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Thai Union Group  Food Safety & Hygiene Requirements 

Version 2.0 _August 2016 
 
 

Thai Union Group ไดก้ ำหนดมำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัอยำ่งเป็นทำงกำรในเดือน พฤษภำคม 
2559 และมีกำรแกไ้ขรำยละเอียดในขอ้ 6.2 เม่ือเดือนสิงหำคม 2559 โดยมีจุดประสงคด์งัน้ี 

• เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ผลิตภณัฑแ์ละสินคำ้ต่ำงๆท่ีผลิตภำยใตบ้ริษทัฯในกลุ่ม Thai Union มีคุณภำพ ควำม
ปลอดภยั และสอดคลอ้งกบักฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งตลอด supply chain จนถึงผูบ้ริโภค 

• ขอ้ก ำหนดในหมวดน้ีบงัคบัใชส้ ำหรับกำรประยกุตใ์ชก้บัผูส่้งมอบ (supplier) ประเภทวตัถุดิบ ส่วนผสม 
premix เคร่ืองปรุงต่ำงๆ ยกเวน้กลุ่มบรรจุภณัฑ์ 

• กรณีมีกำรเปล่ืยนแปลงมำตรฐำนในอนำคต ทีมงำน TUG จะแจง้กำรเปล่ืยนแปลงก่อนกำรมีผลบงัคบัใช้
ล่วงหนำ้ 

 

ครอบคลุมหวัขอ้กำรตรวจประเมิน  6 หมวด ดงัน้ี 
1. ระบบบริหำรจดักำรคุณภำพและควำมปลอดภยัอำหำร 
2. มำตรฐำนของสถำนท่ีตั้ง 
3. แผนควำมปลอดภยัอำหำรและ HACCP 
4. กำรควบคุมผลิตภณัฑ์ 
5. กำรควบคุมกระบวนกำรผลิต 
6. ควำมรับผดิชอบทำงสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 

ข้อก ำหนดที ่1 ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร  

(Quality and Food Safety Management system) 
1.1 คู่มือคุณภำพและควำมปลอดภยัอำหำร (Quality and food safety manual) 

- ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งจดัท ำคู่มือคุณภำพและควำมปลอดภยัอำหำร ระเบียบปฏิบติังำน (procedure) วธีิ
ปฏิบติังำน (work instruction) ท่ีพนกังำนสำมำรถเขำ้ถึงและน ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนได้ 

- ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งจดัท ำนโยบำย (policy) ท่ีเป็นเอกสำรท่ีแสดงควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินกำรให้
เกิดควำมสอดคลอ้งดำ้นควำมปลอดภยั คุณภำพผลิตภณัฑแ์ละกฎหมำย รวมถึงควำมรับผดิชอบต่อลูกคำ้ 

 
1.2 กำรควบคุมเอกสำรและบนัทึก (Document and Record control) 

ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งจดัท ำระเบียบปฏิบติัเร่ืองกำรควบคุมเอกสำรและบนัทึก โดยใหค้รอบคลุมถึง  

-  กำรช้ีบ่งช่ือเอกสำร กำรแกไ้ข วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
-  รำยกำรเอกสำรฉบบัปัจจุบนัทั้งหมด 
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-  กำรอนุมติัและผูท่ี้ท  ำหนำ้ท่ีในกำรอนุมติัรวมถึงผูถื้อครองเอกสำร 
-  กำรบนัทึกสำเหตุของกำรเปล่ียนแปลงเอกสำร 
-  กำรช้ีบ่งช่ือบนัทึก 
-  บนัทึกตอ้งเป็นฉบบัจริง อ่ำนง่ำย 
-  กำรแกไ้ขบนัทึกตอ้งสำมำรถแสดงขอ้มูลเดิมก่อนกำรแกไ้ขใหเ้ห็น พร้อมลงนำมผูแ้กไ้ขและวนัท่ีก ำกบั

ทุกคร้ัง 
-   กำรจดัเก็บบนัทึก ตอ้งอยูใ่นสภำพดี ป้องกนักำรเสียหำยหรือเส่ือมสภำพ 
-   อำยกุำรจดัเก็บบนัทึก ตอ้งจดัเก็บอยำ่งนอ้ยตำมท่ีกฎหมำยและ/หรือเท่ำกบัอำยผุลิตภณัฑบ์วกเพิ่ม 12 

เดือน (แลว้แต่วำ่กรณีอำยกุำรจดัเก็บใดนำนกวำ่กนั) 
 

1.3 กำรคดัเลือกและเฝ้ำระวงัสมรรถนะของผูข้ำย (Selection and monitoring of vendor’s performance) 
1.3.1) ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งจดัท ำระเบียบปฏิบติัเร่ืองกำรคดัเลือกและเฝ้ำระวงัสมรรถนะของผูข้ำย 

 (vendor) วตัถุดิบต่ำง ๆ และรวมถึงบรรจุภณัฑท่ี์สัมผสักบัอำหำร โดยครอบคลุมถึง 
-  กำรจดัท ำบญัชีรำยช่ือผูข้ำย (vendor list) ท่ีเป็นปัจจุบนั โดยรวมถึงกรณีตวัแทนจ ำหน่ำย (agent/broker)  

พร้อมผูผ้ลิต (manufacturer) 
-  เกณฑก์ำรคดัเลือกและเฝ้ำระวงัสมรรถนะของผูข้ำย โดยพิจำรณำรวมถึงมำตรกำรควบคุมอนัตรำยจำก

