
 
 

EB2 หน�วยงานของท�านมกีารปฏิบัติงานตามคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลกัอย�างไร 

1) มีคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม� 

(/)  มี หลักฐาน คือ   
๑. คู�มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจคุณภาพน้ําด่ืมงานคุ&มครองผู&บริโภค 
๒. หนังสือขออนุญาตเผยแพร�บนเวปไซต1 
๓. หนังสือสั่งการให&ทุก รพ.สต. ประชาสัมพันธ1 และถือปฏิบัติ 
๔. หลักฐานการเผยแพร�บนเวปไซต1 

2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม� 

(/)  มี หลักฐาน คือ 
๑. รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจคุณภาพน้ําด่ืมงานคุ&มครองผู&บริโภค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักฐาน EB 2 ข!อ 1 

๑. คู�มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจคุณภาพนํ้าดื่มงานคุ!มครองผู!บริโภค 

 
 
 
 



 
 

 

สารบัญ 
           หน!า 
 

๑. วัตถุประสงค1         ๑ 
๒. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน       ๑ 
๓. ขอบเขต         ๒ 
๔. ความรับผิดชอบ        ๒ 
๕. คําจํากัดความ         ๒ 
๖. ข&อกําหนดท่ีสําคัญ        ๒ 
๗. ตัวชีว้ัด         ๒ 
๘. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน        ๒ 
๙. กฏหมาย มาตรฐาน และเอกสารท่ีเก่ียวข&อง     ๒ 
๑๐. การจัดเก็บและการเข&าถึงเอกสาร      ๓ 
๑๑. ระบบติดตามประเมินผล       ๓ 
๑๒ ผนวก         ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(๑) 
๑.วัตถุประสงค� 

เพ่ือเป�นแนวทางให�เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบงานคุ�มครองผู�บริโภคปฏิบัติในการตรวจคุณภาพนํ้าดืม่ 
  
๒. ผังกระบวนการทํางาน 
 
ลําดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน

เวลา 
ข(อกําหนดของ
กระบวนการ 

(กฏ ระเบียบ ข(อบังคับ) 

 
ผู(รับผิดชอบ 

 
๑ 
 
 

 
วางแผนเก็บตัวอย*างนํ้า 

 

  
เอกสาร การเก็บตัวอย*าง
นํ้าเพ่ือส*งตรวจคุณภาพ 

 
งานคุ�มครอง

ผู�บริโภค 

 
 

๒ 
 

 
 
          - ประสานศูนย0วิทยาศาสตร0การแพทย0ท่ี ๗ ขอนแก*น 
          - ออกหนังสือแจ�งสถานประกอบการ 
 
 

 
 

ป4ละ 
๒ ครั้ง 

 
 
เอกสาร การเก็บตัวอย*าง
นํ้าเพ่ือส*งตรวจคุณภาพ 

 
 

งานคุ�มครอง
ผู�บริโภค 

 
 

๓ 
 

 
 

เตรียมการออกตรวจ 
 

 
 

 
 

๑ วัน 

 
 
เอกสาร การเก็บตัวอย*าง
นํ้าเพ่ือส*งตรวจคุณภาพ 

 
 

งานคุ�มครอง
ผู�บริโภค 

 
 

๔ 
 
 
 

 
 

ดําเนินการเก็บตัวอย*าง 

 
 

๑ วัน 

 
 
เอกสาร การเก็บตัวอย*าง
นํ้าเพ่ือส*งตรวจคุณภาพ 

 
งานคุ�มครอง

ผู�บริโภค 
และจนท. 
รพ.สต. 

 
 

๕ 
 
 

 
 

ส*งตัวอย*างนํ้าส*งตรวจศูนย0วิทยาศาสตร0การแพทย0 
 

 
ภายใน 

๒๔ 
ช่ัวโมง 

 
เอกสาร การเก็บตัวอย*าง
นํ้าเพ่ือส*งตรวจคุณภาพ 

 
งานคุ�มครอง

ผู�บริโภค 
 

 
 

๖ 
 
 

 
 

รับรายงานผลตรวจคุณภาพนํ้า/ 
ให�คําแนะนําสถานประกอบการ 

 
 

 
ทันท่ีท่ี
ได�รับผล
ตรวจ 

 
เอกสาร ผลการตรวจ
คุณภาพนํ้า 

 
งานคุ�มครอง

ผู�บริโภค 
 

 
 
 



 
(๒) 

๓. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
  คู*มือนี้ใช�เป�นข�อปฏิบัติของงานคุ�มครองผู�บริโภค ภายในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนามน 
๔.ความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ผู�รับผิดชอบงานคุ�มครองผู�บริโภค มีหน�าท่ีควบคุมการปฏิบัติให�เป�นไปตามคู*มือฉบับนี้ 
     ๔.๒ ผู�รับผิดชอบงานคุ�มครองผู�บริโภค มีหน�าท่ีรายงานผลการตรวจและให�ข�อเสนอแนะ 
๕. คําจํากัดความ 
   ๕.๑  การตรวจคุณภาพน�าด่ืมน�าใช� หมายถึง การใช�วิธีทางวิทยาศาสตร0ในการตรวจสอบว*าน�ามีคุณภาพ
เหมาะสมท่ีจะใช�อุปโภค บริโภคได�อย*างปลอดภัย โดยไม*ทําให�เกิดปBญหาต*อสุขภาพอนามัย 
 
