
 1 ตส.3 (50) 

บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
--------------------------------------------------- 

วันที่…………………..…….. เวลา…………..….. นาย, นาง, นางสาว…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….…….. 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ได้พร้อมกันมาตรวจสถานที่ผลิต
อาหารชื่อ………………………………..……….……………………………………………………………………………………..………………………. 
ซึ่งมีผู้ด าเนินกิจการ/ผู้รับอนุญาตคือ……..…………………….…..….…..…………………….…………………………………………………….  
สถานที่ผลิตตั้งอยู่ ณ ……………………………………………………………………………….…………………………………………..…………… 
………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………..…………... 
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/เลขสถานที่ผลิตอาหาร เลขที่…………………………....….……………………………………….………………….. 
ประเภทอาหารที่ขออนุญาต/ได้รับอนุญาต (นอกเหนือจากน้ าบริโภคฯ)……….…………………………….……………………………  
………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………………………..…... 
วัตถุประสงค์ในการตรวจ  :  ตรวจประกอบการอนุญาต  แรงม้า………...……..……HP   คนงาน…….……………….....คน 
(แล้วแต่กรณ)ี            ตรวจเฝูาระวัง     อ่ืนๆ…………………....………………………………………………….………… 
ครั้งที่ตรวจ : ……………………       

น ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ 
ดี 
2 

พอใช้ 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได้ หมายเหตุ 

 1. สถานที่ตั งและอาคารผลิต กรณีพบว่า บริเวณภายในและภายนอกอาณาเขตสถานที่ผลิตมี
ปัญหาการปนเปื้อนจากเหตุการณ์ในข้อ 1.1.1(1)–1.1.1(6) ข้อใด
ข้อหนึ่งหรือทั้งหมด อันอาจส่งผลกระทบท าให้อาหารเกิดความ 
ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้ผู้ตรวจพิจารณามาตรการปูองกันการ
ปนเปื้อนที่สถานที่ผลิตมีอยู่  ว่าสามารถปูองกันการปนเปื้อน
ผลกระทบจากอันตรายนั้นได้หรือไม่ และน ามาร่วมประกอบการ
พิจารณาด้วย ทั้งนี้ให้ใช้หลักเกณฑ์การตัดสินใจให้คะแนนตามที่
ระบุไว้ใน ตส.4(50) และให้บันทึกไว้ในช่องหมายเหตุ 

 1.1 สถานท่ีตั้ง 
1.1.1 สถานท่ีตั้งตัวอาคารและที่ใกล้เคียงมลีักษณะ

ดังต่อไปนี ้

0.25 (1)  ไม่มีการสะสมสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว      

0.75 (2)  ไม่มีการสะสมสิ่งปฏิกลู      

0.5 (3)  ไม่มฝีุุนควันมากผิดปกติ           

0.5 (4)  ไม่มีวตัถุอันตราย      

0.5 (5)  ไม่มีคอกปศสุัตว์หรือสถานเลีย้งสัตว ์      

0.5 (6)  ไม่มีน้ าขังแฉะและสกปรก      

0.5 (7)  มีท่อหรือทางระบายน้ านอกอาคารเพื่อ
ระบายน้ าทิ้ง 

     

 

 
(ลงช่ือ) …………………………………… (……………………………………..) ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน 
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น ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ 
ดี 
2 

พอใช้ 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได้ หมายเหตุ 

  1.2 อาคารผลิตมีลักษณะดังต่อไปนี้        
0.5 1.2.1 มีการออกแบบและก่อสร้างอย่างมั่นคง             

ง่ายต่อการท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 
     

0.25 1.2.2 มีแสงสว่างเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน      
0.25 1.2.3 มีการระบายอากาศที่เหมาะสมส าหรับการ

ปฏิบัติงาน 
     

0.5 1.2.4 ใช้ส าหรับผลิตอาหารเท่านั้น      
0.5 1.2.5 บริเวณผลิตแยกจากที่อยู่อาศัย      
0.5 1.2.6 มีพื้นท่ีเพียงพอในการผลิต      
0.25 1.2.7 อาคารผลิตมีห้องหรือบริเวณต่างๆ เป็นไปตาม

