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สิง่ทีต่อ้งท ำ 

 
เหตผุลทีค่ณุควรท ำเรือ่งนี ้

 
วธิทีีค่ณุสำมำรถท ำได ้

ท ำกำรประเมนิขอ้ก ำหนดกำร
จัดเก็บของสว่นผสมทัง้หมดที่
ก ำลงัจัดเก็บ 

ใหส้นใจในเรือ่งคณุลกัษณะดำ้น
คณุภำพและคณุลกัษณะดำ้นควำม
ปลอดภยั 

 อำ้งองิขอ้มลูจ ำเพำะของผูผ้ลติส ำหรับขอ้มลูเกีย่วกบัสภำวะกำรจัดเก็บทีด่ี
ทีส่ดุส ำหรับผลติภณัฑจ์ำกผูผ้ลติ/สง่มอบ 

อยำ่จัดเก็บสว่นประกอบอำหำรไวท้ี่
พืน้ 

พืน้สำมำรถสกปรกได ้กำรวำงสว่นประกอบอำหำรบนพืน้ จะ
ท ำใหบ้รรจภุณัฑถ์กูปนเป้ือนไดแ้ละสำมำรถถำ่ยโอนไปยัง
พืน้ผวิอืน่ และท ำใหพ้ืน้ผวินัน้ ๆ ปนเป้ือนได ้

จัดเก็บสว่นประกอบอำหำรทัง้หมดบนพำเลท (ควรเป็นพลำสตกิ ไมใ่ช่

ไม)้ หรอืบนชัน้วำงหรอืในภำชนะ 

ก ำหนดสเีฉพำะใหก้บัภำชนะตำ่ง ๆ ทีส่มัผัสพืน้แลว้ใชส้เีหลำ่นีเ้พือ่เก็บสิง่ของที่
คณุตอ้งกำรจัดเก็บไวบ้นพืน้ 

จัดเก็บสว่นผสมทัง้หมดในภำชนะที่
ปิดสนทิ 

สตัวร์บกวนจะถกูดงึดดูไปหำอำหำร  โดยกำรปิดคลมุ
อำหำรจะท ำใหอ้ำหำรดงึดดูสตัวร์บกวนนอ้ยลง 

หำกสว่นประกอบของอำหำรอยูใ่นหบีหอ่ทีเ่ปิดอยูห่รอืเสยีหำย ใหม้รีะบบใน
กำรปิดผนกึหบีหอ่หรอืยำ้ยสิง่ของทัง้หมดไปยังถังพลำสตกิขนำดใหญท่ีม่ฝีำ
ปิด 
 
คณุสำมำรถใสห่บีหอ่ทัง้หมดลงในภำชนะปิดหรอืเทจำกหบีหอ่เดมิลงในภำชนะ
ทีส่ะอำดพรอ้มฝำปิดผนกึ 

จัดเก็บสำรเคมไีวใ้นภำชนะเดมิ เพือ่หยดุกำรใชส้ำรเคมผีดิวตัถปุระสงคโ์ดยไมไ่ดต้ัง้ใจ หลกีเลีย่งกำรถำ่ยโอนสำรเคมลีงในภำชนะตำ่ง ๆ เวน้แตค่ณุจะใชท้ันท ี

ขอ้ควรจ ำ – ผูจ้ ำหน่ำยเลอืกภำชนะใหเ้หมำะส ำหรับกำรจัดเก็บสำรเคมนัีน้ ๆ 
ในระยะยำว 

จัดเก็บสำรเคมบีนชัน้วำงทีไ่ม่
ดดูซบั ไมก่ดักรอ่น หรอืพำเลท
ทีส่ำมำรถเชด็และท ำควำม
สะอำดไดง้ำ่ย 

หำกสำรเคมซีมึเขำ้ไปในวสัดชุัน้วำง อำจท ำควำมสะอำดได ้
ยำก 
จำกนัน้ครัง้ตอ่ไปทีจั่ดเก็บสำรเคมอีืน่ไวบ้นชัน้เดยีวกนั 
สำมำรถท ำใหเ้กดิปฏกิริยิำไดห้ำกสำรเคมหีก 

ใชช้ัน้วำงของพลำสตกิแบบแข็งหรอืพำเลท เนือ่งจำกมโีอกำสนอ้ยทีจ่ะดดู
ซบัหรอืท ำปฏกิริยิำกบัสำรเคม ี
ตรวจสอบกบัผูจ้ ำหน่ำยสำรเคมทีกุครัง้ทีค่ณุน ำสำรเคมใีหมเ่ขำ้มำเพือ่ท ำ
ใหแ้น่ใจวำ่สำรเคมไีมท่ ำปฏกิริยิำกบัวสัดชุัน้วำงทีค่ณุใช ้

เมือ่จัดเก็บวสัด ุ/ ผลติภณัฑ์
บนชัน้วำงใหเ้วน้ชอ่งวำ่ง
ระหวำ่งชัน้วำงกบัผนัง 

.  
วธินีีจ้ะชว่ยใหค้ณุท ำควำมสะอำดหลงัชัน้วำงและ
ตรวจสอบรอ่งรอยสตัวร์บกวน 

ออกแบบพืน้ทีจั่ดเก็บ / คลงัสนิคำ้ของคณุใหม้รีะยะหำ่งระหวำ่งชัน้วำงและ
ผนังประมำณ 1/2 เมตรหรอื 1 ฟตุ 
เกณฑน์ีใ้ชก้บัเครือ่งท ำควำมเย็นและตูแ้ชแ่ข็งดว้ย 