กำรวเิครำะห์อนัตรำยใน HACCP principles 
-  กำรคดัเลือกและเฝ้ำระวงัสมรรถนะของผูข้ำย ตอ้งพิจำรณำระบบควำมปลอดภยัอำหำร เกณฑใ์ดเกณฑ์

หน่ึงหรือร่วมกนัดงัน้ี 

         a) กำรไดรั้บกำรรับรองระบบควำมปลอดภยัอำหำรท่ีไดรั้บกำรยอมรับจำก GFSI (GFSI 
 recognized schemes) เช่น BRC, IFS, SQF, FSSC 22000 และอ่ืน ๆ 

         b) กำรตรวจประเมินผูข้ำย (vendor audit) โดยหวัขอ้ตรวจประเมินตอ้งครอบคลุมสุขลกัษณะท่ีดีใน 
กำรผลิต (GMP), HACCP principles, กำรสอบยอ้นกลบั (traceability) และควำมปลอดภยัของ 
ผลิตภณัฑ์ (product safety) 

         c) กรณีท่ีผูข้ำยมีสมรรถนะในกำรส่งมอบสูง เช่น ผลิตและส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีควำมปลอดภยั 
อยำ่งสม ่ำเสมอ สำมำรถส่งแบบสอบถำม (questionnaire) ใหต้อบได ้โดยหวัขอ้ในแบบสอบถำม 
ตอ้งครอบคลุมสุขลกัษณะท่ีดีในกำรผลิต (GMP), HACCP principles, กำรสอบยอ้นกลบั  
(traceability) และควำมปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์(product safety) 

กรณีท่ีใชก้ำรตอบแบบสอบถำม ผูส่้งมอบตอ้งท ำกำรทดสอบกำรสอบยอ้นกลบักบัผูข้ำยทุก 3 ปี โดย
ครอบคลุมวตัถุดิบและบรรจุภณัฑท่ี์ส่งมอบใหก้บั TU Group  
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             กรณีท่ีผูส่้งมอบไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมเกณฑข์ำ้งตน้ได ้ตอ้งแจง้ใหท้ำงบุคลำกรของ TU 
Group ทรำบในโอกำสแรกท่ีทรำบ เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

 
1.3.2) ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งจดัท ำระเบียบปฏิบติัเร่ืองกำรคดัเลือกและเฝ้ำระวงัสมรรถนะของผูใ้หบ้ริกำร 

(service provider) โดยครอบคลุมถึงอยำ่งนอ้ยดงัน้ี 
-  กำรจดัท ำบญัชีรำยช่ือผูใ้หบ้ริกำร (service provider list) ท่ีเป็นปัจจุบนั รวมถึง ห้องปฏิบติักำร 

ทดสอบ หอ้งปฏิบติักำรสอบเทียบ  
- เกณฑก์ำรคดัเลือกและเฝ้ำระวงัสมรรถนะของผูใ้หบ้ริกำร โดยพิจำรณำรวมถึงกำรไดรั้บกำร 

รับรองระบบคุณภำพ เช่น ISO 9001, ISO/IEC 17025 
1.3.3) ผูส่้งมอบ (supplier) วตัถุดิบต่ำง ๆ และ ส่วนผสมอำหำรตอ้งมีแผนงำนในกำรคงควำมต่อเน่ืองของ

ธุรกิจ (BCP - Business Continuity Plan) และทดสอบแผนดงักล่ำว รวมถึงกรณีเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น 
น ้ำท่วม ไฟไหม ้เป็นตน้ โดยตอ้งครอบคลุมกำรส่ือสำรขอ้มูลอยำ่งสม ่ำเสมอและกำรจดักำรกบัผลิตภณัฑ์
ท่ีจะส่งมอบใหก้บั TU Group  
นอกจำกน้ีกรณีเกิดกำรเรียกคืนสินคำ้ ผูส่้งมอบตอ้งเตรียมกำรดำ้นถึงกำรส่งมอบผลิตภณัฑท์ดแทน 
ใหก้บั TU Group 

1.3.4) ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งจดัเก็บและสำมำรถแสดงเอกสำรขอ้ก ำหนด (specification) ท่ีเห็นชอบอยำ่ง  
 เป็นทำงกำร (formally agreed specification) ท่ีท  ำร่วมกบั TU Group ได ้
1.3.5) ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งจดัเก็บและสำมำรถแสดงหลกัฐำนเอกสำรกำรลงนำมใน TU Group – Code of 

Conduct  
 

1.4 กำรตรวจประเมินภำยใน (Internal Audit) 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีระเบียบปฏิบติัเร่ืองกำรตรวจประเมินภำยใน โดยใหค้รอบคลุมถึง 

-  ตอ้งด ำเนินกำรตรวจประเมินภำยในตำมขอ้ก ำหนดน้ี อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
-  คุณสมบติัของผูต้รวจประเมินภำยใน (internal auditor(s)) และควำมเป็นอิสระจำกหน่วยงำนท่ี 

  จะตรวจประเมิน 
-  กำรจดัท ำและจดัเก็บรำยงำนกำรตรวจประเมิน (internal audit report) ผลกำรตรวจประเมินทั้ง 

ควำมสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้ง (conformity and non-conformity results) รำยกำรกำรตรวจ
ประเมิน (internal audit checklist) และ กำรแกไ้ขประเด็นควำมไม่สอดคลอ้งจำกกำรตรวจ
ประเมินผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งด ำเนินกำรตรวจประเมินดำ้นสุขลกัษณะของสถำนท่ีผลิต 
เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ไม่ก่อใหเ้กิดกำรปนเป้ือนในผลิตภณัฑ ์อยำ่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
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1.5 กำรปฏิบติักำรแกไ้ขและป้องกนักำรเกิดซ ้ ำ (Corrective and Prevent recurrence) 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีระเบียบปฏิบติัเร่ืองกำรปฏิบติักำรแกไ้ขและป้องกนักำรเกิดซ ้ ำ โดยครอบคลุมถึง 
-  ประเภทของกิจกรรมท่ีตอ้งด ำเนินกำรตำมระเบียบปฏิบติัน้ี 
-  กำรระบุสำเหตุท่ีแทจ้ริง แนวทำงกำรแกไ้ข แนวทำงป้องกนักำรเกิดซ ้ ำ 
-  ผลของกำรตรวจติดตำมผลกำรแกไ้ข และ ป้องกนักำรเกิดซ ้ ำ 
-   กำรจดัเก็บบนัทึกและสถำนะของกำรปฏิบติักำรแกไ้ขและป้องกนักำรเกิดซ ้ ำ 
 

1.6 กำรจดักำรวสัดุ ผลิตภณัฑท่ี์ไม่สอดคลอ้ง กำรกกักนัและกำรตรวจปล่อย (Handling of non-conforming 
materials and products, quarantine and release) 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีระเบียบปฏิบติัเร่ืองกำรจดักำรวสัดุ ผลิตภณัฑท่ี์ไม่สอดคลอ้ง กำรกกักนัและกำรตรวจ
ปล่อย โดยครอบคลุมถึง 
-  ผูรั้บผดิชอบในกำรจดักำรวสัดุ ผลิตภณัฑท่ี์ไม่สอดคลอ้ง กำรกกักนัและกำรตรวจปล่อย 
-   กำรจดัแยกพื้นท่ี กำรช้ีบ่ง กำรควบคุมสถำนะของกำรกกักนัและกำรตรวจปล่อย 
-  กำรป้องกนัไม่ใหเ้กิดกำรน ำไปใชผ้ดิ 
-   เกณฑแ์ละกำรด ำเนินกำรในกำรตรวจปล่อยวสัดุ ผลิตภณัฑท่ี์ไม่สอดคลอ้งท่ีมีประสิทธิภำพ 
-  กำรจดัเก็บบนัทึกของกำรจดักำรวสัดุ ผลิตภณัฑท่ี์ไม่สอดคลอ้ง กำรกกักนัและกำรตรวจปล่อย 
 
ผูส่้งมอบ (supplier) สำมำรถน ำผลิตภณัฑท่ี์ไม่เป็นตำมขอ้ก ำหนด (rework) มำใช ้แต่ต่องไม่มีผลกระทบต่อ
คุณภำพและควำมปลอดภยัของสินคำ้ตำมมำตรฐำน (specification) ท่ีไดต้กลงกบั TU group ในกำรส่งมอบ 
 
1.7 ระบบกำรสอบยอ้นกลบั (Traceability System) 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีระเบียบปฏิบติัเร่ืองระบบกำรสอบยอ้นกลบั เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ สำมำรถสอบยอ้นกลบัได้
อยำ่งสมบูรณ์ในทุกขั้นตอน และสอบยอ้นกลบัไดถึ้งผูข้ำย (vendor) และ TU Group โดยครอบคลุมถึง 
-  กำรช้ีบ่ง (Identification) วตัถุดิบ บรรจุภณัฑ ์ผลิตภณัฑร์ะหวำ่งกระบวนกำรผลิต ผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูป 

วสัดุหรือผลิตภณัฑท่ี์ไม่สอดคลอ้ง ผลิตภณัฑท่ี์น ำกลบัมำท ำซ ้ ำ (rework) กำรกระจำยผลิตภณัฑม์ำท่ี TU 
Group เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่สำมำรถสอบกลบัไดอ้ยำ่งพอเพียงและมีประสิทธิภำพ 

-  กำรจดัเก็บบนัทึกของกำรช้ีบ่งและสอบยอ้นกลบั 
- กำรทดสอบกำรสอบยอ้นกลบั อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง จำกวตัถุดิบรวมถึงบรรจุภณัฑข์ั้นตน้ (primary  

packaging) ไปถึงผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูปและท ำไดใ้นทำงกลบักนั โดยควรด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 4 
ชัว่โมง 

- กำรทดสอบกำรสอบยอ้นกลบัผลิตภณัฑ์ (traceability test) ตอ้งทดสอบครอบคลุมทุกกะกำรผลิต  
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-  กำรทดสอบกำรสอบยอ้นกลบั ตอ้งรวมถึงกำรท ำสมดุลมวล (mass balance) ดว้ย โดยใหอ้ยูใ่นเกณฑ์
ยอมรับ 95-105% 

1.8 กำรถอดถอนและเรียกคืนผลิตภณัฑ์ (Product Withdrawal and Recall) 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีระเบียบปฏิบติัเร่ืองกำรถอดถอนและเรียกคืนผลิตภณัฑ ์โดยครอบคลุมถึง 
- สำเหตุของกำรถอดถอนและเรียกคืนผลิตภณัฑ์ โดยรวมถึงปัญหำคุณภำพ ควำมปลอดภยัอำหำร ควำม 
 สอดคลอ้งตำมกฎหมำย 
- รำยช่ือของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรถอดถอนและเรียกคืนผลิตภณัฑ ์ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผูติ้ดต่อและช่องทำง 

กำรติดต่อของบุคลำกรของ TU Group, ผูท่ี้มีอ ำนำจในกำรตดัสินใจในกำรถอดถอนและเรียกคืนและ
ทีมงำน โดยตอ้งมีรำยช่ือและเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อท่ีเป็นปัจจุบนั สำมำรถติดต่อไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และ
รวมถึงกำรติดต่อไดใ้นวนัหยุดท ำงำนดว้ย 