๖. ข(อกําหนดท่ีสําคัญ 
      ๖.๑  ประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอนามนได�รับการปDองกันและจัดการโรคติดต*อท่ีเกิดจากการบริโภคน้ํา 
๗. ตัวช้ีวัด  
   ๗.๑  ปฏิบัติตามแผนปDองกันควบคุมโรค ๑๐๐ เปอร0เซ็นต0 
   ๗.๒  ลดการเจ็บปGวยและการสูญเสียจากโรคติดต*อท่ีเกิดจากการบริโภคน้ํา 
๘. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
       ๘.๑  วางแผนเก็บตัวอย*างน้ํา 
       ๘.๒  ประสานหน*วยตรวจคุณภาพน้ํา 
         ๘.๒.๑  ประสานหน*วยรับตรวจคุณภาพน้ําได�แก* ประสานแผนกสนับสนุนสายวิทยาศาสตร0การแพทย0
ขอนแก*น 
      ๘.๒.๒  จัดทําแผนการเก็บตัวอย*างน้ําและออกหนังสือแจ�งเพ่ือกําหนด วัน เวลา เก็บตัวอย*าง 
       ๘.๓   เตรียมการ 
         ๘.๓.๑  เตรียมอุปกรณ0ในการเก็บตัวอย*าง  โดยการขอสนับสนุนจากหน*วยตรวจคุณภาพ 
         ๘.๓.๒  ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะ เพ่ือนํา จนท.ไปดําเนินการเก็บตัวอย*างหรือ นํา ส*งตัว อย*างน้ํา 
ตามวันเวลาท่ีกําหนดในแผน 
       ๘.๔  ดําเนินการเก็บตัวอย*างน้ํา 
          ๘.๔.๑  ดําเนินการเก็บตัวอย*างน้ําด่ืมจากสถานประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนในเขตอําเภอนามน ตาม
เทคนิคปราศจากเชื้อ 
       ๘.๕  ส*งตัวอย*างตรวจ 
          ๘.๕.๑  ส*งตัวอย*างน้ําท่ีเก็บมา ส*งให�วิทยาศาสตร0การแพทย0ขอนแก*นเพ่ือตรวจวิเคราะห0 คุณภาพน้ํา
ตัวอย*าง 
       ๘.๖  รับรายงานผลตรวจ/ข�อเสนอแนะ 
          ๘.๖.๑   รับรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ํา 
          ๘.๖.๒   รายงานผลการตรวจให�หน*วยท่ีดําเนินการเก็บตัวอย*างรับทราบ 
           ๘.๖.๓   กรณีผลการตรวจไม*ผ*านเกณฑ0มาตรฐาน น้ําด่ืม-น้ําใช� ให�คําแนะนําในการปรับปรุงแก�ไขแล�ว
เก็บตัวอย*างเพ่ือตรวจซํ้า 
๙. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารท่ีเก่ียวข(อง 
        9.๑ พ.ร.บ. คุ�มครองผู�บริโภค พ.ศ.2522 
        9.๒ พ.ร.บ. ข�อมูลข*าวสาร พ.ศ.25๔0 
        9.3 พ.ร.บ. โรคติดต*อ พ.ศ.2559 
        9.4 มาตรฐานผลิตภัณฑ0อุตสาหกรรมน้ําบริโภค 
        9.๕ คู*มือการสุ*มเก็บ การบรรจุและการเก็บรักษา คุณภาพย้ําบริโภคเพ่ือการนําส*งห�องปฏิบัติการ 



 
(๓) 

๑0. การจัดเก็บและการเข(าถึงเอกสาร 
ช่ือเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผู(รับผิดชอบ การ

จัดเก็บ 
ระยะเวลา 

๑.การตรวจคุณภาพน้ํา
ด่ืม 

งานคุ�มครองผู�บริโภค 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนา
มน 

   

     
 
         
๑๑.ระบบการติดตามและประเมินผล 
      ๑๑.๑ การนําเสนอผลปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานการสุ*มตรวจตามกระบวนการเม่ือมีการทบทวน
มาตรการหรือพบอุปสรรคในการตรวจคุณภาพน้ําด่ืม 
๑๒.ภาคผนวก 
 

ข(อแนะนําในการส=งตัวอย=าง 

            1. ให�ผู�ส*งตัวอย*างน้ําบริโภค ปฏิบัติดังนี้ 
            1.1 ติดต*อเจ�าหน�าท่ีเพ่ือขอรับภาชนะจากห�องปฏิบัติการ และเก็บตัวอย*าง ในภาชนะท่ีกําหนด ได�แก* 
               1.1.1 ขวดแก�วปากกว�าง ความจุประมาณ 125 มิลลิลิตร มีฝาจุกแก�วปTดสนิทแบบกราวน0จอยท0 ฝาและคอ
ขวดหุ�มด�วยกระดาษอะลูมิเนียมบรรจุในกระปUองเหล็กกล�าไร�สนิม ซ่ึงผ*านการอบฆ*าเชื้อ บรรจุตัวอย*างน้ําปริมาตร
ประมาณ 100 มิลลิลิตร เพ่ือทดสอบทางแบคทีเรีย ถ�าตัวอย*างน้ําประปามีคลอรีนอิสระคงเหลือให�สุ*มเก็บน้ําตัวอย*างใส*
ขอวดแก�ว ท่ีบรรจุสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต เก็บรักษาคุณภาพน้ําตัวอย*างระหว*างการนําส*งห�องปฏิบัติการโดยแช*
เย็นท่ี อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส การเก็บตัวอย*างน้ําจากกXอกน้ําประปาโดยตรงต�องทําความสะอาด*าเชื้อบริเวณ
ปาก กXอกก*อนสุ*มเก็บตัวอย*าง 
               1.1.2 ขวดพลาสติกท่ีสะอาดมีฝาปTดสนิท ความจุประมาณ 2 ลิตร บรรจุตัวอย*างน้ําเพ่ือตรวจวิเคราะห0ทาง
เคมี กายภาพ เก็บรักษาคุณภาพตัวอย*างน้ําระหว*างการนําส*งห�องปฏิบัติการโดยแช*เย็นท่ี อุณหภูมิประมาณ 4 องศา
เซลเซียส 
               1.1.3 ขวดพลาสติกทรงกระบอกท่ีสะอาดชนิด PP (Polypropylene) หรือ PE (Polyethylene) มีฝาปTด
สนิท ความจุประมาณ 1 ลิตร บรรจุตัวอย*างน้ําเพ่ือตรวจวิเคราะห0ทางโลหะหนัก เก็บรักษาคุณภาพน้ําตัวอย*างระหว*าง
การนําส*งห�องปฏิบัติการโดยแช*เย็นท่ี อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส 
     1.2 ติดฉลากข�างภาชนะบรรจุตัวอย*างและระบุรายละเอียดตามแบบฟอร0ม 
           1.3 ส*งตัวอย*างน้ําบริโภค ท่ีศูนย0ห�องปฏิบัติการกรมอนามัย อาคารศูนย0ห�องปฏิบัติการกรมอนามัย ภายในเวลา 
48 ชั่วโมง พร�อมกรอกรายละเอียดในใบนําส*งตัวอย*าง (คําขอใช�บริการ) ตามแบบฟอร0มให�ครบถ�วนและแจ�งความ
ประสงค0ระบุรายการท่ีต�องการทดสอบต*อเจ�า หน�าท่ี 
           1.4 ผู�ส*งตัวอย*างรับสําเนาใบรับตัวอย*าง 
        2. ระยะเวลาดําเนินการต้ังแต*รับตัวอย*างเข�าสู*ห�องปฏิบัติการ จนกระท่ังออกใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห0
ทดสอบ ใช�เวลาประมาณ 30 วัน (นับรวมวันหยุด) 
       3. เจ�าหน�าท่ีห�องปฏิบัติการแจ�งผู�ส*งตัวอย*างชําระค*าบริการตรวจวิเคราะห0พร�อมรับใบเสร็จรับเงินและรับรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะห0 
       4. บริการรับตรวจวิเคราะห0 ทดสอบ ตัวอย*างน้ําบริโภค ทุกวันเวลาราชการและวันศุกร0เวลา 08.30- 15.00 น. 
       5. ห�องปฏิบัติการมีนโยบายไม*ใช�การจ�างเหมาช*วง 