สายงานการผลิต 
     

0.25 1.2.8 มีการแบ่งแยกพ้ืนท่ีเป็นสัดส่วน      
 1.2.9 อาคารผลิต      

0.5 (1) ห้องหรือบริเวณติดตั้งเครื่องหรืออุปกรณ์
ปรับคุณภาพน้ า (สะอาด, พื้นลาดเอียง, ไม่มีน้ าขัง, มีทาง
ระบายน้ า) 

     

0.25 (2) ห้องหรือบริ เวณเก็บภาชนะบรรจุ ใหม่ 
(สะอาด, พื้นแห้ง, มีชั้นหรือยกพ้ืน) 

     

0.25 (3) ห้องหรือบริเวณเก็บภาชนะบรรจุที่ใช้แล้ว
ก่อนล้าง (สะอาด, พื้นไม่มีน้ าขัง) 

     

0.5 (4) ห้องหรือบริเวณล้างท าความสะอาดภาชนะ
บรรจุ (พื้นลาดเอียง, ไม่มีน้ าขัง, มีทางระบายน้ า, มีการจัดการ
กับภาชนะที่ล้างแล้ว) 

     

 (5) ห้องบรรจุ      
1.0 
(M) 

(5.1) ถาวร สะอาด ปูองกันสัตว์และแมลง
และการปนเปื้อนได้ ไม่เป็นทางเดินผ่าน 

     

0.25 (5.2) ไม่ เ ป็นที่ ว า งสะสมของสิ่ ง อื่ นที่ ไ ม่
เกี่ยวข้องกับการบรรจุ 

     

0.25 (5.3) พื้นลาดเอียง ไม่มีน้ าขัง มีทางระบายน้ า      
0.5 (6) ห้องหรือบริเวณเก็บผลติภณัฑ ์(สะอาด, มี

ช้ันหรือยกพ้ืน, มีระบบ FIFO, แดดไมส่่อง) 
     

หัวข้อที่ 1 คะแนนรวม       = 20 คะแนน 
คะแนนที่ได้รวม               =  คะแนน (..............%) 

 

(ลงช่ือ) …………………………………… (……………………………………..) ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน 
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น ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ 
ดี 
2 

พอใช้ 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได้ 

หมายเหตุ 

 2. เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์การผลิต      
1.0 2.1 การตดิตั้ง      

 2.2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตน้ าบริโภค อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
 2.2.1 เครื่องหรืออุปกรณ์การปรับคุณภาพน้ า      

1.0 (1) สัมพันธ์กับแหล่งน้ า      
0.5 (2) สัมพันธ์กับก าลังการผลิต      
0.25 (3) พื้นผิวท่ีสัมผัสโดยตรงกับน้ า                        

(วัสดุเหมาะสม, ท าความสะอาดง่าย) 
     

 2.2.2 เครื่องหรืออุปกรณล์้างภาชนะบรรจ ุ      
0.25 (1) จ านวนเพียงพอ      
0.5 (2) เหมาะสมกับการใช้งาน      

 2.2.3 เครื่องหรืออุปกรณ์การบรรจุ      
0.25 (1) ครบถ้วนตามขนาดบรรจ ุ      
0.5 (2) วัสดุเหมาะสม, ท าความสะอาดง่าย      
0.5 2.2.4 เครื่องหรืออุปกรณ์ปดิผนึกสัมพันธ์กับ               

เครื่องบรรจ ุ
     

0.75 2.2.5 โต๊ะหรือแท่นบรรจุท าจากวสัดุไม่เป็นสนิม   
ท าความสะอาดง่าย เหมาะสมกับขนาดบรรจ ุ

     

 2.2.6 ท่อส่งน้ า      
0.5 (1) เป็นท่อพีวีซี (PVC) หรือวัสดุอืน่ท่ี

คุณภาพเท่าเทียมกัน 
     

0.5 (2) ข้อต่อ วาล์ว น๊อต (ถ้าม)ี ท าความ
สะอาดง่าย 

     