ใชภ้ำชนะ / ถังเก็บทีท่ ำควำม
สะอำดงำ่ย 

หำกคณุใชภ้ำชนะ/ถังขยะทีท่ ำควำมสะอำดไดง้ำ่ย คณุจะ
ลดโอกำสทีจ่ะปนเป้ือนจำกภำชนะนัน้ ๆ 

ใชภ้ำชนะทีท่ ำจำกพลำสตกิแข็งหรอืเหล็กสแตนเลสเนือ่งจำกลำ้งงำ่ยและมี
โอกำสนอ้ยทีจ่ะดดูซบัสขีองกลิน่รส 

ตรวจสอบวำ่วสัดไุมเ่ป็นรหูรอืมรีอยขดีขว่นหำกมกีำรขดูเครือ่งใชไ้ปตำมพืน้ผวิ 
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รอยเวำ้ใด ๆ ในพืน้ผวิจะท ำควำมสะอำดไดย้ำกกวำ่ และจะเป็นสถำนทีใ่หเ้ชือ้
โรคเตบิโต 

ตรวจสอบสภำพของพำเลททีค่ณุ
จัดเก็บสว่นประกอบอำหำร 

หำกพำเลทแตกหกั สำมำรถท ำใหถ้งุ/กลอ่งทีจั่ดเก็บไว ้
เสยีหำยหรอืสรำ้งชิน้เศษทีป่นเป้ือนสว่นประกอบอำหำร
ของคณุได ้

ทกุครัง้ทีค่ณุใชพ้ำเลทเสร็จ ขอใหต้รวจสอบวำ่ยังคงสมบรูณอ์ยู ่หำกยังไมท่ิง้
หรอืซอ่มแซม ก็จะไมเ่ป็นภยัคกุคำมอกีตอ่ไป 

อยำ่จัดเก็บสว่นประกอบอำหำรไว ้
บนพำเลทโดยตรง 

พำเลทสำมำรถสกปรกได ้

หำกคณุวำงสว่นประกอบอำหำรบนพืน้ ก็สำมำรถท ำให ้
บรรจภุณัฑถ์กูปนเป้ือนไดแ้ละสำมำรถถำ่ยโอนไปยังพืน้ผวิ
อืน่ภำยหลงั และท ำใหพ้ืน้ผวินัน้ ๆ ปนเป้ือนได ้

ใสแ่ผน่รองสนิคำ้แบบพลำสตกิ กระดำษหรอืกระดำษแข็งทีส่ะอำดใหพ้ำเลท
กอ่นขนยำ้ยขึน้บนสว่นประกอบอำหำร 

อำหำรบำงรำยกำรควรเก็บไวใ้นตูเ้ย็น
ทีอ่ณุหภมู ิ4 ° C หรอืต ำ่กวำ่ 

อณุหภมูทิีต่ ำ่กวำ่ 4 °C จะชะลอกำรเตบิโตของกำรเน่ำเสยี
หรอืแบคทเีรยีกอ่โรคในสว่นประกอบอำหำรของคณุ 

จัดเก็บสว่นประกอบอำหำรทีใ่ชไ้ดใ้นตูเ้ย็น/เครือ่งท ำควำมเย็น 

ยำ้ยสิง่ของทีเ่น่ำเสยีงำ่ยไปไวใ้นที่
เก็บแชเ่ย็นหรอืแชแ่ข็งโดยเร็วทีส่ดุ 

อำหำรบำงรำยกำรตอ้งจัดเก็บไวท้ีอ่ณุหภมูติ ำ่เพือ่ใหค้ง
ควำมสดใหมจ่นกวำ่จะจ ำเป็น 

จัดเตรยีมกำรจัดสง่สว่นประกอบอำหำรแบบแชแ่ข็งหรอืแชเ่ย็น 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่มพีืน้ทีว่ำ่งในหอ้งท ำควำมเย็น และหำกคณุจ ำเป็นตอ้ง
ตรวจสอบอณุหภมูทิีเ่ขำ้มำ ใหจั้ดเตรยีมพืน้ทีส่ ำหรับทดสอบอณุหภมูแิละ
บนัทกึผล 

อำหำรบำงรำยกำรควรเก็บแชแ่ข็งที่
อณุหภมู ิ-12 ° C หรอืต ำ่กวำ่ 

อณุหภมูทิีต่ ำ่กวำ่ -12 °C จะหยดุกำรเตบิโตของกำรเน่ำเสยี
หรอืแบคทเีรยีกอ่โรคในสว่นประกอบอำหำรของคณุ 

จัดเก็บสิง่ของทีใ่ชใ้นตูแ้ชแ่ข็ง 
   

ตรวจสอบอณุหภมูภิำยในเครือ่งท ำ
ควำมเย็นและตูแ้ชแ่ข็งเพือ่ท ำใหแ้น่ใจ
วำ่ท ำงำนอยำ่งถกูตอ้ง 

หำกอณุหภมูขิองเครือ่งท ำควำมเย็นหรอืตูแ้ชแ่ข็งของคณุ
ไมถ่กูตอ้ง คณุจะท ำใหส้ว่นประกอบอำหำรไมไ่ดรั้กษำอยูใ่น
อณุหภมูทิีเ่หมำะสม 