 
(๔) 

 
รูปแสดงภาชนะบรรจุตัวอย=างน้ําบริโภคและฉลาก 

 

 

  1. ภาชนะบรรจุตัวอย*างสําหรับการทดสอบทางแบคทีเรีย 

         2. ภาชนะบรรจุตัวอย*างสําหรับการวิเคราะห0ปริมาณโลหะหนัก 

              3. ภาชนะบรรจุตัวอย*างสําหรับการตรวจวิเคราะห0ทางเคมี-กายภาพ 

 

 

ฉลากสําหรับติดท่ีภาชนะบรรจุตัวอย*าง 

 

 
 
 
 
 



 
 

๒. หนังสือขออนุญาตเผยแพร�บนเวปไซต4 
 

 
 
 



 
๓. หนังสือส่ังการให!ทุก รพ.สต. ประชาสัมพันธ4 และถือปฏิบัติ 

 

 
 
 
 



 
๔. หลักฐานการเผยแพร�บนเวปไซต4 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
หลักฐาน EB 2 ข!อ 2 

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจคุณภาพน้ําดื่มงานคุ!มครองผู!บริโภค 
 

 
 
 



 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

ตรวจโรงงานผลิตน้ําดื่มประจําป@งบประมาณ 256๑  
 

 
 

โรงงานผลิตน้ําด่ืม 

ผลการตรวจน้ําด�วยชุด อ.11 ผลการตรวจโรงงาน 
กXอก
บรรจุ 

20 ลิตร 

กXอก
บรรจุ 

ขวดเล็ก 

น้ําถัง 
20 ลิตร 

น้ําขวด
เล็ก 

 

โรงงานน้ําด่ืม โอโซน           พบข�อบกพร*องรุนแรงในเรื่องการบรรจุ
และห�องบรรจุ    ซ่ึงไม*ผ*านมาตรฐาน
เบ้ืองต�น  โดยจะรายงานให� สสจ.ทราบ
และดําเนินการเพ่ือพิจารณาใบอนุญาต
ต*อไป  จึงไม*เก็บตัวอย*างน้ํา 

โรงงานน้ําด่ืมครีมโซดา      3 4 5 ไม*มีการ
บรรจุ 

ผลการประเมิน 65.5 คะแนน 

โรงงานน้ําด่ืมเรืองสวัสด์ิ     3 4 6 6 ผลการประเมิน 64 คะแนน 
โรงงานน้ําด่ืมเดียมอง 3 3 4 6 ผลการประเมิน 67.5 คะแนน 
โรงงานน้ําด่ืมรุ*งเจริญ      5 3 6 4 ผลการประเมิน 60 คะแนน 
โรงงานน้ําด่ืมท็อป 3 - 4 ไม*มีการ

บรรจุ 
ผลการประเมิน 63.35 คะแนน 

โรงงานน้ําด่ืมกัปตัน           4 6 6 ไม*มีการ
บรรจุ 

ผลการประเมิน 63 คะแนน 

โรงงานน้ําด่ืมเคเอสยู วอเตอร0        3 3 3 ไม*มีการ
บรรจุ 

ผลการประเมิน 64.5 คะแนน 

โรงงานน้ําด่ืมเย็นจิตร 3 - 5 ไม*มีการ
บรรจุ 

ผลการประเมิน 63.5 คะแนน 

 
หมายเหตุ:    
ผลการกรวดน้ําด�วยชุด อ.11 
ผ*าน  :  ระดับความเข�มสี 1-3                  ไม*ผ*าน  :   ระดับความเข�มสี  4-6  
ผลการตรวจโรงงานน้ําด�านอ่ืนๆ 
ผ*าน  :  มากกว*าหรือเท*ากับ  60 คะแนน   ไม*ผ*าน :  น�อยกว*า 60 คะแนน  

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม  ตามเอกสารแนบท(าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการตรวจสถานท่ีผลิตน้ําบริโภคในภาชนะท่ีปFดสนิท 

สถานประกอบการ  โรงงานน้ําด่ืม 4 อ.      ซ่ึงมีผู�ดําเนินกิจการคือ  นายอุดม  อภัยแสน 
สถานท่ีผลิตต้ังอยู* ณ  135. หมู* 4 ตําบลสงเปลือย  อําเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ0 
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/เลขสถานท่ีผลิตอาหาร  เลขท่ี ....................................-....จํานวนคนงาน  2  คน 
ผลการตรวจประเมิน 

