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          18. วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้          
ในการผลิตและการเก็บรักษาน้ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
(ฉบับที่  3) โดยการผลิตน้ํ าบริ โภคในภาชนะบรรจุที่ ปิ ดสนิท                       

ตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
ทั้งนี้ ตองเรียนรูเพิ่มเติมระเบียบ อห.4 คูมือสําหรับประชาชน : วิธีการผลิต เครืองมือ เครื่องใชในการผลิตและ                

การเก็บรักษาน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เพิ่มเติมที่เว็บไซตแ nptho.moph.go.th เลือก One stop service/
การขออนุญาต เลือก อาหาร 

 
ล าดับที ่ หัวข้อ เนื้อหา 

1. สถานท่ีตั้งและ
อาคารผลิต 
 

1.1 สถานท่ีตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง ตองอยูในท่ีที่เหมาะสม ไมทาํใหเกิดการปนเปื้อน
กับนํ้าบริโภคที่ผลติ หากไมสามารถหลีกเลีย่งไดตองมีมาตรการปูองกันการปนเปื้อน
ดังกลาว 

  1.2  อาคารผลิตน้าํบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิทอยางนอยตองมลีักษณะ ดังตอไปนี้ 
        1.2.1  มีการออกแบบและกอสรางมั่นคง งายแกการบํารุงสภาพและรักษาความ

สะอาด และสามารถปูองกันสัตวแ แมลง 
        1.2.2  มีระบบแสงสวางและระบบการถายเทอากาศท่ีดีและเพียงพอ 
        1.2.3  ใชสําหรับผลิตอาหารเทาน้ัน 
        1.2.4  มีการแยกท่ีอยูอาศัยและหองน้ําหองสวมออกเป็นสัดสวน ไมปะปนกับบริเวณ

ผลิต 
        1.2.5  มีขนาดและพื้นท่ีมากพอที่จะติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณแการผลิตและแยกเป็น

สัดสวนเป็นไปตามสายงานการผลติ 
        1.2.6  ภายในอาคารผลติอยางนอยตองประกอบดวย 

              1.2.6.1 หองหรือบริเวณติดตั้งเครื่องหรืออุปกรณแปรับคณุภาพน้ํา  มีพื้นลาด
เอียง ไมมีน้ําขัง และมีทางระบายน้ํา 
              1.2.6.2 หองหรือบริเวณเก็บภาชนะกอนลาง กรณีเป็นภาชนะบรรจุใหม (ขวด 
ถุง และฝา) หองหรือบริเวณนั้นตองมีพื้นท่ีแหง มีช้ันหรือยกพ้ืน มีมาตรการปูองกันฝุุน
ละออง 
              1.2.6.3 หองหรือบริเวณลางและฆาเชื้อภาชนะบรรจุ มีพ้ืนลาดเอียง ไมมีน้ําขัง
และมีทางระบายน้ํา มรีะบบจดัแยกภาชนะกําลังรอลางและทีล่างแลว 
              1.2.6.4  หองบรรจุ มมีาตรการปูองกันการปนเปื้อนอยางมีประสิทธิภาพ มี
ทางเขา-ออกท่ีสามารถปูองกันสัตวแและแมลง ไมเป็นทางเดินผานไปยังบริเวณหรือหอง
อื่นๆ มีพื้นลาดเอียง ไมมีน้าํขังและมีทางระบายน้ํา   มีโต฿ะและหรือแทนบรรจุซึ่งทําความ
สะอาดงาย และหองบรรจุดังกลาวตองมีการใชและปฏิบัติงานจริง 

                1.2.6.5  หองหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑแ มีชั้นหรือยกพ้ืนรองรับ  มีระบบการ
เก็บผลติภณัฑแเพื่อรอจําหนายในลกัษณะผลิตกอนนําไปจําหนายกอน หองหรือบริเวณ
ตางๆ ดังกลาว ตองแยกเป็นสัดสวนเป็นไปตามสายงานการผลติ มีมาตรการปูองกันการ
ปนเปื้อน  กรณีที่กระบวนการผลติเป็นแบบตอเนื่องและเป็นระบบปิด ตองมีชองเปิด
สําหรับการลาํเลยีงขนสง  ซึ่งชองเปิดนั้นตองมีขนาดพอเหมาะและมมีาตรการปูองกันการ
ปนเปื้อน และกรณีทีม่ียานพาหนะสําหรับสงผลิตภัณฑแ ตองมีระบบการปูองกันปนเปื้อน 
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ล าดับที ่ หัวข้อ เนื้อหา 
2. เครื่องมือ