0.25 (3) อยู่กับที ่      
 2.2.7 ถังหรือบ่อพักน้ า      

0.5 (1)  มีฝาปิด รอยเช่ือมต่อฝาและ 
ถังเรียบ 

     

0.25 (2)  พื้นผิวท่ีสัมผัสโดยตรงกับน้ า                      
(วัสดุเหมาะสม, ท าความสะอาดง่าย) 

     

  2.3 การล้างท าความสะอาด ฆ่าเช้ือ และเก็บรักษา      
0.5 2.3.1 ท าความสะอาด และ/หรือฆ่าเช้ืออุปกรณ์

การผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม (ล้างย้อน, ล้างไส้กรอง, 
แท่นบรรจ,ุ แทงก์น้ า) 

     

 

(ลงช่ือ) …………………………………… (………………….……………………..) ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน 
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น ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ 
ดี 
2 

พอใช้ 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได้ 

หมายเหตุ 

0.5 2.3.2 มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการล้าง
ฆ่าเช้ือ (pH, ความกระด้าง, swab test) 

     

0.5 2.3.3 เก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
การผลิตที่ท าความสะอาดแล้วในสภาพท่ีเหมาะสม 

     

1.0 2.4 การบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครือ่งจักร และอุปกรณ์
การผลิต (เครื่องกรอง, แท่นบรรจ,ุ แทงก์น้ า) 

     

หัวข้อที่ 2 คะแนนรวม      = 20 คะแนน 
คะแนนที่ได้รวม              =  คะแนน (..........….......%) 

น ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ 
ดี 
2 

พอใช้ 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได้ 

หมายเหตุ 

 3. แหล่งน ้า การปรับคุณภาพน ้า และการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน    
1.0 3.1 แหล่งน้ าดิบ      
0.5 3.2 การตรวจคณุภาพมาตรฐาน      
2.25 3.3 การปรบัสภาพน้ าเบื้องต้น      

 3.4 ตรวจสอบประสิทธิภาพการปรับคุณภาพน้ า
ทางด้านกายภาพ เคมี และจลุินทรีย ์

     

1.25 3.4.1 มีชุดทดสอบความกระด้าง คลอรีน และ
เชื้อจุลินทรีย ์

     

0.5 3.4.2 มีความถี่ในการตรวจสอบ      
0.5 3.4.3 มีบันทึกการตรวจสอบ      

 3.5 การควบคมุคุณภาพมาตรฐาน      
1.0 3.5.1 เก็บผลิตภัณฑส์่งวิเคราะห์คณุภาพ      

หัวข้อที่ 3 คะแนนรวม      = 14 คะแนน 
คะแนนที่ได้รวม              =  คะแนน  (..........….......%) 

น ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ 
ดี 
2 

พอใช้ 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได้ 

หมายเหตุ 

 4. ภาชนะบรรจ ุ      
0.5 4.1 ท าจากวัสดุที่ไมเ่ป็นพิษ      
1.0 4.2 ภาชนะบรรจุชนิดใช้ไดเ้พียงครั้งเดียว (หีบห่อ

สะอาด, ไม่มตี าหน)ิ 
     

 4.3 ภาชนะบรรจุชนิดใช้ไดห้ลายครั้ง      
0.5 4.3.1 มีการคดัแยกก่อนล้าง      
1.0 4.3.2 วิธีการล้างและฆ่าเชื้อ      

 

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



 5 ตส.3 (50) 
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0.5 4.4 การตรวจสอบการปนเปื้อนจลุินทรีย์ของภาชนะ
บรรจ ุ

     

1.0 4.5 ภาชนะบรรจุที่ผา่นการล้างท าความสะอาด                  
(การจัดการ, การเก็บรักษา) 

     

0.5 4.6 การล าเลยีงขนส่งภาชนะบรรจุท่ีท าความสะอาด
แล้ว ต้องไม่ท าให้เกดิการปนเปื้อนข้ึนอีก 

     