ใชเ้ทอรโ์มมเิตอรเ์พือ่วดัอณุหภมูภิำยในเครือ่งท ำควำมเย็นและตูแ้ชแ่ข็ง
ของคณุ 

ท ำซ ้ำขัน้ตอนอยำ่งสม ำ่เสมอ (รำยวนั / สปัดำห)์ และบนัทกึลงในแผน่
บนัทกึ 

อกีทำงเลอืกหนึง่ ใหใ้ชเ้ครือ่งบนัทกึขอ้มลูทีอ่ยูภ่ำยในเครือ่งท ำควำมเย็น / 
ตูแ้ชแ่ข็งและท ำกำรอำ่นคำ่ทกุนำท ีสำมำรถดำวนโ์หลดขอ้มลูเพือ่สรำ้ง
บนัทกึไดต้ลอดทัง้วนั / สปัดำห ์

ตดิตัง้สญัญำณเตอืนเพือ่ใหค้ณุไดรั้บกำรแจง้เตอืนหำกอณุหภมูภิำยใน
เครือ่งท ำควำมเย็น / ตูแ้ชแ่ข็งของคณุสงูเกนิไป 

หลกีเลีย่งอณุหภมูทิีส่งูขึน้และกำร
สะสมของน ้ำแข็งในเครือ่งท ำควำม
เย็นและตูแ้ชแ่ข็ง 

กำรรักษำอณุหภมูใิหอ้ยูใ่นชว่งทีก่ ำหนดจะชว่ยท ำให ้
อำหำรสดใหมไ่ดย้ำวนำนขึน้ 

กำรสะสมของน ้ำแข็งซึง่เกดิจำกอณุหภมูทิีส่งูขึน้ในตูแ้ช่

แข็ง ท ำใหป้ระสทิธภิำพของตูแ้ชแ่ข็งลดลง 

หลกีเลีย่งกำรเปิดประตทูำงเขำ้สูเ่ครือ่งท ำควำมเย็นและตูแ้ชแ่ข็งคำ้งไว ้
เป็นเวลำนำน 
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ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่หยดน ้ำทีจั่บ
รวมกนั catch pans จำกกำร
ควบแน่นในเครือ่งท ำควำมเย็นหรอืตู ้
แชแ่ข็งไมใ่ชแ่หลง่ทีม่ำของกำร
ปนเป้ือน 

น ้ำทีส่ะสมในถำดรองสำมำรถถกูปนเป้ือนดว้ยจลุนิทรยี์
ทีส่ำมำรถกระเด็นไปยังผลติภณัฑส์ะอำดของคณุได ้

หำกถำดรองอยูใ่นพืน้ทีใ่กลก้บัสว่นประกอบอำหำร ใหต้รวจสอบเป็น
ประจ ำเพือ่ท ำใหแ้น่ใจวำ่ไมม่นี ้ำหยด 

ควรจัดเก็บอำหำรใหห้ำ่งจำกเครือ่งควบแน่นในเครือ่งท ำควำมเย็นและตูแ้ช่

แข็งอยำ่งเพยีงพอซึง่กำรไหลลน้จะไมส่มัผัสกบัผลติภณัฑข์องคณุ 

ป้องกนัผลติภณัฑท์ีไ่วตอ่ควำมรอ้น
หรอืทีไ่วตอ่แสง 

ขนม เชน่ ชอ็คโกแลต เยลลี ่หมำกฝร่ัง และมำรช์เมลโลว ์
มคีวำมคงตวัแตไ่มค่วรโดนแสงแดดโดยตรง 
 
อำหำรบำงรำยกำรไดรั้บผลกระทบจำกแสงดว้ย 

หำกมชีอ่งรับแสงหรอืไฟขนำดใหญท่ีห่ลงัคำของพืน้ทีจั่ดเก็บ ใหว้ำง
ผลติภณัฑเ์หลำ่นีใ้นชัน้วำงดำ้นลำ่ง 

จัดเก็บใหห้ำ่งจำกแหลง่ควำมรอ้น เชน่ เครือ่งน ำควำมรอ้น 

หำกคณุมวีสัดทุีด่ดูควำมชืน้ (เชน่ ดดู
ซบัน ้ำจำกอำกำศ) ใหจั้ดเก็บไวใ้นทีท่ี่
มนี ้ำอยูใ่นอำกำศไมม่ำก หรอืในบรรจุ
ภณัฑท์ีจ่ะไมป่ลอ่ยน ้ำผำ่นออกมำ 

กำรควบคมุควำมชืน้จะท ำใหก้ระบวนกำรทำงเคมชีำ้ลงซึง่
จะน ำไปสูก่ำรเสือ่มคณุภำพในสว่นประกอบอำหำรของคณุ 

ตดิตัง้ระบบปรับอำกำศควบคมุควำมชืน้ทัง้โกดงัเพือ่ไลค่วำมชืน้ออกจำก
อำกำศ 

จัดเก็บผลติภณัฑไ์วใ้นภำชนะทีปิ่ดสนทิและแขวนสำรเคมดีดูซบัควำมชืน้ 
(เชน่ เจลซลิกิำ้) ไวใ้นถงุทีม่รีอูยูใ่นภำชนะ 

อำหำรบำงรำยกำรควรจัดเก็บไว ้
ในพืน้ทีท่ีม่ดืและแหง้โดยมกีำร
ควบคมุอณุหภมูใิหน้อ้ยทีส่ดุ 

สภำพแหง้และมดืจะชว่ยปกป้องสว่นประกอบอำหำรของคณุ
จำกแสงและควำมชืน้ ดงันัน้ จะท ำใหส้ว่นประกอบอำหำรอยู่
ไดน้ำนขึน้โดยไมเ่สือ่มสภำพ 