เครื่องจักรและ
อุปกรณแ 
การผลิต 
 

2.1  มีจํานวนเพียงพอและเป็นชนดิที่เหมาะสมกับการผลิต ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย 
     2.1.1 เครื่องหรืออุปกรณแการปรับคุณภาพนํ้า 
     2.1.2 เครื่องหรืออุปกรณแลางภาชนะบรรจ ุ
     2.1.3 เครื่องหรืออุปกรณแการบรรจ ุ
     2.1.4 เครื่องหรืออุปกรณแปดิผนึก 
     2.1.5 โต฿ะหรือแทนบรรจุที่เหมาะสมสําหรับขนาดบรรจุที่ตางกนั 
     2.1.6 ทอสงน้ําเป็นทอพลาสตกิ PVC หรือวัสดุอื่นท่ีมีคณุภาพทดัเทียมกัน 

  2.2  มีการออกแบบ อยางนอยตองมีลักษณะดังนี ้
     2.2.1  ผิวหนาของเครื่องหรืออุปกรณแที่สมัผสัโดยตรงกับนํ้าบริโภคทําจากวัสดุที่ไม
กอใหเกิดสนิมและไมเป็นพิษ สามารถทําความสะอาดและฆาเช้ือไดงาย 

       2.2.2  ทอน้ําท่ีมีขอตอ วาลแว และน฿อต ออกแบบงายตอการถอดเพื่อทําความสะอาด 
ฆาเช้ือ และการประกอบใหม ภายในทอไมมีมุมหรือปลายตัน ซึ่งจะทําใหสิ่งสกปรกสะสม
และยากตอการทําความสะอาด 

       2.2.3  ถังหรือบอพักน้ําในกระบวนการผลิต มฝีาปดิปูองกันการปนเปื้อน  ซึ่งฝานั้นมี
การออกแบบและอยูในสภาพที่ดี ไมเป็นท่ีสะสมของสิ่งสกปรก 

       2.2.4  อุปกรณแการปรับคณุภาพนํ้าและสารกรองมีการออกแบบและกําหนดคุณสมบตัิ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อวัตถุประสงคแในการกรองแตละขั้นตอนการผลติ และสมัพันธแกับกําลัง
การผลิต ซึ่งผูผลติตองแจงไวตอผูอนุญาต 

  2.3  มีการติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสมเป็นไปตามสายงานการผลิต ตองงายตอการ
ปฏิบัติงานและทําความสะอาด 

  2.4  ตองมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณแการกรองสม่ําเสมอ เพื่อให
มั่นใจวายังมีสภาพการทํางานท่ีใหผลดีอยู 

  2.5  มีการลาง ฆาเชื้อ และรักษาความสะอาด  ซึ่งอยางนอยตองปฏิบัติดังนี ้
       2.5.1  ทําความสะอาดและฆาเชื้ออยางเพียงพอกอนและหลังการผลิต  หรือตาม

ระยะเวลาที่เหมาะสม 
       2.5.2  มีการตรวจสอบประสทิธิภาพของการลางฆาเช้ือเครื่องจักรอุปกรณแการผลิต

สม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาวิธีการลางและฆาเชื้อที่กําหนดไวถูกตอง สามารถขจัดสิ่งสกปรก
และฆาเชื้อไดจริง 

       2.5.3  เก็บรักษาเครื่องจักร อปุกรณแการผลิตที่ลางและฆาเช้ือแลวใหอยูในสภาพท่ี
เหมาะสม มมีาตรการปูองกันการปนเปื้อนอยางเพียงพอจนถึงเวลาใชงาน ซึ่งมีการ
ตรวจสอบกอนใชดวย 
 

3. แหลงน้ํา แหลงน้ําท่ีนํามาใชในการผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตองหางจากแหลง
โสโครกและสิ่งปฏิกลู หรือมีมาตรการปูองกันไมใหเกดิการปนเปื้อนกับแหลงน้ํา ผูผลิตตอง
เก็บตัวอยางน้ําจากแหลงน้ําไปตรวจวิเคราะหแคุณสมบตัิ ทั้งทางเคมี กายภาพ และ
จุลินทรียแ สม่ําเสมอ อยางนอยปลีะ 1 ครั้ง และ/หรือ ทุกครั้งท่ีมีการเปลีย่นแหลงน้ํา เพื่อ
ใชเป็นขอมูลเกี่ยวกับการเปลีย่นแปลงคุณภาพของแหลงน้ําและเป็นขอมูลใชในการ
ปรับปรุงคณุภาพน้ํา 
 

4. การปรับ
คุณภาพน้ํา 

ตองเหมาะสมและคํานึงถึงคุณภาพของแหลงน้ําตามขอ 3 เพื่อติดตัง้เครื่องและอุปกรณแการ
กรองและฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถกําจัดสิ่งปนเปื้อนทางเคมี กายภาพ และ
จุลินทรียแที่มีอยูใหอยูในระดบัท่ีกฎหมายกําหนด 
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ล าดับที ่ หัวข้อ เนื้อหา 
5. ภาชนะบรรจ ุ 5.1 ตองทําจากวัสดุที่ไมเป็นพิษ 

