มาตรวจสถานที่คร้ังนี ้มิไดทําใหทรัพยสินของผูขออนุญาต/รับอนญุาต

สูญหาย หรือเสียหายแตประการใด อานใหฟงแลวรับรองวาถูกตองจึงลงนามรับรองไวตอหนาเจาหนาทีท่ายบันทึก 

 

หมายเหต ุ คาดวาจะสงขอแกไขใหกับเจาหนาที่ไดภายในวนัที ่............................................................. 

 

 

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

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

 

 

(ลงชื่อ) ……………………………..พนักงานเจาหนาที ่       (ลงชื่อ) ………...……………..…..พนกังานเจาหนาที่  

 

 

(ลงชื่อ) ……………………………..พนักงานเจาหนาที ่       (ลงชื่อ) ………...……………..…..พนกังานเจาหนาที่  

 

 

 

 



ตส.4(50) 

 
หลักเกณฑการพิจารณาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ําบรโิภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

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

1.  ระดับการตัดสินใจในการใหคะแนน มี 3 ระดับ ดังนี ้

ระดับ นิยาม คะแนนประเมนิ 

ดี เปนไปตามหลกัเกณฑที่กาํหนดในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวง 

สาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 

2 

พอใช เปนไปตามหลกัเกณฑที่กาํหนดในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวง 

สาธารณสุข (ฉบับที ่220) พ.ศ.2544 แตยงัพบขอบกพรองซึ่งยอมรับได 

เนื่องจากมมีาตรการปองกนัการปนเปอนในอาหาร หรือขอบกพรองนัน้

ไมมีผลกระทบตอความปลอดภัยโดยตรงกับอาหารที่ผลิต 

1 

ปรับปรุง ไมเปนไปตามหลกัเกณฑทีก่าํหนดในบัญชแีนบทายประกาศกระทรวง 

สาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 

0 

2.  การคํานวณคะแนน 

2.1  วธิีการคํานวณคะแนนในแตละหวัขอมีสูตรดังนี ้

                                คะแนนที่ได  = น้ําหนกัคะแนนในแตละขอ x คะแนนที่ประเมินได 

       รอยละของคะแนนที่ไดในแตละหัวขอ  =  

2.2  ขอที่ไมจําเปนตองปฏิบัติสําหรับสถานที่ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท หรือ 

การคิดคะแนนกรณีไมมีการดําเนินการในบางขอ เชน ไมมีการใชภาชนะบรรจุชนิดใชเพียงครั้งเดียว จึงไมตอง

พิจารณาใหคะแนนสําหรับขอนั้น ทําใหคะแนนรวมของหัวขอนั้นลดลง ซึ่งคํานวณโดยนําคะแนนเต็มของ ขอ

ดังกลาวคูณน้ําหนักของขอนั้น แลวนําผลคูณที่ไดมาหักจากคะแนนรวมเดิมของหัวขอนั้นๆ ผลลัพธที่ไดคือคะแนน

รวมที่ใชในการคิดคะแนนของหัวขอนั้น 

2.3  ชองหมายเหตุในบันทึกการตรวจ (Checklist) มีไวเพื่อผูทําการตรวจประเมินสามารถ 

ลงขอมูลและลักษณะของสิ่งที่สังเกตเห็นตามนั้น โดยเฉพาะขอมูลหรือส่ิงที่เห็นวา “พอใช” และ “ปรับปรุง” ใหหมาย

เหตุวาทําไมถึงไดระดับคะแนนตามนั้น และเมื่อตรวจครบทั้ง 9 หัวขอแลว ชองหมายเหตจุะชวยเตอืนและชวยในการให

ระดับคะแนนไดอยางเปนธรรม รวมทั้งจะเปนขอมูลในการตรวจติดตามครั้งตอไป นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลใน

ชองหมายเหตุมาใชในการใหคะแนน หรือขอเสนอแนะแกผูประกอบการ หรือแสดงความชื่นชมแกสถาน

ประกอบการ ซึ่งจะสรางความรูสึกเปนเจาหนาที่ผูใหคําแนะนําและปรึกษามากกวาเปนเจาหนาที่เขาตรวจสอบเพื่อ

ดําเนินการตามกฎหมาย 

 

 

   คะแนนที่ไดรวม x 100 
คะแนนรวมในแตละหัวขอ 



2 

 
                                      ตัวอยางการคํานวณ 

น้ํา 

หนกั 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 

2 

พอใช 

1 

ปรับปรุง 

0 

คะแนน

ที่ได 

หมายเหต ุ

 4.  ภาชนะบรรจ ุ   
0.5 4.1  ทําจากวสัดุที่ไมเปนพษิ      
1.0 4.2  ภาชนะบรรจุชนิดใชไดเพียงครัง้เดียว 

(หีบหอสะอาด, ไมมีตําหน)ิ 
   - ไมมีการใช 

 4.3  ภาชนะบรรจุชนิดใชไดหลายครัง้      
0.5 4.3.1  มีการคดัแยกกอนลาง    1  
1.0 4.3.2  วิธีการลางและฆาเชือ้    1  
0.5 4.4  การตรวจสอบการปนเปอนจุลินทรีย

ของภาชนะบรรจุ 
   0  

1.0 4.5  ภาชนะบรรจุที่ผานการลางทําความ
สะอาด (การจัดการ, การเกบ็รักษา) 

   2  

0.5 4.6  การลําเลยีงขนสงภาชนะบรรจุที่ทาํ
ความสะอาดแลว ตองไมทําใหเกิดการปนเปอน
ข้ึนอีก 

   0.5  

หัวขอที ่4 คะแนนรวม = 10-2 คะแนน 
คะแนนที่ไดรวม = 5.5 คะแนน (68.75%) 

* รอยละของคะแนนที่ไดในแตละหัวขอ = (5.5x100)/8 = 68.75% 

3.  ขอบกพรองที่รุนแรง (Major Defect) หมายถงึ ขอบกพรองที่เปนความเสี่ยงซึ่งอาจทําใหอาหารเกิด

การปนเปอนไมปลอดภัยตอการบริโภค ไดแก 

3.1  ไมมีหองบรรจุน้ําที่เปนสัดสวนถาวร ทําใหไมสามารถปองกันการปนเปอนขณะทําการบรรจ ุ

ตามบนัทกึการตรวจสถานทีผ่ลิตน้าํบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนทิ ตามแบบ ตส.3(50) ขอ 1.2.9 (5.1) 

3.2  ไมทําการบรรจุในหองบรรจุ หรือการทาํงานในหองบรรจุอยูในลักษณะที่กอใหเกดิการ

ปนเปอน ตามบันทกึการตรวจสถานที่ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตามแบบ ตส.3(50) ขอ 6.2 

3.3  ขอบกพรองอื่นๆที่คณะเจาหนาที่ผูตรวจไดประเมินแลววาเปนความเสี่ยง ซึ่งอาจทําใหอาหาร

เกิดความไมปลอดภัยตอการบริโภค 

4.  การยอมรบัผลการตรวจวาผานการประเมนิ ตองมีคะแนนที่ไดรวมแตละหวัขอและคะแนนรวมทัง้หมด

ไมนอยกวารอยละ 60 และตองไมพบขอบกพรองที่รุนแรง 

 

 