จัดเก็บสว่นประกอบอำหำรทีใ่ชใ้นตู/้ตูเ้ก็บของ 

จัดเก็บวสัด/ุผลติภณัฑใ์ด ๆ ทีม่กีลิน่
แรงในบรเิวณทีแ่ยกตำ่งหำกจำกวสัด ุ
/ ผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ 

วสัด ุ/ ผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ สำมำรถรับกลิน่จำกวสัด ุ/ 
ผลติภณัฑน์ี ้และหำกกลิน่นีเ้ขำ้ไปในผลติภณัฑข์ัน้สดุทำ้ย
ของคณุ ผูบ้รโิภคของคณุอำจสงัเกตเห็นไดแ้ละท ำใหพ้วก
เขำรอ้งเรยีนได ้

หำกวสัดทุีม่กีลิน่อยูใ่นภำชนะขนำดเล็ก ใหจั้ดเก็บไวใ้นตูเ้หล็กทีม่ปีระตแูละปิด
ประตตูลอดเวลำ 

หำกวสัดทุีม่กีลิน่อยูใ่นภำชนะขนำดใหญ ่เชน่ ถงุ / ถัง / กลอ่ง ใหส้รำ้งหอ้ง
แยกเฉพำะส ำหรับวสัดเุหลำ่นีแ้ละปิดประตตูลอดเวลำ 

ใชฉ้ลำกบนพำเลททีอ่ำ่นงำ่ยและ
ยังคงอยูแ่มว้ำ่จะมวีสัดหุรอืผลติภณัฑ์
เพยีง 1 หน่วยบนพำเลทก็ตำม 

ทกุคนตอ้งไดรั้บควำมชดัเจนเกีย่วกบั กำรชีบ้ง่วสัดุ
หรอืผลติภณัฑใ์ดตลอดเวลำ 

ซึง่รวมถงึหมำยเลขรุน่กำรผลติ/ล็อตและวนัทีห่มดอำย ุ

ตดิฉลำกเขำ้กบัพำเลทไมใ่ชห่น่วยสนิคำ้ 
  
สรำ้งฉลำกทีแ่ข็งแรงเพือ่ใหร้อดจำกกำรกระแทกทีจ่ะไดรั้บเมือ่พำเลท
เคลือ่นยำ้ยไปมำ 
  
พมิพฉ์ลำกกำวและตดิลงบนกระดำษแข็งทีห่นำมำก เย็บกระดำษแข็งเขำ้
กบัพำเลท 

ทำกำวตวัยดึแบบใสตดิลงบนพำเลท ใสฉ่ลำกแบบบำงทีพ่มิพแ์ลว้ซึง่สำมำรถ
เปลีย่นใหมไ่ดท้กุครัง้ทีค่ณุท ำพำเลทเสร็จ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่สิง่ทีอ่ยูบ่นพำ
เลทมองเห็นไดง้ำ่ย 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่สำมำรถ
มองเห็นรหสัรุน่กำรผลติ วนัที่

เป็นไปไดม้ำกวำ่คณุจะตอ้งกำรหยบิสนิคำ้คงคลงัอยำ่ง
รวดเร็วและมปีระสทิธภิำพ แตค่ณุตอ้งเลอืกสนิคำ้คงคลงัที่
ถกูตอ้งในกำรหมนุเวยีนทีถ่กูตอ้ง 

วำงสนิคำ้คงคลงัพรอ้มขอ้มลูทีจ่ ำเป็นโดยหนัดำ้นทีค่ณุเห็นได ้

พำเลททีม่วีนัทีห่มดอำยหุลำย ๆ วนัผสมกนั ควรวำงกลอ่งทัง้หมดตำม
ต ำแหน่งเพือ่ใหพ้ำเลททั่วไปถกูจัดกลุม่เขำ้ดว้ยกนั 
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หมดอำยแุละค ำอธบิำยผลติภณัฑ์
ได ้

ตรวจสอบวำ่สว่นผสมทัง้หมดมฉีลำก
ระบวุนัทีห่มดอำยกุอ่นทีจ่ะยำ้ยเขำ้ไป
ในพืน้ทีจั่ดเก็บ 

หมำยควำมวำ่คณุจะรูอ้ยูเ่สมอวำ่สว่นผสมหมดอำยเุมือ่ใด 
ดงันัน้ จงึจะไมถ่กูน ำไปใชโ้ดยไมไ่ดต้ัง้ใจเมือ่หมดอำย ุ
 
หำกไมไ่ดใ้ชง้ำน ก็สำมำรถท ำใหผ้ลติภณัฑข์องคณุเสยีหำย
ทัง้รุน่กำรผลติ นอกจำกนี ้เรือ่งนีจ้ะชว่ยไดด้ว้กำรหมนุเวยีน
สนิคำ้คงคลงั 

หำกไมเ่ห็นวนัทีห่มดอำยบุนถงุ / กลอ่งสว่นผสมของคณุอยำ่งชดัเจน ใหต้ดิ
สตกิเกอรเ์พิม่เตมิลงบนพำเลทหรอืภำชนะบรรจสุว่นผสมแตล่ะชิน้ แลว้เขยีน
วนัทีห่มดอำยเุป็นขอ้ควำมขนำดใหญ ่
 

 