-  กำรประเมินผลกระทบและด ำเนินกำรกบัผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีผลิตภำยใตส้ภำวะเดียวกนักบัผลิตภณัฑท่ี์
ตอ้งถอดถอนและเรียกคืน และถำ้พบวำ่ผลิตภณัฑท่ี์ส่งมอบใหก้บั TU Group เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บ
ผลกระทบจำกปัญหำควำมปลอดภยั ควำมสอดคลอ้งตำมกฎหมำย ตอ้งแจง้บุคลำกรของ TU Group 
ภำยใน 2 ชัว่โมง  

- ขั้นตอนกำรตดัสินใจเพื่อด ำเนินกำรแจง้หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ตำมทีก ำหมำยก ำหนด เช่น 
ขอ้ก ำหนดกรมประมง กรมปศุสัตว ์และอ่ืนๆ  

- กำรทดสอบกำรถอดถอนและเรียกคืนผลิตภณัฑ์ (withdrawal and recall test) กบัผลิตภณัฑท่ี์ส่งมอบ
ใหก้บั TU Group อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อเป็นกำรทวนสอบประสิทธิภำพ พร้อมจดัเก็บบนัทึกผลกำร
ทดสอบไวเ้ป็นหลกัฐำน 

- กำรทดสอบกำรถอดถอนผลิตภณัฑแ์ละเรียกคืน (withdrawal and recall test) ตอ้งทดสอบอยำ่งนอ้ย 1 
คร้ัง ในช่วงเวลำนอกกำรผลิตปกติ (off production) เช่น วนัหยดุ นอกกะผลิตปกติ 
อยำ่งไรก็ตำม ระหวำ่งกำรทดสอบกำรถอดถอนและเรียกคืนผลิตภณัฑข์องผูส่้งมอบ (supplier) ไม่
จ  ำเป็นตอ้งติดต่อบุคลำกรของ TU Group 

1.9 กำรจดักำรค ำร้องเรียนของลูกคำ้ (Customer Complaint Handling) 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีระเบียบปฏิบติัเร่ืองกำรจดักำรค ำร้องเรียนของลูกคำ้ โดยครอบคลุมถึง 
- กำรวเิครำะห์ขอ้มูลของค ำร้องเรียนของลูกคำ้และกำรด ำเนินกำรหำสำเหตุ มำตรกำรแกไ้ข และป้องกนั 

เพื่อไม่ใหเ้กิดซ ้ ำ 
-  ค ำร้องเรียนของลูกคำ้ตอ้งมีกำรส่ือสำรไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทรำบ   
-  กำรติดตำมกำรแกไ้ข/ป้องกนัอยำ่งเป็นระบบมีกำรแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบถึงมำตรกำรแกไ้ข และป้องกนักำร 

เกิดซ ้ ำ 
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ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งตอบกลบัขอ้มูลท่ีจ ำเป็นใหท้ำง TU Group ทรำบภำยใน 24 ชม. และกำรวเิครำะห์
มำตรกำรป้องกนักำรเกิดซ ้ ำตอ้งด ำเนินกำรและตอบกลบัใหท้ำง TU Group ทรำบ ภำยในเวลำไม่เกิน 24 ชม 
(กรณีควำมปลอดภยัอำหำร) และ ภำยใน 3 วนั (ส ำหรับกรณีคุณภำพและอ่ืน ๆ ) นบัจำกท่ีไดรั้บกำรแจง้ค ำ
ร้องเรียน   

 
ข้อก ำหนดที่ 2: มำตรฐำนของสถำนที่ตัง้ (Site Standard) 

2.1มำตรฐำนท่ีตั้งและบริเวณรอบนอก (External and location standard) 
สถำนท่ีตั้ง และบริเวณโดยรอบอำคำรกำรผลิต ตอ้งมีขนำด สถำนท่ีตั้ง และส่ิงก่อสร้ำงท่ีเหมำะสม สำมำรถช่วย
ลดโอกำสกำรปนเป้ือน รวมทั้งปลอดภยัและสอดคลอ้งตำมมำตรฐำนได ้ ดงัน้ี 
-  ไม่มีส่ิงของท่ีไม่ใชง้ำนสะสม รวมถึงไม่มีฝุ่ น ควนั หรือกล่ินมำกผดิปกติ 
-   ไม่มีกองขยะหรือส่ิงปฏิกลู ท่ีอำจเป็นแหล่งของสัตวพ์ำหะน ำโรค 
-  ไม่มีคอกปศุสัตวห์รือสถำนท่ีเล้ียงสัตว ์
-  ไม่มีน ้ำขงัสกปรก รวมถึงมีท่อระบำยน ้ำสำธำรณะหรือมีกำรจดักำรท่ีไม่ก่อใหเ้กิดปัญหำดำ้นควำม 

ปลอดภยั 
-   หำกบริเวณโดยรอบมีสนำมหญำ้ หรือตน้ไม ้ตอ้งจะตอ้งมีกำรดูแล และตดัแต่งใหส้ั้นอยูเ่สมอ 
-  ถนนท่ีใชส้ัญจรดำ้นนอกพื้นท่ี ตอ้งมีสภำพท่ีเหมำะสม ไม่เส่ียงต่อกำรปนเป้ือน 
-   กิจกรรม หรือสภำวะแวดลอ้มใดๆ ท่ีอำจจะมีผลร้ำยแรงต่อผลิตภณัฑห์รือกระบวนกำรผลิต ตอ้งมี 