หัวข(อประเมิน คะแนน ร(อย
ละ 

ผล
ประเมิน 

หมายเหตุ 

1.ลักษณะของสถานท่ีตั้งและ
อาคารผลิต 

  ไม*ผ*าน -ไม*มีการแยกสัดส*วนบริเวณล�างทําความสะอาดถังกับห�อง
บรรจุ ซ่ึงอาจทําให�เกิดการปนเปklอน 
-มีน้ําขังและขาดการดูแลความสะอาด 

2.เครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ0ในการผลิต 

  ไม*ผ*าน -แท*นบรรจุทําด�วยไม�ทําให�ยากต*อการทําความสะอาด 
-อุปกรณ0การล�างไม*เพียงพอ 
-ไม*มีการตรวจสอบหาสารตกค�างและแบคทีเรียในน้ํา 
-หลอด UV ไม*พร�อมใช�งาน 

3.แหล*งน้ําและการปรับคุณภาพ
น้ําและการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน 

  ไม*ผ*าน -ไม*มีผลการวิเคราะห0น้ําจากศูนย0วิทาศาสตร0 
-ไม*มีกระบวนการปรับสภาพน้ําเบ้ืองต�น 

4.ภาชนะบรรจ ุ   ไม*ผ*าน -ขาดการล�างทําความสะอาดท่ีถูกวิธี 
-ไม*มีการตรวจสอบการปนเปklอนจุลินทรีย0ของภาชนะ 

5.สารทําความสะอาดและฆ*าเชื้อ   ไม*ผ*าน -ใช�สารทําความสะอาดท่ีไม*เหมาะสมและไม*เพียงพอ 
6.การบรรจุ   ไม*ผ*าน -ห�องบรรจุไม*พร�อมใช�งาน 
7.การสุขาภิบาล   ไม*ผ*าน -อ�างล�างมือไม*พร�อมใช�งาน 

-ไม*มีน้ํายาฆ*าเชื้อหรือสบู*ท่ีเหมาะแก*การทําความสะอาด 
-ไม*มีมาตรการปDองกันสัตว0 แมลง เข�ามาในบริเวณผลิต 

8.บุคลากรและสุขลักษณะ
ผู�ปฏิบัติงาน 

  ไม*ผ*าน -ไม*มีการตรวจหาโรคติดต*อประจําป4 
-ไม*สวมเครื่องแบบการปฏิบัติงานท่ีถูกต�อง 

9.บันทึกและรายงาน   ไม*ผ*าน -ไม*มีการบันทึกและรายงานเก่ียวกับสารตกค�าง การปนเปklอน
แบคทีเรีย อัตราการผลิต ฯ 

คะแนนรวม   -ไม*ผ*าน -พบข�อบกพร	องรุนแรงเรื่องห�องบรรจุ 
-พบข�อบกพร	องรุนแรงเรื่องการบรรจุ 

หมายเหตุ    ผ*าน  :   มากกว*าร�อยละ  60  
ผลตรวจการปนเปGHอนโคลิฟอร�มแบคทีเรียด(วยชุดตรวจ อ.๑๑ 

ส่ิงส=งตรวจ ระดับความเข(มสี ผลประเมิน 
น้ําจากกXอกบรรจุถังใหญ* 20 ลิตร ไม*มีการเก็บตัวอย*าง  

น้ําจากกXอกบรรจุขวดเล็ก ไม*มีการเก็บตัวอย*าง  

น้ําจากถัง 20 ลิตร ไม*มีการเก็บตัวอย*าง  

น้ําจากขวดเล็ก  ไม*มีการเก็บตัวอย*าง  

 หมายเหตุ:     ผ*าน  :  ระดับความเข�มสี 1-3                  ไม*ผ*าน  :   ระดับความเข�มสี  4-6  
ข(อคิดเห็นเพ่ิมเติม  เนื่องจากยังพบข�อบกพร*องรุนแรงเรื่องห�องบรรจุและการบรรจุในข�อ 1.2.9(5.1)  และข�อ 6.2  ซํ้า
จากป4ท่ีแล�ว  โรงงานได�รับคําแนะนําแต*มิได�มีการปรับปรุง  จึงมิได�ประเมินในด�านอ่ืนๆ  และเรียนงานคุ�มครองผู�บริโภค
แลเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขกาฬสินธุ0 พิจารณามาตรการในการดําเนินการต*อไป 
 



 
รายงานการตรวจสถานท่ีผลิตน้ําบริโภคในภาชนะท่ีปFดสนิท 

สถานประกอบการ  โรงงานน้ําด่ืมครีมโซดา     ซ่ึงมีผู�ดําเนินกิจการคือ  .นายสุบิน  ภานิชย0ดี 
สถานท่ีผลิตต้ังอยู* ณ ..125 หมู* 11 ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ0 
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/เลขสถานท่ีผลิตอาหาร  เลขท่ี .46-2-03056 
จํานวนคนงาน  2  คน 
ผลการตรวจประเมิน 

หัวข(อประเมิน คะแนน ร(อยละ ผลประเมิน หมายเหตุ 
1.ลักษณะของสถานท่ีตั้งและอาคาร
ผลิต 

13 65 ผ*าน -มีน้ําขังเล็กน�อย  

2.เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ0
ในการผลิต 

14 70 ผ*าน -อุปกรณ0การล�างไม*เพียงพอ 

3.แหล*งน้ําและการปรับคุณภาพน้ํา
และการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 

7.5 62 ผ*าน -ไม*การตรวจสารตกค�างและ
แบคทีเรีย 

4.ภาชนะบรรจ ุ 6 60 ผ*าน -ไม*มีการตรวจสอบการปนเปklอน
จุลินทรีย0ของภาชนะ 

5.สารทําความสะอาดและฆ*าเชื้อ 2 66 ผ*าน -อุปกรณ0ทําความสะอาดท่ีไม*
เหมาะสมและไม*เพียงพอ 