หำกคณุน ำบรรจภุณัฑด์ำ้นนอกของ
สว่นผสมของอำหำรออก ใหรั้กษำกำร
ตรวจสอบยอ้นกลบัไวก้อ่นทีจ่ะยำ้ยเขำ้
ในทีจั่ดเก็บ 

ผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บบำงอยำ่งอำจมรีำยละเอยีดกำร
ตรวจสอบยอ้นกลบัทีพ่มิพอ์ยูบ่นบรรจภุณัฑด์ำ้นนอก
เทำ่นัน้ 

หำกทิง้บรรจภุณัฑน์ีไ้ป ขอ้มลูนีก็้จะสญูหำยไป 

ตดิฉลำกดำ้นในหบีหอ่ของผลติภณัฑด์ว้ยขอ้มลูกำรตรวจสอบยอ้นกลบั หรอื
สอบถำมผูจ้ ำหน่ำยของคณุวำ่สำมำรถด ำเนนิกำรใหค้ณุไดห้รอืไม ่

ในชว่งระหวำ่งกำรจัดเก็บ ตอ้งไมใ่ห ้
สำรกอ่ภมูแิพป้นเป้ือนจำกอำหำร
รำยกำรหนึง่ไปยังอกีรำยกำรหนึง่ 
และปนเป้ือนทีไ่มม่สีำรกอ่ภมูแิพอ้ยู ่

อำหำรบำงรำยกำรสำมำรถท ำใหเ้กดิปฏกิริยิำในผูท้ีม่อีำกำร
แพ ้

หำกคณุจ ำกดัวำ่สว่นประกอบอำหำรใดทีป่นเป้ือนสำร
กอ่ภมูแิพ ้คณุจะสำมำรถลดระดบักำรตดิฉลำกวำ่ "อำจ
ม"ี ทีค่ณุจะตอ้งใช ้

สิง่นีจ้ะเป็นประโยชนต์อ่ผูบ้รโิภคของคณุเนือ่งจำก
พวกเขำสำมำรถรับประทำนผลติภณัฑข์องคณุไดม้ำก
ขึน้ 

จดุมุง่หมำยโดยรวมคอืเพือ่ท ำใหแ้น่ใจวำ่สว่นประกอบอำหำร
ทีไ่มม่สีำรกอ่ภมูแิพจ้ะไมถ่กูปนเป้ือนโดยไมจ่ ำเป็น 

ทันททีีส่ว่นผสมทีม่สีำรกอ่ภมูแิพเ้ขำ้มำในสถำนปฏบิตังิำน ใหใ้ชส้ตกิเกอรส์ ี
(เชน่ สแีดงส ำหรับถัว่ลสิง สเีขยีวส ำหรับธญัพชื สนี ้ำเงนิส ำหรับถัว่เหลอืง 
เป็นตน้) ทีร่ะบสุำรกอ่ภมูแิพ ้(ตำ่ง ๆ ) ทีม่อียูใ่นวตัถดุบิ 

แยกสว่นผสมทัง้หมดทีม่สีำรกอ่ภมูแิพไ้วต้ำ่งหำกในทีเ่ดยีวในพืน้ทีจั่ดเก็บ
โดยอยูใ่หห้ำ่งจำกวตัถดุบิทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิภมูแิพ ้

จัดเก็บสว่นผสมทีเ่ป็นสำรกอ่ภมูแิพไ้วใ้นระดบัทีต่ ำ่สดุในชัน้วำงแทนทีจ่ะอยู่
เหนอืวสัดอุืน่ ๆ 

แยกสว่นผสม / ผลติภณัฑท์ีก่อ่ใหเ้กดิภมูแิพท้ีแ่ตกตำ่งกนัออกจำกกนัโดยมี
ส ิง่กดีขวำงทำงกำยภำพ ตวัอยำ่งเชน่ ใสแ่ผน่พลำสตกิทบึหรอืพลำสตกิแบบ
ยดืหยุน่ทีต่ดิบนบำนพับบนชัน้วำง เพือ่ท ำเป็น "มำ่น" ในกำรแยกสำรกอ่
ภมูแิพอ้ยำ่งหนึง่ออกจำกอกีสำรหนึง่ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่มกีำรมัดกลอ่ง ถงุ ถังวตัถดุบิทัง้หมดอยำ่งแน่นหนำ
ตลอดเวลำ 
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จัดเก็บวสัด ุ/ ผลติภณัฑใ์นลกัษณะที่
น ำผลติภณัฑท์ีเ่กำ่ทีส่ดุออกมำกอ่น
เสมอ 

นีเ่ป็นแนวคดิของกำรเขำ้กอ่น
ออกกอ่น (FIFO) 

หำกผลติภณัฑท์ีเ่กำ่ทีส่ดุถกูน ำไปใชก้อ่น ก็หมำยควำม
วำ่คณุจะปลอ่ยวสัด ุ/ ผลติภณัฑท์ีส่ดใหมก่วำ่ไว ้และมี
โอกำสนอ้ยทีค่ณุจะเหลอืวสัด/ุผลติภณัฑท์ีถ่งึวนัที่
หมดอำย ุ

ออกแบบชัน้จัดเก็บของคณุใหค้ณุสำมำรถใสว่สัด ุ/ ผลติภณัฑท์ีส่ดใหมจ่ำก
ดำ้นหนึง่แลว้ดนัเขำ้ไปเพือ่ใหว้สัด ุ/ ผลติภณัฑท์ีเ่กำ่กวำ่ยำ้ยไปอกีดำ้นหนึง่
และสำมำรถน ำมำจำกตรงนีไ้ด ้ 