มำตรกำรป้องกนักำรปนเป้ือนหรือจดักำร เช่น สถำนท่ีผลิตท่ีเส่ียงต่อน ้ำท่วม 
-  โครงสร้ำงอำคำร ตอ้งสำมำรถลดโอกำสกำรปนเป้ือนได ้เช่น ไม่ตอ้งมีสถำนท่ีท่ีนกสำมำรถเกำะไดท้่อ/

ทำงระบำยน ้ำตอ้งมีฝำปิด เป็นตน้ 
 

2.2 กำรรักษำควำมปลอดภยัของสถำนท่ี (Site security) 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัท่ีสำมำรถท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ สำมำรถป้องกนักำร
โจรกรรม หรือกำรปนเป้ือนจำกส่ิงไม่พึงประสงคไ์ด ้โดย 
-  ตอ้งมีระเบียบปฏิบติั (procedure) หรือมำตรกำรควบคุมกำรเขำ้ออกพื้นท่ี และกำรประเมินควำมส ำคญั 

เก่ียวกบัมำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัของผลิตภณัฑใ์นพื้นท่ีท่ีมีกำรผลิตอำหำร 
-   กำรเขำ้ออกพื้นที (Access area) ในพื้นท่ีท่ีมีกำรควบคุมเฉพำะ เช่น เตรียมส่วนผสม ระบบน ้ำและน ้ำแขง็ 

กำรฆ่ำเช้ือตอ้งมีระบบรักษำควำมปลอดภยั และก ำหนดผูรั้บผดิชอบเฉพำะ และรวมไปถึงพื้นท่ีจดัเก็บ 
วตัถุดิบ สินคำ้ส ำเร็จรูป หอ้งปฎิบติักำร ตอ้งมีกำรควบคุมกำรเขำ้ออกของแต่ละพื้นท่ี 

-  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรรักษำควำมปลอดภยัเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้ำ่บุคคลท่ีไดรั้บอนุญำตเท่ำนั้นท่ีสำมำรถเขำ้สู่ 
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บริเวณท่ีตั้งของพื้นท่ีผลิต หรือพื้นท่ีควบคุมอ่ืนๆ เช่น สโตร์  คลงัสินคำ้  หอ้งเตรียมส่วนผสม ระบบน ้ำดี 
จุดท่ีมีกำรฆ่ำเช้ือ เป็นตน้ 

-  มำตรกำรควบคุมดงักล่ำวให้มีกำรครอบคลุมถึง แขกผูเ้ยีย่มชม รวมถึงใหมี้กำรอบรมเพื่อใหท้รำบถึง 
มำตรกำรควบคุม ดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยัของสถำนท่ีและเก็บบนัทึก 

 

2.3 แผนผงั แผนภูมิกำรผลิตและกำรจดัแยก (Layout, Product Flow and Segregation) 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งจดัท ำแผนผงั แบ่งแยกพื้นท่ีกำรปฏิบติังำน เพื่อประเมินและก ำหนดมำตรกำรในกำร
ควบคุมโอกำสปนเป้ือนในผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

a) High-risk areas 
b) High-care areas 
c) Ambient high-care areas 
d) Low-risk areas 
e) Enclosed product areas 
f)  Non-product areas 

โดยผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีมำตรกำรควบคุมพื้นท่ีจุดเช่ือมต่อ (access points) เพื่อป้องกนักำรปนเป้ือนเพิ่ม 
รวมถึงพื้นท่ีก ำจดัขยะ rework 
พื้นท่ีท่ีมีโครงสร้ำงชัว่ครำวระหวำ่งกำรปฏิบติังำน จะตอ้งมีกำรออกแบบมำอยำ่งเหมำะสมและหลีกเล่ียงปัญหำ
สัตวพ์ำหะน ำโรค 
 

2.4อำคำร วสัดุท่ีใชเ้ป็นโครงสร้ำง (Building Fabric/Materials are used for construction) 
อำคำรผลิต 
-  โครงสร้ำงของอำคำรผลิตไดแ้ก่ หลงัคำ ผนงั พื้น เพดำน ตอ้งท ำจำกวสัดุท่ีเหมำะสม ไม่ใชไ้ม ้ยกเวน้วง 
 กบประตูและหนำ้ต่ำง และมีสภำพสมบูรณ์สะอำด 
-  อำคำรผลิตตอ้งมีกำรแบ่งแยกบริเวณผลิตออกเป็นสัดส่วน ตำมควำมเหมำะสม  
-  ภำยในอำคำรผลิตตอ้งมีแสงสวำ่งเพียงพอในกำรปฏิบติังำน 
-  ตอ้งมีกำรระบำยอำกำศอยำ่งเหมำะสม 
-  ในกรณีพื้นท่ีกำรผลิต มีพื้นท่ีของทำงเดิน บนัได และ สำยพำน รวมถึงเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำท่ีตั้งอยูเ่หนือ 

ผลิตภณัฑ์ ตอ้งมีกำรป้องกนักำรปนเป้ือนจำกส่ิงสกปรกลงสู่ผลิตภณัฑ ์ 
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เคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ 
-   อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกระบวนกำรผลิต ตอ้งท ำจำกวสัดุท่ีเหมำะสม และถูกออกแบบมำเพื่อใหง่้ำยต่อกำรดูแล 
 รักษำ 
-  อุปกรณ์ท่ีสัมผสักบัอำหำรโดยตรง ตอ้งไดรั้บกำรออกแบบมำอยำ่งเหมำะสมวำ่สำมำรถสัมผสักบัอำหำร 