6.การบรรจุ 8 75 ผ*าน  

7.การสุขาภิบาล 7 70 ผ*าน  

8.บุคลากรและสุขลักษณะ
ผู�ปฏิบัติงาน 

5 62.5 ผ*าน -ไม*มีการตรวจหาโรคติดต*อ
ประจําป4 

9.บันทึกและรายงาน 3 
 

75 ผ*าน  

คะแนนรวม 65.5 65.5 - ไม	พบข�อบกพร	องรุนแรง 
หมายเหตุ 
ผ*าน  :   มากกว*าหรือเท*ากับร�อยละ  60 
 
ผลตรวจการปนเปGHอนโคลิฟอร�มแบคทีเรียด(วยชุดตรวจ อ.๑๑ 
ส่ิงส=งตรวจ ระดับความเข(มสี ผลประเมิน 
น้ําจากกXอกบรรจุถังใหญ* 20 ลิตร 3 ผ*าน 
น้ําจากกXอกบรรจุขวดเล็ก 4 ไม*ผ*าน 
น้ําจากถัง 20 ลิตร 5 ไม*ผ*าน 

  
หมายเหตุ:    
ผ*าน  :  ระดับความเข�มสี 1-3                  ไม*ผ*าน  :   ระดับความเข�มสี  4-6  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการตรวจสถานท่ีผลิตน้ําบริโภคในภาชนะท่ีปFดสนิท 
สถานประกอบการ  โรงงานน้ําด่ืมเรืองสวัสด์ิ    ซ่ึงมีผู�ดําเนินกิจการคือ  นางจีรวรรณ  แก�วภิรมย0 
สถานท่ีผลิตต้ังอยู* ณ  ตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ0 
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/เลขสถานท่ีผลิตอาหาร  เลขท่ี  -  
จํานวนคนงาน  2-4  คน 
ผลการตรวจประเมิน 

หัวข(อประเมิน คะแนน ร(อยละ ผลประเมิน หมายเหตุ 
1.ลักษณะของสถานท่ีตั้งและอาคาร
ผลิต 

17.5 87 ผ*าน -มีน้ําขังเล็กน�อย  

2.เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ0
ในการผลิต 

12.5 62 ผ*าน -หลอด UV ขาดการเช็คบํารุง 

3.แหล*งน้ําและการปรับคุณภาพน้ํา
และการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 

6.5 54.15 ไม*ผ*าน -ไม*มีผลการวิเคราะห0น้ําจากศูนย0วิ
ทาศาสตร0 
-ไม*มีบันทึกการตรวจสารตกค�าง
และแบคทีเรีย 

4.ภาชนะบรรจ ุ 7.5 75 ผ*าน -ไม*มีการตรวจสอบการปนเปklอน
จุลินทรีย0ของภาชนะ 

5.สารทําความสะอาดและฆ*าเชื้อ 2 66.67 ผ*าน  

6.การบรรจุ 6.5 59 ไม*ผ*าน หลอดยูวีไม*พร�อมใช�งาน 
7.การสุขาภิบาล 6 60 ผ*าน -ไม*มีมาตรการปDองกันสัตว0 แมลง 

เข�ามาในบริเวณผลิต 
8.บุคลากรและสุขลักษณะ
ผู�ปฏิบัติงาน 

5.5 68.75 ผ*าน -ไม*มีการตรวจหาโรคติดต*อ
ประจําป4 

9.บันทึกและรายงาน 0 0 ไม*ผ*าน -ไม*มีการบันทึกและรายงาน
เก่ียวกับสารตกค�าง การปนเปklอน
แบคทีเรีย อัตราการผลิต ฯ 

คะแนนรวม 64 64 - ไม	พบข�อบกพร	องรุนแรง 
หมายเหตุ 
ผ*าน  :   มากกว*าหรือเท*ากับร�อยละ  60 
 
ผลตรวจการปนเปGHอนโคลิฟอร�มแบคทีเรียด(วยชุดตรวจ อ.๑๑ 
ส่ิงส=งตรวจ ระดับความเข(มสี ผลประเมิน 
น้ําจากกXอกบรรจุถังใหญ* 20 ลิตร 3 ผ*าน 
น้ําจากกXอกบรรจุขวดเล็ก 4 ไม*ผ*าน 
น้ําจากถัง 20 ลิตร 6 ไม*ผ*าน 
น้ําจากขวดเล็ก  6 ไม*ผ*าน 

  
หมายเหตุ:    
ผ*าน  :  ระดับความเข�มสี 1-3                  ไม*ผ*าน  :   ระดับความเข�มสี  4-6  
 
 



 
 

รายงานการตรวจสถานท่ีผลิตน้ําบริโภคในภาชนะท่ีปFดสนิท 
สถานประกอบการ  โรงงานน้ําด่ืมเดียมอง     ซ่ึงมีผู�ดําเนินกิจการคือ  นายชัย  มองเพชร 
สถานท่ีผลิตต้ังอยู* ณ 82 หมู*6 ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ0 46230 
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/เลขสถานท่ีผลิตอาหาร  เลขท่ี 46-2-04657 
จํานวนคนงาน  9   คน  
ผลการตรวจประเมิน 

หัวข(อประเมิน คะแนน ร(อยละ ผลประเมิน หมายเหตุ 
1.ลักษณะของสถานท่ีตั้งและอาคาร
ผลิต 

18 90 ผ*าน   

2.เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ0
ในการผลิต 

15 75 ผ*าน  

3.แหล*งน้ําและการปรับคุณภาพน้ํา
และการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 

10 85 ผ*าน -ไม*มีการตรวจสอบการปนเปklอน
จุลินทรีย0 

4.ภาชนะบรรจ ุ 8 80 ผ*าน -ไม*มีการตรวจสอบการปนเปklอน
จุลินทรีย0 

5.สารทําความสะอาดและฆ*าเชื้อ 2 70 ผ*าน  

6.การบรรจุ 3.5 65 ผ*าน -เครื่องล�างทําความสะอาดไม*
พร�อมใช�งาน 
-มีการเปTดม*านขณะบรรจุ 