หัวข้อที ่4 คะแนนรวม      = 10 คะแนน 
คะแนนที่ได้รวม              =  คะแนน  (..........….......%) 

น ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ 
ดี 
2 

พอใช้ 
1 

ปรับปรุง 
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คะแนน 
ที่ได้ 

หมายเหตุ 

 5. สารท้าความสะอาดและฆ่าเชื อ      
0.5 5.1 ชนิดของสารที่ใช้ในการท าความสะอาดและ 

ฆ่าเช้ือ  (ช่ือสารที่ใช้, การจัดเก็บ) 
     

0.5 5.2 มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารท าความสะอาดและฆ่า
เชื้อที่ถูกต้อง (ปริมาณสารที่ใช้, ปริมาณน้ า, เวลาสัมผัส) 

     

0.5 5.3 การใช้สารท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ (วิธีการ)      
หัวข้อที่ 5 คะแนนรวม      = 3 คะแนน 
คะแนนที่ได้รวม              =  คะแนน  (..........….......%) 

น ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ 
ดี 
2 

พอใช้ 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได้ 

หมายเหตุ 

 6. การบรรจุ      
1.0 6.1 ผลิต บรรจุ และปิดฝาหรือปิดผนึกทันที      

1.0 (M) 6.2 บรรจุในห้องบรรจ ุ      
1.0 6.3 บรรจุด้วยเครื่อง และ/หรืออุปกรณ์การบรรจ ุ      
1.0 6.4 บรรจุจากหัวบรรจุโดยตรง      
1.0 6.5 มือผู้ปฏิบัติงานไม่สมัผสักับปากขวด ขณะท าการ

บรรจุและปิดผนึก 
     

0.5  6.6 การตรวจสอบสภาพหลังบรรจุ      
หัวข้อที่ 6 คะแนนรวม      = 11 คะแนน 
คะแนนที่ได้รวม              =   คะแนน  (..........….......%) 

 

 

 

 (ลงช่ือ) …………………………………… (………………….……………………..) ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน 
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 7. การสุขาภบิาล      
0.5 7.1 ท าความสะอาดผนัง เพดาน พื้นอาคารผลิตสม่ าเสมอ      
0.5 7.2 มีภาชนะส าหรับใส่ขยะมูลฝอย พร้อมฝาปดิ      
0.5 7.3 น้ าท่ีใช้ภายในอาคารผลติเป็นน้ าท่ีสะอาด      
0.5 7.4 มีทางระบายน้ าที่เหมาะสม      
0.5 7.5 ห้องส้วมและอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม (สะอาด, 

เพียงพอ, อุปกรณ์ล้างมือครบถ้วน, ใช้งานได้, ไม่เปิดสู่
บริเวณผลิต) 

     

 7.6 มีอ่างล้างมือบรเิวณผลติ      
0.5 7.6.1 ต าแหน่งเหมาะสม (หน้าห้องบรรจ)ุ      
0.5 7.6.2 มีสบู่น้ ายาฆ่าเชื้อโรค      
0.25 7.6.3 มีจ านวนเพียงพอกับคนงาน      
0.25 7.6.4 อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้และสะอาด      
1.0 7.7 มีมาตรการในการปูองกันและก าจัดมิให้สัตว์หรือ

แมลงเข้าในบรเิวณผลติ 
     

หัวข้อที่ 7 คะแนนรวม      = 10 คะแนน 

คะแนนที่ได้รวม              =  คะแนน  (..........….....%) 

น ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ 
ดี 
2 

พอใช้ 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได้ 

หมายเหตุ 

 8. บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏบิัติงาน      

1.0 8.1 ไมเ่ป็นโรคติดต่อที่น่ารังเกียจ หรือมีบาดแผล และ
ผ่านการตรวจสุขภาพ 

     

0.25 8.2 แต่งกายสะอาด เสื้อคลมุหรือผ้ากันเปื้อนสะอาด 
(ถ้าม)ี 

     