ได ้และสอดคลอ้งกบักฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
กำรระบำยอำกำศ  

-  ตอ้งมีกำรระบำยอำกำศอยำ่งเหมำะสม ไม่ก่อใหเ้กิดกำรปนเป้ือนจำกส่ิงแวดลอ้มจำกหยดน ้ำ 
 (condensate) และฝุ่ น ในพื้นท่ีกำรผลิต โดยตอ้งมีกำรทวนสอบ (air test) อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังหรือตำม 
ควำมเส่ียงของผลิตภณัฑ์ 

2.5 น ้ำ น ้ำแขง็ อำกำศ และ ก๊ำช (Water, ice, air and other gases) 
- น ้ำท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในกระบวนกำรผลิตอำหำร น ้ำแขง็ ไอน ้ำ กำรเตรียมผลิตภณัฑ ์ส ำหรับลำ้งมือ หรือ 

 กำรท ำควำมสะอำดอุปกรณ์และโรงงำน ตอ้งมีปริมำณท่ีเพียงพอและเป็นมำตรฐำนระดบัน ้ำด่ืม หรือไม่มี 
ควำมเส่ียงกำรปนเป้ือนตำมกฎหมำยประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและ หรือ  
มำตรฐำนน ้ำ/น ้ำแขง็ ท่ีสูงกวำ่ โดยตอ้งตรวจอยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง หรือตำมควำมเส่ียง  

- อำกำศ ก๊ำซอ่ืน และไอน ้ำท่ีสัมผสัหรือเป็นส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์ตอ้งเฝ้ำระวงัเพื่อให้มัน่ใจวำ่ไม่มี 
ควำมเส่ียงกำรปนเป้ือน 

- อำกำศอดั (compressed air) ท่ีสัมผสักบัผลิตภณัฑต์อ้งมีกำรกรอง 
2.6 กำรบ ำรุงรักษำ Maintenance 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีระเบียบปฏิบติัเร่ืองกำรบ ำรุงรักษำ โดยครอบคลุมถึง 
- กำรซ่อมบ ำรุงรักษำเชิงป้องกนัของเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกำรผลิต 
-   มีกำรจดัท ำแผน และบนัทึกผลกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัรท่ีส ำคญัต่อกระบวนกำร ผลิตโดย 
 รำยละเอียดในแผน ประกอบดว้ย 
        a) รำยช่ือของเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งซ่อม และ/หรือ อุปกรณ์ท่ีตอ้งเปล่ียน 
        b) ควำมถ่ี 
        c) ผูท่ี้มีหนำ้ท่ีรับผดิชอบโดยระบุต ำแหน่งหรือช่ือ เช่น ช่ำงหรือวศิวกร 
-  กรณีท่ีเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีนอกเหนือแผนกำรซ่อมบ ำรุงแต่ควำมเส่ียงต่อกำรหลุด ช ำรุด ยงัคงใหต้อ้งมี 

กำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเคร่ืองจกัร เคร่ืองดงักล่ำว และบนัทึกควำมสมบูรณ์นั้นไว ้
- ก ำหนดใหมี้กำรตรวจสอบหลงักำรซ่อมบ ำรุง ก่อนน ำมำใชใ้นกำรผลิต  
-  กำรจดัท ำบนัทึกของกำรเกิด break down ของเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัรท่ีส ำคญัต่อกำรผลิต และบนัทึกกำร 

แกไ้ข 
-  กำรบ ำรุงรักษำตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนกำรท ำควำมสะอำด ดงัน้ี 
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        a) มีเอกสำรและบนัทึกกำรท ำควำมสะอำดหลงักำรซ่อมบ ำรุง 
      b) มีเอกสำรและบนัทึกกำรปฏิบติัตำมสุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดีในกำรซ่อมบ ำรุงในพื้นท่ีกำรผลิต 
        c) กรณี food contact equipment ตอ้งท ำควำมสะอำดตำมขอ้ก ำหนดใน cleaning program และมีกำร 

      ตรวจสอบ 
-  มีเอกสำรและบนัทึกกำรตรวจสอบจ ำนวนอุปกรณ์และเคร่ืองมือส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุง (ทุกช้ินส่วนตอ้งมี 

กำรบนัทึก และหำกมีช้ินส่วนท่ีหำยไป หรือ ช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรไม่ครบ ตอ้งมีบนัทึกมำตรกำรแกไ้ข) 
-  กำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัร ตอ้งท ำใหเ้สร็จส้ิน โดยไม่พบกำรใชอุ้ปกรณ์ซ่อมแซมแบบชัว่ครำว  

(กำรสังเกต) เช่น กำรใช ้เชือก เทป ลวด ยดึไว ้ หรือหำกจ ำเป็นตอ้งมีกำรซ่อมแซมแบบชัว่ครำวเพื่อให้ 
กำรผลิตเดินได ้ กรณีน้ีตอ้งพิจำรณำวำ่ไม่มีควำมเส่ียงท่ีจะปนเป้ือนในผลิตภณัฑ์และก ำหนดระยะเวลำ 
คำดวำ่แลว้เสร็จไว ้

2.7 กำรท ำควำมสะอำด (Cleaning) 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งจดัใหมี้ระบบกำรท ำควำมสะอำดจะตอ้งมัน่ใจเป็นไปตำมสุขอนำมยัท่ีก ำหนด

และไม่มีควำมเส่ียงเร่ืองกำรปนเป้ือนในผลิตภณัฑ์ 
-   ตอ้งก ำหนดเร่ืองโปรแกรมกำรท ำควำมสะอำด (cleaning program) ใหค้รอบคลุมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