7.การสุขาภิบาล 6 60 ผ*าน -ไม*มีมาตรการปDองกันสัตว0 แมลง 
เข�ามาในบริเวณผลิต 

8.บุคลากรและสุขลักษณะ
ผู�ปฏิบัติงาน 

5 65 ผ*าน -ไม*มีการตรวจหาโรคติดต*อ
ประจําป4 

9.บันทึกและรายงาน 0 0 ไม*ผ*าน  
คะแนนรวม 67.5 67.5 - ไม	พบข�อบกพร	องรุนแรง 

หมายเหตุ 
ผ*าน  :   มากกว*าหรือเท*ากับร�อยละ  60 
 
ผลตรวจการปนเปGHอนโคลิฟอร�มแบคทีเรียด(วยชุดตรวจ อ.๑๑ 
ส่ิงส=งตรวจ ระดับความเข(มสี ผลประเมิน 
น้ําจากกXอกบรรจุถังใหญ* 20 ลิตร 3 ผ*าน 
น้ําจากกXอกบรรจุขวดเล็ก 3 ผ*าน 
น้ําจากถัง 20 ลิตร 4 ไม*ผ*าน 
น้ําจากขวดเล็ก  6 ไม*ผ*าน 

  
หมายเหตุ:    
ผ*าน  :  ระดับความเข�มสี 1-3                  ไม*ผ*าน  :   ระดับความเข�มสี  4-6  
 
 
 
 



 
 

รายงานการตรวจสถานท่ีผลิตน้ําบริโภคในภาชนะท่ีปFดสนิท 
สถานประกอบการ  โรงงานน้ําด่ืมรุ*งเจริญ     ซ่ึงมีผู�ดําเนินกิจการคือ   
สถานท่ีผลิตต้ังอยู* ณ .54 หมู* 12 ตําบลนาม อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ0 46230 
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/เลขสถานท่ีผลิตอาหาร  เลขท่ี .46-2-00957 
จํานวนคนงาน  2  คน 
ผลการตรวจประเมิน 

หัวข(อประเมิน คะแนน ร(อยละ ผลประเมิน หมายเหตุ 
1.ลักษณะของสถานท่ีตั้งและอาคาร
ผลิต 

14 70 ผ*าน -มีน้ําขังและขาดการดูแลความสะอาด 
-ไม*เปลี่ยนรองเท�าภายใน-ภายนอก 

2.เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ0
ในการผลิต 

14 70 ผ*าน -แสงสว*างห�องบรรจุไม*เพียงพอ 

3.แหล*งน้ําและการปรับคุณภาพน้ํา
และการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 

7.5 65 ผ*าน --ขาดการบันทึกปรับสภาพน้ํา 

4.ภาชนะบรรจ ุ 6 60 ผ*าน -ขาดการล�างทําความสะอาดท่ีถูกวิธี 
-ไม*มีการตรวจสอบการปนเปklอน
จุลินทรีย0ของภาชนะ 

5.สารทําความสะอาดและฆ*าเชื้อ 2 65 ผ*าน -ใช�สารทําความสะอาดท่ีไม*เพียงพอ 
6.การบรรจุ 6 55 ไม*ผ*าน -ขาดการทําความสะอาดท่ีเพียงพอ 

-หลอด UVไม*พร�อมใช�งาน 
7.การสุขาภิบาล 6 60 ผ*าน -ไม*มีน้ํายาฆ*าเชื้อหรือสบู*ท่ีเหมาะแก*

การทําความสะอาด 
-ไม*มีมาตรการปDองกันสัตว0 แมลง เข�า
มาในบริเวณผลิต 

8.บุคลากรและสุขลักษณะ
ผู�ปฏิบัติงาน 

5 60 ผ*าน -ไม*มีการตรวจหาโรคติดต*อประจําป4 

9.บันทึกและรายงาน 0 0 ไม*ผ*าน -ไม*มีการบันทึกและรายงานเก่ียวกับ
สารตกค�าง การปนเปklอนแบคทีเรีย 
อัตราการผลิต ฯ 

คะแนนรวม 60 60 - ไม*พบข�อบกพร*องรุนแรง 
หมายเหตุ 
ผ*าน  :   มากกว*าร�อยละ  60  
ผลตรวจการปนเปGHอนโคลิฟอร�มแบคทีเรียด(วยชุดตรวจ อ.๑๑ 
ส่ิงส=งตรวจ ระดับความเข(มสี ผลประเมิน 
น้ําจากกXอกบรรจุถังใหญ* 20 ลิตร 5 ไม*ผ*าน 
น้ําจากกXอกบรรจุขวดเล็ก 3 ผ*าน 
น้ําจากถัง 20 ลิตร 6 ไม*ผ*าน 
น้ําจากขวดเล็ก  4 ผ*าน 

 หมายเหตุ:   ผ*าน  :  ระดับความเข�มสี 1-3                  ไม*ผ*าน  :   ระดับความเข�มสี  4-6  
 
 
 



 
รายงานการตรวจสถานท่ีผลิตน้ําบริโภคในภาชนะท่ีปFดสนิท 

สถานประกอบการ  โรงงานน้ําด่ืมท็อป          ซ่ึงมีผู�ดําเนินกิจการคือ  นายวีระ  นาทุ�งมน 
สถานท่ีผลิตต้ังอยู* ณ 234/2 หมู*2 ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ0 46230 
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/เลขสถานท่ีผลิตอาหาร  เลขท่ี 46-2-03356 
จํานวนคนงาน  2  คน 
ผลการตรวจประเมิน 

หัวข(อประเมิน คะแนน ร(อยละ ผลประเมิน หมายเหตุ 
1.ลักษณะของสถานท่ีตั้งและอาคาร
ผลิต 

13 65 ผ*าน  

2.เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ0
ในการผลิต 

16.5 82.5 ผ*าน -ไม*มีการตรวจสอบหาสารตกค�างและ
แบคทีเรียในน้ํา 
-หลอด UV ขาดการจดบันทึกการใช�งาน 