5.2 ภาชนะบรรจุชนิดใชเพียงครั้งเดียวซึ่งรวมถึงฝา ตองมีการตรวจสอบสภาพเบื้องตน ไม
มีตําหนิ อยูในหีบหอท่ี สะอาด ปูองกันการปนเปื้อนจากฝุุนผง กอนนํามาใชบรรจตุองลาง
ดวยน้ําที่ผานการปรับคณุภาพท่ีพรอมจะนําไปบรรจ ุ

  5.3 ภาชนะบรรจุชนิดใชไดหลายครั้งอยางนอยตองดําเนินการ ดังนี้ 
    5.3.1 กอนลางมีบรเิวณเก็บ แยกเป็นสดัสวน มีการตรวจสอบสภาพทั้งภายนอกและ
ภายในภาชนะและฉลากหากมีขอบกพรองตองทําการคัดแยกออก 
    5.3.2 ทําความสะอาดพื้นผิวดานนอกและฝาดวยน้ํายาทําความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ
กอน และลางทําความสะอาดผิวดานในท่ีสัมผสักับนํ้าที่บรรจุ และฆาเชื้ออีกครั้งดวยสารฆา
เชื้อที่มีประสิทธิภาพ และตองลางดวยน้ําที่ใชบรรจุเป็นครั้งสดุทายกอนบรรจุ 

  5.4  ตองตรวจสอบการปนเปื้อนจลุินทรียแของภาชนะบรรจสุม่ําเสมอ เพื่อยืนยันถึงการทํา
ความสะอาดและฆาเชื้อที่มีประสทิธิภาพ 

  5.5  ภาชนะบรรจุที่ลางแลว ควรรีบนําไปบรรจุน้ําบริโภคและปิดฝาทันที หากไมสามารถ
ทําไดก็ตองมีวิธีการเก็บรักษาภาชนะบรรจุที่ทําความสะอาดแลวอยางเหมาะสม ตองมี
มาตรการปูองกันการปนเปื้อนจนถึงเวลาใชงาน ตองมีการตรวจสอบสภาพความสะอาด
กอนใชบรรจุ หากมีตําหนหิรือไมสะอาดตองคัดแยกนาํไปผานกรรมวธิีการทําความสะอาด
และฆาเชื้อใหม 

  5.6  การลาํเลยีงขนสงภาชนะบรรจุที่ทําความสะอาดแลว ตองไมทาํใหเกิดการปนเปื้อนข้ึน
อีก 
 

6. สารทําความ
สะอาดและสาร
ฆาเช้ือ 

สารที่ใชในการทําความสะอาดและฆาเชื้อ เครื่องจักร อุปกรณแการผลิตโดยเฉพาะภาชนะ
บรรจุ ตองมีขอมลูเกี่ยวกับวิธีการใช ความเขมขน อุณหภมูิที่ใช ระยะเวลาทีส่ารนั้นสัมผัส
กับพ้ืนผิวที่ตองการทําความสะอาดและฆาเช้ือ และตองมีการทดสอบวาขอมูลดังกลาวมี
ประสิทธิภาพในการทําความสะอาดและฆาเช้ือไดจริง 
 

7. การบรรจ ุ การบรรจุน้ําบรโิภคที่เหมาะสมตองปฏิบัติดังนี ้
7.1  บรรจุและปดิฝาหรือปิดผนึกทันทีเมื่อน้ําผานการปรับคณุภาพแลว หากไมสามารถทํา
ไดจะตองมีถังเก็บที่สะอาด มีฝาปดิ และมีอุปกรณแฆาเช้ือจุลินทรียแอกีครั้งกอนบรรจ ุ
7.2  บรรจุในหองบรรจุที่มลีักษณะตามขอ 1.2.6.4 
7.3  บรรจดุวยเครื่องบรรจุที่มีประสิทธิภาพและสะอาด 
7.4  บรรจจุากหัวบรรจุโดยตรง ไมมีการตอสายยางในการบรรจุไมวาขนาดบรรจุใดก็ตาม 
7.5  ไมใหมือของผูปฏิบัติงานสัมผสักับปากขวดขณะทําการบรรจุและปิดฝาหรือปิดผนึก 
7.6  ตรวจพินิจสภาพความเรยีบรอยของภาชนะบรรจุหลังการบรรจแุละปิดฝาหรือปิด
ผนึกอีกครั้ง รวมทั้งตรวจสอบความสมบรูณแของฉลาก 
 