 เคร่ืองจกัร อำคำรผลิต และสถำนท่ีต่ำงๆท่ีมีผลต่อระบบคุณภำพและควำมปลอดภยัในผลิตภณัฑ์ 
-  โปรแกรมตอ้งครอบคลุมไปถึง ควำมถ่ีและวธีิกำรท ำควำมสะอำด โดยตำรำงกำรท ำควำมสะอำดและ 

procedure ตอ้งมีขอ้มูลดงัน้ี 
      a) หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบในกำรท ำควำมสะอำด 
      b) รำยกำรและพื้นท่ีท่ีจะท ำควำมสะอำด 
        c) ควำมถ่ีในกำรท ำควำมสะอำด 
        d) วธีิกำรท ำควำมสะอำด 
        e) สำรเคมีและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรท ำควำมสะอำด 
         f) บนัทึกกำรท ำควำมสะอำดและกำรทวนสอบวธีิท ำควำมสะอำด 
- สำรเคมีท่ีใชท้  ำควำมสะอำดตอ้งเหมำะกบัวตัถุประสงคแ์ละติดป้ำยใหเ้หมำะสม ใชใ้หเ้หมำะกบั 

เคร่ืองมือ สำรเคมีจะถูกจดัเก็บในหอ้งปิดและมีควำมปลอดภยัมีกำรล็อคกุญแจ หำ้มใชส้ำรเคมีท่ีมีกล่ิน 
หอมและมีควำมเส่ียงต่อกำรปนเป้ือน 

-  ตอ้งแยกวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชท้  ำควำมสะอำดตำมแต่ละพื้นท่ีใหช้ดัเจน 
 

2.8 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัพนกังำน (Staff  facilities) 
ผูส่้งมอบ (supplier)ตอ้งจดัใหมี้ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัพนกังำนอยำ่งเพียงพอ โดยอยำ่งนอ้ยตอ้ง
ประกอบดว้ย 



  

10 

 

-  พื้นท่ี หรือ Locker ส ำหรับจดัเก็บของใชส่้วนตวัของพนกังำน 
-  หอ้งน ้ำท่ีสะอำด และมีจ ำนวนเพียงพอกบัจ ำนวนพนกังำน 
-   อุปกรณ์ท ำควำมสะอำดมือ/รองเทำ้ เช่น สบู่เหลว  น ้ำยำฆ่ำเช้ือ  อ่ำงลำ้งมือแบบไม่ใชมื้อสัมผสั  อุปกรณ์ 
 ท ำใหมื้อแหง้ ท่ีทำงเขำ้บริเวณผลิตและหนำ้ห้องน ้ำ และตอ้งอยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนได ้
-  ขั้นตอนกำรลำ้งมือหรือรูปภำพประกอบขั้นตอนกำรลำ้งมือติดอยูบ่ริเวณท่ีลำ้งมือ เช่น ทำงเขำ้บริเวณผลิต 

หอ้งน ้ำ เป็นตน้ 
- เคร่ืองแต่งกำยและอุปกรณ์ป้องกนัท่ีเหมำะสมกบัประเภทผลิตภณัฑ ์เช่น ผำ้ปิดปำก เน็ตคลุมผม หมวก 

เส้ือคลุม ถุงมือ  รองเทำ้ เพื่อป้องกนักำรปนเป้ือนขำ้มสู่ผลิตภณัฑ ์
-  หำ้มพนกังำนสวมใส่เคร่ืองแต่งกำยทุกชนิดท่ีใชใ้นบริเวณพื้นท่ี High care และ High risk มำจำกท่ีพกั/ 

บำ้น 
-   วธีิกำรปฏิบติัก่อนเขำ้พื้นท่ีผลิต ส ำหรับผูเ้ยีย่มชมหรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งกบักำรผลิต ท่ีตอ้งเขำ้สู่บริเวณผลิต 

เช่นเดียวกบัพนกังำน 
-  บริเวณพื้นท่ีลำ้งมือ ตอ้งประกอบไปดว้ย กำรมีน ้ำไหลเพียงพอ สบู่เหลว และอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดมือ 

ใหแ้หง้ แบบใชค้ร้ังเดียว หรือ เคร่ืองเป่ำมือแหง้ 
-  หอ้งน ้ำจะตอ้งไม่เปิดโดยตรงเขำ้สู่ไหลกำรผลิต สะอำด และมีจ ำนวนเพียงพอกบัจ ำนวนพนกังำนมี 

อุปกรณ์ท ำควำมสะอำดมือ และขั้นตอนกำรลำ้งท ำควำมสะอำดมือ 
-   พื้นท่ีสูบบุหร่ี กำรสูบบุหร่ีตอ้งเป็นภำยใตก้ฎหมำย ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งจดัเตรียมพื้นท่ีสูบบุหร่ี เพื่อ 

ไม่ใหเ้กิดกำรปนเป้ือนเขำ้สู่บริเวณผลิต รวมไปถึงตอ้งมีกำรควบคุมเศษกน้กรองบุหร่ีจำกกำรสูบบุหร่ีใน
ทุกพื้นท่ีท่ีมีกำรสูบบุหร่ี 

-    พื้นท่ีจดัเก็บอำหำรใหเ้พียงพอ และอยูใ่นสภำพพื้นท่ีจดัเก็บท่ีสะอำดถูกสุขลกัษณะ  ในกรณีท่ีใหมี้กำร 
 รับประทำนอำหำรนอกอำคำรกำรผลิตและระหวำ่งกำรพกั ตอ้งมีกำรควบคุมเศษขยะในพื้นท่ีดว้ย 
-    ในกรณีท่ีจดัใหมี้โรงอำหำร ตอ้งมีกำรควบคุมกำรปนเป้ือนสู่ผลิตภณัฑจ์ำกโรงอำหำรอยำ่งเหมำะสม 