3.แหล*งน้ําและการปรับคุณภาพน้ํา
และการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 

6 50 ไม*ผ*าน -ไม*มีผลการวิเคราะห0น้ําจากศูนย0วิทา
ศาสตร0 

4.ภาชนะบรรจ ุ 6.875 68.75 ผ*าน -ไม*มีการตรวจสอบการปนเปklอน
จุลินทรีย0ของภาชนะ 

5.สารทําความสะอาดและฆ*าเชื้อ 2 66.66 ผ*าน -ใช�สารทําความสะอาดท่ีไม*เหมาะสม
และไม*เพียงพอ 

6.การบรรจุ 7 63.63 ผ*าน ขาดการจดบันทึกอายุการใช�งานหลอดยู
วี 

7.การสุขาภิบาล 6 60 ผ*าน -ไม*มีน้ํายาฆ*าเชื้อหรือสบู*ท่ีเหมาะแก*การ
ทําความสะอาด 

8.บุคลากรและสุขลักษณะ
ผู�ปฏิบัติงาน 

5 62.5 ผ*าน -ไม*มีการตรวจหาโรคติดต*อประจําป4 
-ไม*สวมเครื่องแบบการปฏิบัติงานท่ี
ถูกต�อง 

9.บันทึกและรายงาน 1 25 ไม*ผ*าน -ไม*มีการบันทึกและรายงานเก่ียวกับสาร
ตกค�าง การปนเปklอนแบคทีเรีย อัตรา
การผลิต ฯ 

คะแนนรวม 63.35 63.35 - ไม	พบข�อบกพร	องรุนแรง 
หมายเหตุ 
ผ*าน  :   มากกว*าร�อยละ  60  
 
ผลตรวจการปนเปGHอนโคลิฟอร�มแบคทีเรียด(วยชุดตรวจ อ.๑๑ 
ส่ิงส=งตรวจ ระดับความเข(มสี ผลประเมิน 
น้ําจากกXอกบรรจุถังใหญ* 20 ลิตร 3 ผ*าน 
น้ําจากกXอกบรรจุขวดเล็ก - - 
น้ําจากถัง 20 ลิตร 4 ไม*ผ*าน 
น้ําจากขวดเล็ก  - - 

  
หมายเหตุ:    
ผ*าน  :  ระดับความเข�มสี 1-3                  ไม*ผ*าน  :   ระดับความเข�มสี  4-6  
 



 
รายงานการตรวจสถานท่ีผลิตน้ําบริโภคในภาชนะท่ีปFดสนิท 

สถานประกอบการ  โรงงานน้ําด่ืมกัปตัน          ซ่ึงมีผู�ดําเนินกิจการคือ นางนิรมล  น�อยสารบรรณ       
สถานท่ีผลิตต้ังอยู* ณ 186 หมู* 5 ตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ0 46230 
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/เลขสถานท่ีผลิตอาหาร  เลขท่ี 46-2-00657 
จํานวนคนงาน  2  คน 
ผลการตรวจประเมิน 

หัวข(อประเมิน คะแนน ร(อยละ ผลประเมิน หมายเหตุ 
1.ลักษณะของสถานท่ีตั้งและอาคาร
ผลิต 

14 70 ผ*าน  

2.เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ0
ในการผลิต 

14 70 ผ*าน -ไม*มีการตรวจสอบหาสารตกค�าง
และแบคทีเรียในน้ํา 

3.แหล*งน้ําและการปรับคุณภาพน้ํา
และการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 

7.5 62.5 ผ*าน -ไม*มีกระบวนการปรับสภาพน้ํา
เบ้ืองต�น 

4.ภาชนะบรรจ ุ 7 70 ผ*าน -ไม*มีการตรวจสอบการปนเปklอน
จุลินทรีย0ของภาชนะ 

5.สารทําความสะอาดและฆ*าเชื้อ 1.5 50 ไม*ผ*าน -ใช�สารทําความสะอาดท่ีไม*
เหมาะสมและไม*เพียงพอ 

6.การบรรจุ 7.5 70 ผ*าน  
7.การสุขาภิบาล 6.5 65 ผ*าน -ไม*มีมาตรการปDองกันสัตว0 แมลง 

เข�ามาในบริเวณผลิต 
8.บุคลากรและสุขลักษณะ
ผู�ปฏิบัติงาน 

5 60 ผ*าน -ไม*มีการตรวจหาโรคติดต*อ
ประจําป4 

9.บันทึกและรายงาน 0 0 ไม*ผ*าน -ไม*มีการบันทึกและรายงาน
เก่ียวกับสารตกค�าง การปนเปklอน
แบคทีเรีย อัตราการผลิต ฯ 

คะแนนรวม 63 63 - ไม	พบข�อบกพร	องรุนแรง 
หมายเหตุ 
ผ*าน  :   มากกว*าร�อยละ  60  
 
ผลตรวจการปนเปGHอนโคลิฟอร�มแบคทีเรียด(วยชุดตรวจ อ.๑๑ 
ส่ิงส=งตรวจ ระดับความเข(มสี ผลประเมิน 
น้ําจากกXอกบรรจุถังใหญ* 20 ลิตร 4 ไม*ผ*าน 
น้ําจากกXอกบรรจุขวดเล็ก 6 ไม*ผ*าน 
น้ําจากถัง 20 ลิตร 6 ไม*ผ*าน 
น้ําจากขวดเล็ก  - - 

  
หมายเหตุ:    
ผ*าน  :  ระดับความเข�มสี 1-3                  ไม*ผ*าน  :   ระดับความเข�มสี  4-6  
 
 
 
 



 
รายงานการตรวจสถานท่ีผลิตน้ําบริโภคในภาชนะท่ีปFดสนิท 

สถานประกอบการ  โรงงานน้ําด่ืมเคเอสยู วอเตอร0          ซ่ึงมีผู�ดําเนินกิจการคือ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ0      
สถานท่ีผลิตต้ังอยู* ณ 13 หมู* 4 ตําบลสงเปลือย  อําเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ0 46230 
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/เลขสถานท่ีผลิตอาหาร  เลขท่ี 46-2-03056 
จํานวนคนงาน  5  คน 
ผลการตรวจประเมิน 