8. การควบคุม
คุณภาพ
มาตรฐาน 

ผูผลิตตองเก็บตัวอยางผลิตภณัฑแสงตรวจวิเคราะหแทั้งทางดานจลุินทรียแ เคมี และฟิสิกสแ 
เป็นประจาํ โดยเฉพาะทางดานจลุนิทรียแตรวจสอบอยางนอยปีละ  2 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบวา
ผลิตภณัฑแมีคณุภาพมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกาํหนด 
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ล าดับที ่ หัวข้อ เนื้อหา 
9. การสุขาภิบาล ผูผลิตตองดําเนินการเกี่ยวกับสุขาภิบาลดังตอไปนี ้

9.1 ทําความสะอาดผนัง เพดาน พื้นอาคารผลิต สม่ําเสมอ โดยเฉพาะหองบรรจมุีการลาง
พื้นและฆาเชื้อดวยสารเคมีกอนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
9.2 มูลฝอยในสถานท่ีผลติมีภาชนะที่มีฝาปดิ ในจํานวนที่เพียงพอและมีวิธีกําจดัที่
เหมาะสม 
9.3 น้ําท่ีใชในอาคารผลิตสาํหรับวตัถุประสงคแอื่นๆ ตองสะอาด มีการปรับคณุภาพน้ําตาม
ความจําเป็นในการใชและมีปริมาณเพียงพอ 
9.4 มีทางระบายน้ําทิ้งที่ออกแบบใหสามารถระบายน้ําไดอยางสะดวก และมีฝาหรือ
ตะแกรงปิดรางระบายน้ํานั้น เพื่อปูองกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น 

  9.5 หองสวมและอางลางมือหนาหองสวมมีจํานวนเพียงพอสาํหรับผูปฏิบัติงานและถูก
สุขลักษณะ มีอุปกรณแในการลางมอือยางครบถวน ถูกสุขลักษณะ และใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  9.6 อางลางมือบริเวณผลติมีจํานวนเพียงพอโดยเฉพาะหนาหองบรรจุ และมีอุปกรณแใน
การลางมือครบถวน ถูกสุขลักษณะ และใชงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

  9.7  ไมมีสัตวแเลี้ยงในอาคารผลิต และมรีะบบควบคมุปูองกันสัตวแ แมลง  
ที่มีประสิทธิภาพ 
 

10. บุคลากรและ
สุขลักษณะ
ผูปฏิบัติงาน 

ผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิตตองปฏบิัติและคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังน้ี 
10.1 ไมเป็นโรคติดตอหรือโรคที่นารังเกียจ หรือมีบาดแผลอันอาจกอใหเกิดการปนเปื้อน
ในผลิตภัณฑแ และผานการตรวจสขุภาพอยางนอยปีละหนึ่งครั้ง 
10.2 แตงกายสะอาด ตดัเล็บใหสัน้ ไมทาเลบ็ ไมใสเครื่องประดับ และลางมือใหสะอาด 
ทุกครั้งกอนเริ่มปฏบิัติงาน โดยเฉพาะผูปฏิบตัิงานในหองบรรจตุองสวมถุงมือท่ีอยูในสภาพ
สมบูรณแ สะอาดถูกสุขลักษณะ  
       กรณีไมสวมถุงมือ ตองลางมอื เล็บ แขน ใหสะอาดกอนเขาหองบรรจุ และจุมลาง
ดวยน้ําคลอรีนกอนทําการบรรจ ุมีหมวก/ ผาคลุม / ตาขาย / แถบรัดผม / ผากันเปื้อน / 
ผาปิดปาก / รองเทาคนละคู เพื่อปูองกันการปนเปื้อนลงไปในผลิตภัณฑแ 
10.3 ไมบริโภคอาหารและสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานหรือมีนิสัยการทํางานท่ี นารังเกียจ
อื่นๆ ซึ่งอาจทําใหเกิดการปนเปื้อนลงในผลิตภณัฑแได 
10.4 ไดรับการอบรมเกีย่วกับสุขลกัษณะทั่วไปและความรูเกีย่วกับการผลิตน้ําบริโภคตาม
ความเหมาะสม 
 

11. บันทึกและ
รายงาน 

ผูผลิตตองมีบันทึกและรายงานอยางนอยดังตอไปนี ้
11.1  ผลการตรวจวิเคราะหแน้ําจากแหลงน้ําท่ีใชในการผลติ 
11.2  สภาพการทํางานของเครื่องกรอง และ/หรือเครื่องฆาเช้ือ 
11.3  ผลการตรวจวิเคราะหแผลติภัณฑแทั้งดานเคมี ฟิสิกสแ และจุลชีววิทยา 
11.4  ชนิดและปริมาณการผลติของผลิตภณัฑแ 
 

 
 
 
 
 
 