คณุสำมำรถตดิตัง้ลอ้บนชัน้วำงเพือ่ใหเ้ลือ่นสิง่ของตำ่ง ๆ ไปมำไดง้ำ่ย
ขึน้ 

หำกคณุตดิฉลำกสสีวำ่งกบัสนิคำ้แตล่ะชิน้และเขยีนวนัทีห่มดอำย ุจะเป็นกำร
งำ่ยกวำ่ทีจ่ะดวูำ่รำยกำรใดมวีนัทีห่มดอำยเุร็วทีส่ดุและคณุสำมำรถใชร้ำยกำรนี้
กอ่นอยูเ่สมอ 

เพิม่ประสทิธภิำพกำรหมนุเวยีนสนิคำ้
คงคลงัใหส้งูสดุเมือ่มกีำรจัดเก็บวสัดุ
จ ำนวนมำก 

หลกีเลีย่งกำรสญูเสยีสนิคำ้คงคลงัและกำรปฏเิสธของลกูคำ้ พจิำรณำตดิฉลำกดว้ยสตกิเกอร ์'ทีม่รีหสัส’ี ทีพ่นักงำนจ ำไดง้ำ่ยบนพำ
เลท 

ตวัอยำ่งเชน่ ป้ำยสแีดงสำมำรถระบเุดอืนทีเ่ฉพำะเจำะจง – มเีดอืนของปี
ทีต่ดิอยูบ่นผนัง พรอ้มสทีีจั่ดสรรไว ้

ปกป้องบรรจภุณัฑท์ีจั่ดเก็บ
ไมใ่หม้สี ิง่สกปรกและเศษซำก 

บรรจภุณัฑบ์ำงชนดิจะสมัผัสโดยตรงกบัอำหำร หำก
เปรอะเป้ือน อำหำรจะก็ถกูปนเป้ือน 

ปิดคลมุมว้นฟิลม์เมือ่คณุท ำเสร็จแลว้ - ใสไ่วใ้นถงุพลำสตกิทีป่ลอดภยั 

พับลงและยดึกลอ่งกระดำษ ปิดคลมุขวด ฝำ ฝำปิด กระป๋อง ฯลฯ 

สรำ้งพืน้ทีจั่ดเก็บของคณุใหค้ณุ
สำมำรถเขำ้ถงึวสัด ุ/ ผลติภณัฑข์อง
คณุไดอ้ยำ่งงำ่ยดำย 

คณุจะตอ้งเคลือ่นยำ้ยพำเลททัง้หมดหรอืแตล่ะหน่วยของ
วสัด ุ/ ผลติภณัฑเ์ป็นประจ ำเพือ่ใชใ้นกำรผลติหรอืเพือ่สง่
มอบใหก้บัลกูคำ้ ดงันัน้ พวกเขำจะตอ้งสะดวกในกำร
เคลือ่นยำ้ย 

คณุอำจตอ้งเปิดหบีหอ่ของวสัด ุ/ ผลติภณัฑเ์พือ่น ำตวัอยำ่ง
ไปประเมนิหรอืทดสอบ สิง่นีจ้ะเกดิขึน้หำกคณุตอ้งกำร
ตรวจสอบวำ่วสัดสุำมำรถใช ้/ ขำยได ้

คณุตอ้งสำมำรถเขำ้ถงึบรรจภุณัฑไ์ดอ้ยำ่งงำ่ยโดยไมท่ ำ
ใหส้ ิง่ทีอ่ยูข่ำ้งในหก 

จัดเก็บหบีหอ่ของวสัด ุ/ ผลติภณัฑบ์นพำเลทเพือ่ใหส้ำมำรถใชร้ถยก
เคลือ่นยำ้ยพำเลททัง้หมดลงได ้- เชน่ เมือ่จัดเก็บวสัดไุวส้งูกวำ่ระดบัพืน้ดนิ 

เวน้ทีว่ำ่งไวด้ำ้นหนำ้ของชัน้วำงใหเ้พยีงพอเพือ่ใหร้ถยกสำมำรถเขำ้ถงึพำ
เลททัง้หมดไดโ้ดยไมต่อ้งวิง่ทับสิง่ของทีจั่ดเก็บไวบ้นพืน้ 

หำกคณุมวีสัดมุำกกวำ่หนึง่ประเภทในแตล่ะพำเลท อยำ่กองไวส้งูเกนิหนึง่
ชัน้ ดว้ยวธินีี ้คณุจะไมต่อ้งยำ้ยบรรจภุณัฑใ์ด ๆ ออกจำกพำเลทกอ่นทีจ่ะเปิด
บรรจภุณัฑท์ีค่ณุตอ้งกำรสุม่ตวัอยำ่ง 

มชีดุจัดกำรสำรเคมร่ัีวไหลส ำหรับ
พืน้ทีท่ีจั่ดเก็บสำรเคม ี

หำกคณุท ำควำมสะอำดสิง่ทีห่กร่ัวไหลอยำ่งรวดเร็ว จะ
ชว่ยลดโอกำสทีส่ำรเคมจีะปนเป้ือนวสัดหุรอืผลติภณัฑ์
อืน่ ๆ ในทีจั่ดเก็บ 

ขอขอ้มลูจำกผูจ้ ำหน่ำยสำรเคมเีกีย่วกบัปฏกิริยิำทีส่ำมำรถเกดิขึน้ได ้เชน่ 
ดว้ยน ้ำหรอืสำรเคมที ำควำมสะอำดอืน่ ๆ 
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จัดเก็บสว่นประกอบอำหำรทีป่รงุ
แลว้แยกจำกสว่นประกอบอำหำรดบิ
และปิดคลมุ/หอ่หุม้ไว ้