หัวข(อประเมิน คะแนน ร(อยละ ผลประเมิน หมายเหตุ 
1.ลักษณะของสถานท่ีตั้งและอาคาร
ผลิต 

14 70 ผ*าน  

2.เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ0
ในการผลิต 

14 70 ผ*าน -ไม*มีการตรวจสอบหาสารตกค�าง
และแบคทีเรียในน้ํา 
-พบอุปรณ0ท่ีไม*เก่ียวข�องกับการ
บรรจุในห�องบรรจุ 

3.แหล*งน้ําและการปรับคุณภาพน้ํา
และการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 

7.5 62.5 ผ*าน -ไม*มีกระบวนการปรับสภาพน้ํา
เบ้ืองต�น 

4.ภาชนะบรรจ ุ 7 70 ผ*าน -ไม*มีการตรวจสอบการปนเปklอน
จุลินทรีย0ของภาชนะ 

5.สารทําความสะอาดและฆ*าเชื้อ 2 66.66 ผ*าน -ไม*มีการตรวจวัดปริมาณสารค*า
เชื่อในน้ําด่ืม 

6.การบรรจุ 8 72.72 ผ*าน  
7.การสุขาภิบาล 7 70 ผ*าน  

8.บุคลากรและสุขลักษณะ
ผู�ปฏิบัติงาน 

5 60 ผ*าน -ไม*มีการตรวจหาโรคติดต*อ
ประจําป4 
-สุขวิทยาส*วนบุคคลในการบรรจุไม*
เหมาะสม พบการสวมแหวนและ
เครื่องประดับ 

9.บันทึกและรายงาน 0 0 ไม*ผ*าน -ไม*มีการบันทึกและรายงาน
เก่ียวกับสารตกค�าง การปนเปklอน
แบคทีเรีย อัตราการผลิต ฯ 

คะแนนรวม 64.5 64.5 - ไม	พบข�อบกพร	องรุนแรง 
หมายเหตุ 
ผ*าน  :   มากกว*าร�อยละ  60  
ผลตรวจการปนเปGHอนโคลิฟอร�มแบคทีเรียด(วยชุดตรวจ อ.๑๑ 
ส่ิงส=งตรวจ ระดับความเข(มสี ผลประเมิน 
น้ําจากกXอกบรรจุถังใหญ* 20 ลิตร 3 ผ*าน 
น้ําจากกXอกบรรจุขวดเล็ก 3 ผ*าน 
น้ําจากถัง 20 ลิตร 3 ผ*าน 
น้ําจากขวดเล็ก  - - 

  
 
 
 

หมายเหตุ:   ผ�าน  :  ระดับความเข&มสี 1-3                  ไม�ผ�าน  :   ระดับความเข&มสี  4-6  
 



 
รายงานการตรวจสถานท่ีผลิตน้ําบริโภคในภาชนะท่ีปFดสนิท 

สถานประกอบการ  โรงงานน้ําด่ืมเย็นจิตร          ซ่ึงมีผู�ดําเนินกิจการคือ  นางเย็นจิตร แก�ววิเศษ       
สถานท่ีผลิตต้ังอยู* ณ 50/1  หมู* 13 ตําบลยอดแกง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ0 46230 
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/เลขสถานท่ีผลิตอาหาร  เลขท่ี ----------------- 
จํานวนคนงาน  2  คน 
ผลการตรวจประเมิน 

หัวข(อประเมิน คะแนน ร(อยละ ผลประเมิน หมายเหตุ 
1.ลักษณะของสถานท่ีตั้งและอาคาร
ผลิต 

14 70 ผ*าน  

2.เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ0
ในการผลิต 

14 70 ผ*าน -ไม*มีการตรวจสอบหาสารตกค�าง
และแบคทีเรียในน้ํา 

3.แหล*งน้ําและการปรับคุณภาพน้ํา
และการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 

7.5 62.5 ผ*าน -ไม*มีกระบวนการปรับสภาพน้ํา
เบ้ืองต�น 

4.ภาชนะบรรจ ุ 7 70 ผ*าน -ไม*มีการตรวจสอบการปนเปklอน
จุลินทรีย0ของภาชนะ 

5.สารทําความสะอาดและฆ*าเชื้อ 2 66.6 ผ*าน  

6.การบรรจุ 7.5 70 ผ*าน  
7.การสุขาภิบาล 6.5 65 ผ*าน -แหล*งน้ําดิบอยู*ใกล�บริเวณน้ําขัง 
8.บุคลากรและสุขลักษณะ
ผู�ปฏิบัติงาน 

5 60 ผ*าน -ไม*มีการตรวจหาโรคติดต*อ
ประจําป4 

9.บันทึกและรายงาน 0 0 ไม*ผ*าน -ไม*มีการบันทึกและรายงาน
เก่ียวกับสารตกค�าง การปนเปklอน
แบคทีเรีย อัตราการผลิต ฯ 

คะแนนรวม 63.5 63.5 - ไม	พบข�อบกพร	องรุนแรง 
หมายเหตุ 
ผ*าน  :   มากกว*าร�อยละ  60  
 
ผลตรวจการปนเปGHอนโคลิฟอร�มแบคทีเรียด(วยชุดตรวจ อ.๑๑ 
ส่ิงส=งตรวจ ระดับความเข(มสี ผลประเมิน 
น้ําจากกXอกบรรจุถังใหญ* 20 ลิตร 3 ผ*าน 
น้ําจากกXอกบรรจุขวดเล็ก -  

น้ําจากถัง 20 ลิตร 5 ไม*ผ*าน 
น้ําจากขวดเล็ก  - - 

  
หมายเหตุ:    
ผ*าน  :  ระดับความเข�มสี 1-3                  ไม*ผ*าน  :   ระดับความเข�มสี  4-6  
 

 
 
 
 