0.125 8.3 ไมส่วมใสเ่ครื่องประดับ      
0.125 8.4 มือและเล็บสะอาด      
0.25 8.5 ล้างและฆ่าเชื้อมือก่อนเข้าห้องบรรจ ุ      
0.25 8.6 สวมหมวก/ตาข่าย หรือผ้าคลมุผม      
0.25 8.7 มีผ้าปิดปาก      
0.25 8.8 มีรองเท้าที่ใช้ในห้องบรรจุคนละคู่กับรองเท้า

ภายนอก 
     

1.0 8.9 ไม่บริโภคอาหาร สูบบุหรี่ หรือกระท าการที่ 
น่ารังเกียจอื่นๆ  

     

0.5 8.10 มีการฝึกอบรมคนงานด้านสขุลักษณะตามความ
เหมาะสม 

     

หัวข้อที่ 8 คะแนนรวม      = 8 คะแนน 

คะแนนที่ได้รวม              =  คะแนน  (.................%) 

(ลงช่ือ) …………………………………… (…………………………………..) ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน 
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น ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ 
ดี 
2 

พอใช้ 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได้ 

หมายเหตุ 

 9. บันทึกและรายงาน      
0.5  9.1 ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าจากแหล่งที่ใช้               

ในการผลติ 
     

0.5  9.2 สภาพการท างานของเครื่องมอื เครื่องจักร และ
อุปกรณ์การผลิต 

     

0.5  9.3 ผลการตรวจวิเคราะหผ์ลติภณัฑ์ทางด้าน
กายภาพ เคมี และจลุินทรีย ์

     

0.5  9.4 ชนิดและปริมาณการผลติของผลิตภัณฑ์      
หัวข้อที่ 9 คะแนนรวม      = 4 คะแนน 
คะแนนที่ได้รวม              =  คะแนน  (..........…......%) 

 

สรุปผลการตรวจ 
1. คะแนนรวม (ทุกหัวข้อ) = 100 คะแนน 

คะแนนที่ได้รวม (ทุกหัวข้อ) =  ……..………คะแนน (……………..%) 
2.  ผ่านเกณฑ์ 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ในหัวข้อต่อไปนี้ 

 หัวข้อที่ 1       หัวข้อที่ 2       หัวข้อที่ 3       หัวข้อที่ 4      หัวข้อที่ 5        

 หัวข้อที่ 6       หัวข้อที่ 7       หัวข้อที่ 8       หัวข้อที่ 9 
 พบข้อบกพร่องรุนแรงเรื่องห้องบรรจุ (ข้อ 1.2.9 (5.1))  
 พบข้อบกพร่องรุนแรงเรื่องการบรรจุ (ข้อ 6.2) 
 พบข้อบกพร่องอ่ืนๆ ได้แก่ ………………………………….…..…………………………………………………………………….. 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

 

 (ลงช่ือ) …………………………………… (…………………………………..) ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน 
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3.  สรุปผลการประเมิน 
สรุปภาพรวมผลการประเมิน................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

 

การเปลี่ยนแปลงภายในขององค์กร........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 

(ลงช่ือ) …………………………………… (…………………………………..) ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน 
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การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง รวมถึงการแสดง/อ้างอิงถึงหนังสือรับรองการ

รับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน (ถ้ามี)............................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

 

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

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

 
จุดแข็ง.......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

 

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

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

ความเห็นของคณะผู้ตรวจประเมิน   

   เห็นควรน าเสนอให้การรับรอง (อนุญาต)/คงไว้/ต่ออายุการรับรอง (ใบอนุญาต)   

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

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

 (ลงชื่อ) …………………………………… (…………………………………..) ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน 
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4.  ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่มาตรวจสถานที่ครั้งนี้ มิได้ท าให้ทรัพย์สินของผู้ขออนุญาต/รับอนุญาตสูญ
หาย หรือเสียหายแต่ประการใด อ่านให้ฟังแล้วรับรองว่าถูกต้องจึงลงนามรับรองไว้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ท้ายบันทึก 
 
หมายเหตุ  คาดว่าจะส่งข้อแก้ไขให้กับเจ้าหน้าที่ได้ภายในวันที่............................................................. 

 
 

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

 