สว่นประกอบอำหำรดบิอำจมจีลุนิทรยีท์ีท่ ำใหเ้กดิโรคซึง่ถกู
ฆำ่โดยกระบวนกำรปรงุอำหำร ซึง่หมำยควำมวำ่เมือ่ปรงุ
อำหำรเสร็จแลว้ คณุไมต่อ้งกำรทีจ่ะปนเป้ือนอำหำรทีป่รงุ
เสร็จโดยปลอ่ยใหอ้ำหำรทีป่รงุเสร็จสมัผัสกบัอำหำรดบิ 

จัดเก็บสว่นประกอบอำหำรดบิในบรเิวณทีแ่ยกจำกกนัโดยสิน้เชงิกบั
สว่นประกอบอำหำรทีป่รงุสกุหรอืจัดเก็บในลกัษณะทีไ่มส่มัผัสและในบรเิวณที่
สว่นประกอบอำหำรดบิไมส่ำมำรถหยดลงบนสว่นประกอบอำหำรทีป่รงุแลว้ 

หอ่หุม้/ปิดคลมุอำหำรดบิและอำหำรปรงุสกุทัง้หมดเมือ่อยูใ่นทีจั่ดเก็บ 

ตดิฉลำกกบัวสัดหุรอืผลติภณัฑใ์ด 
ๆ ทีถ่กูกกัไวเ้พือ่รอกำรอนุมัตกิำรใช ้

งำน กำรขำยหรอืกำรก ำจัด 

นีเ่ป็นอกีมำตรกำรหนึง่ในกำรหยดุกำรน ำวสัดหุรอื
ผลติภณัฑไ์ปใชห้รอืขำยโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 

ท ำฉลำกขนำดใหญส่สีวำ่งทีพ่มิพค์ ำวำ่ กกัไว ้มป้ีำยพรอ้มในคลงัสนิคำ้
เพือ่ใหเ้ขำ้ถงึไดง้ำ่ย ก ำหนดใหเ้ป็นขัน้ตอนทีเ่ฉพำะผูท้ีไ่ดรั้บอนุมัตเิทำ่นัน้ทีจ่ะ
สำมำรถน ำป้ำยออกได ้

มพีืน้ทีใ่นคลงัสนิคำ้ เครือ่งท ำควำม
เย็นและตูแ้ชแ่ข็งทีค่ณุเตรยีมไวเ้พือ่
จัดเก็บวสัดหุรอืผลติภณัฑท์ีไ่ม่
สอดคลอ้ง เชน่ จะไมน่ ำไปใช/้ขำย
และก ำลงัรอกำรท ำใหมห่รอืก ำจัดทิง้ 

กำรมพีืน้ทีเ่ฉพำะส ำหรับจัดเก็บวสัดหุรอืผลติภณัฑท์ีไ่ม่
เหมำะสมส ำหรับกำรใชง้ำนหรอืกำรขำยจะเป็นกำรหยดุ
กำรสง่ออกไปโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 

ตดัสนิใจวำ่พืน้ทีใ่ดส ำหรับวสัดหุรอืผลติภณัฑท์ีไ่มส่อดคลอ้ง 

ตดิหลำย ๆ ป้ำยบอกพืน้ทีน่ีส้ ำหรับผลติภณัฑท์ีไ่มส่อดคลอ้งเทำ่นัน้ 

ตเีสน้ดว้ยสสีวำ่งบนพืน้รอบ ๆ บรเิวณเพือ่ใหเ้ห็นชดัเจนวำ่จดุเริม่ตน้และ
สิน้สดุอยูท่ีใ่ด 

มพีืน้ทีใ่นคลงัสนิคำ้ เครือ่งท ำควำม
เย็นและตูแ้ชแ่ข็งทีค่ณุจัดเก็บวสัดหุรอื
ผลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่นกำรกกัไวจ้นกวำ่จะ
ไดรั้บกำรอนุมัตใิหใ้ชง้ำน เชน่ อำจ
ก ำลงัรอผลกำรทดสอบ 

กำรมพีืน้ทีเ่ฉพำะส ำหรับจัดเก็บวสัดหุรอืผลติภณัฑท์ีร่อกำร
สะสำง จะหยดุกำรสง่ออกไปโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 

ตดัสนิใจวำ่พืน้ทีใ่ดส ำหรับวสัดหุรอืผลติภณัฑท์ีถ่กูกกั 

ตดิหลำย ๆ ป้ำยบอกพืน้ทีน่ีส้ ำหรับวสัดหุรอืผลติภณัฑท์ีร่อกำรอนุมัติ
เทำ่นัน้ 

ตเีสน้ดว้ยสสีวำ่งบนพืน้รอบ ๆ บรเิวณเพือ่ใหเ้ห็นชดัเจนวำ่จดุเริม่ตน้และ
สิน้สดุอยูท่ีใ่ด 

รักษำพืน้ทีจั่ดเก็บใหส้ะอำด เป็น
ระเบยีบและไมม่วีสัดอุำหำรหก 

กำรรักษำพืน้ทีใ่หส้ะอำดจะท ำใหค้ณุไมใ่หเ้ป็นทีอ่ยูอ่ำศยั
และเป็นทีด่งึดดูใหส้ตัวร์บกวน เชน่ แมลงหรอืสตัวป์ระเภท
หนูมำรวมกนั 
 
นอกจำกนี ้ยังชว่ยป้องกนัไมใ่หส้ ิง่สกปรกถำ่ยเทเขำ้สูพ่ืน้ที่
ผลติอำหำรของคณุผำ่นรองเทำ้หรอืเสือ้ผำ้หรอืพนักงำน 

กวำดหรอืดดูฝุ่ นพืน้แข็งทกุวนัและท ำควำมสะอำดแบบเปียกทกุสปัดำห ์
คณุสำมำรถท ำควำมสะอำดแบบเปียกโดยใชไ้มถ้พูืน้และถงัดว้ยน ้ำรอ้นและ
ผงซกัฟอกละลำยน ้ำหรอืคณุสำมำรถใชเ้ครือ่งขดัพืน้ได ้
  
เชด็ชัน้/ผนัง/เพดำนในชว่งเวลำทีเ่หมำะสมดว้ยผำ้สะอำดเปียกหรอืแหง้ 

ท ำควำมสะอำดวสัดอุำหำรทีห่กทันททีีเ่กดิขึน้ หำกวสัดแุหง้ ใหก้วำดกอ่น แต่
ใหใ้ชไ้มห้รอืผำ้ถพูืน้แบบเปียก (รวมถงึน ้ำรอ้นและผงซกัฟอก) เพือ่ขจัดสิง่
ตกคำ้งทีเ่หลอือยู ่

อยำ่จัดเก็บวสัดหุรอืผลติภณัฑใ์น
บรเิวณทีม่คีนเดนิหรอืรถยกผำ่น
ตำมปกต ิ

เพือ่ใหง้ำ่ยตอ่กำรเคลือ่นยำ้ยและสนิคำ้ก็จะไมเ่สยีหำย จัดเก็บถงุผลติภณัฑบ์นพำเลท 

สง่คนืพำเลทของสนิคำ้คงคลงักลบัไปทีช่ัน้วำงอยูเ่สมอ อยำ่วำงไวบ้นพืน้ 
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จ ำกดัผูท้ีส่ำมำรถเขำ้ไปในพืน้ที่
จัดเก็บสว่นผสม วสัดบุรรจภุณัฑ ์
งำนระหวำ่งผลติ หรอืผลติภณัฑ์
ส ำเร็จรปู 

หำกคณุจ ำกดัจ ำนวนคนทีส่ำมำรถสมัผัสวสัดไุด ้คณุ
ก ำลงัลดโอกำสทีพ่วกเขำจะปนเป้ือนวสัดหุรอืผลติภณัฑ ์
 
นอกจำกนี ้ยังชว่ยลดโอกำสทีว่สัดหุรอืผลติภณัฑจ์ะ
ถกูยำ้ยออกไปดว้ยเหตผุลทีไ่มถ่กูตอ้ง เชน่ ถกูขโมย 

. จัดเก็บวสัดหุรอืผลติภณัฑใ์นพืน้ทีท่ีไ่มใ่ชท่ำงผำ่นส ำหรับกำรเดนิทำงไป
ยังพืน้ทีอ่ืน่ของสถำนที ่

หำกจัดเก็บไวใ้กลก้บัพืน้ทีม่ำก ก็จะถกูน ำไปใช ้จะมโีอกำสนอ้ยทีจ่ะมคีน
เพิม่เตมิเขำ้มำในพืน้ทีด่ว้ยเหตผุลอืน่ใดแทนทีจ่ะน ำวสัด ุ/ ผลติภณัฑอ์อกไป
เพือ่ผลติหรอืสง่มอบใหก้บัลกูคำ้ หรอืสง่คนืวสัดทุีเ่หลอืหลงักำรผลติ 

ตัง้กำรปิดล็อค ทีป่ระตเูพือ่ใหเ้ฉพำะผูท้ีไ่ดรั้บอนุญำตเทำ่นัน้ทีจ่ะสำมำรถเขำ้
ในพืน้ทีจั่ดเก็บได ้

จัดเก็บอปุกรณ์แปรรปูส ำรองไวใ้น
บรเิวณทีจ่ะไมถ่กูปนเป้ือน 

หำกอปุกรณ์กำรแปรรปูสกปรกในระหวำ่งกำรจัดเก็บ 
จะตอ้งท ำควำมสะอำดแบบเปียกและ (อำจ) ท ำใหแ้หง้
กอ่นจงึจะใชง้ำนไดซ้ ึง่จะท ำใหเ้กดิควำมลำ่ชำ้ 

จัดหอ้งทีส่ะอำดแยกตำ่งหำก หรอืพืน้ทีปิ่ดผนกึส ำหรับจัดเก็บอปุกรณ์แปรรปู / 
ช ิน้สว่นอะไหลท่ีไ่มไ่ดใ้ชง้ำนในปัจจบุนั ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไมใ่ชท่ำงสญัจร
เพรำะคน / ยำนพำหนะทีเ่คลือ่นผำ่นจะถำ่ยเทสิง่สกปรกและฝุ่ นละอองไปยัง
อปุกรณ ์

ส ำหรับอปุกรณ์ / อะไหลช่ ิน้เล็ก ๆ ทีป่กตไิมว่ำงบนพืน้ - ใหจั้ดเก็บในภำชนะ
พลำสตกิขนำดใหญท่ีต่ดิป้ำยวำ่ "อปุกรณ/์อะไหลท่ีส่ะอำด" 
        

 

END 