(เช่น แหล่งอำหำรท่ีเป็นพิษ หรือ อำหำรท่ีเป็นสำรก่อภูมิแพ)้ 
พื้นท่ี ambient high care, high-care, high risk ตอ้งมีพื้นท่ีส ำหรับกำรเปล่ียนเคร่ืองแต่งกำย รวมถึงมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
      a) ขั้นตอนกำรสวมและถอดเคร่ืองแต่งกำย  
    b) สถำนท่ีจดัเก็บรองเทำ้ท่ีใส่มำจำกบำ้น กบัรองเทำ้ท่ีใส่ปฏิบติังำนแยกออกจำกกนั 
      c) อุปกรณ์ลำ้งมือ เพื่อท ำควำมสะอำดมือ ก่อนเขำ้พื้นท่ีกำรผลิต 
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2.9 สุขลกัษณะส่วนบุคคล (Personal hygiene) 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีระเบียบปฏิบติั (procedure) เร่ืองกำรจดักำรดำ้นสุขลกัษณะส่วนบุคคล โดยครอบคลุม
ถึง 
-  พนกังำนตอ้งไม่สวมใส่เคร่ืองประดบั หรือสวมใส่เคร่ืองประดบัเฉพำะท่ีผูส่้งมอบ (supplier) อนุญำต ซ่ึง 

ผำ่นกำรประเมินควำมเส่ียงหรือมีระบบป้องกนัท่ีไม่ท ำใหเ้กิดกำรปนเป้ือนขำ้ม 
- ขณะอยูใ่นพื้นท่ีผลิตตอ้งไม่พบพนกังำนท่ีเจบ็ป่วย, มีบำดแผลท่ีมือหรือแขน และไม่พบกำรปฏิบติัท่ีมี 

โอกำสเส่ียงต่อกำรปนเป้ือนขำ้มสู่ผลิตภณัฑ ์เช่น รับประทำนอำหำร สูบบุหร่ี หรือถ่มน ้ำลำย เป็นตน้ 
-  หำกจ ำเป็นตอ้งใชย้ำในกรณีฉุกเฉินตอ้งมีกำรควบคุมกำรน ำยำเขำ้พื้นท่ี  
-   กำรอบรมเก่ียวกบัสุขลกัษณะส่วนบุคคลอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ใหก้บัพนกังำน 
-  กำรตรวจสอบสุขลกัษณะส่วนบุคคล ทั้งก่อนและระหวำ่งปฏิบติังำน โดยเฉพำะพนกังำนท่ีมีโอกำส 

สัมผสักบัอำหำร 
-  กำรตรวจสุขภำพประจ ำปีให้กบัพนกังำน ในส่วนของโรคทัว่ไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดอยำ่งนอ้ยปีละ 1 

คร้ัง 
-  ส ำหรับพนกังำนท่ีปฏิบติังำนเก่ียวขอ้งกบัอำหำรและบรรจุภณัฑท่ี์สัมผสักบัอำหำรโดยตรง เช่น Inner 

box, ถำดพลำสติก เป็นตน้ ตอ้งไดรั้บกำรตรวจสุขภำพเก่ียวกบัโรคทำงเดินอำหำรเพิ่มเติม 
-  กรณีท่ีเป็นผูส่้งมอบ (supplier) ผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวห์รือผลิตภณัฑท่ี์มีควำมเส่ียง ตอ้งไดรั้บกำรตรวจ 

สุขภำพเก่ียวกบัไวรัสตบัอกัเสบชนิด B เพิ่มเติม 
-  ตอ้งมีมำตรกำรกำรจดักำรในกรณีท่ีมีของเหลวออกจำกร่ำงกำย เช่น กำรอำเจียน, เลือด เป็นตน้ เพื่อ 

ป้องกนัควำมเส่ียงต่อกำรปนเป้ือนขำ้มสู่ผลิตภณัฑ์ 
2.10 กำรฝึกอบรม (Training) 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีระเบียบปฏิบติัเร่ืองกำรฝึกอบรม โดยครอบคลุมถึง 
-   แผนกำรฝึกอบรมท่ีจ ำเป็น (training needs)ใหก้บัพนกังำน โดยแผนกำรฝึกอบรมตอ้งมีทั้งกำรอบรมหนำ้ 

งำน (on the job training) และกำรอบรมเฉพำะดำ้น  
-  กำรฝึกอบรมภำยในแต่ละเร่ือง ตอ้งระบุถึง 
       a)  ส่ือประกอบกำรอบรม เช่น เอกสำร handout วดีิโอ 
      b)  วธีิกำรและเกณฑก์ำรประเมินผลกำรฝึกอบรม 
-  กำรจดัเก็บบนัทึกกำรฝึกอบรมและกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม 
-  กำรทบทวนกำรฝึกอบรม (Training program review) เพื่อใหก้ำรฝึกอบรมมีประสิทธิภำพ  
-  โปรแกรมกำรฝึกอบรมท่ีจ ำเป็นท่ีตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งนอ้ยดงัน้ี 
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 a) พนกังำนทุกคนตอ้งไดรั้บกำรอบรมดำ้นสุขลกัษณะส่วนบุคคลและควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสำรก่อ 
ภูมิแพ ้

       b) พนกังำนท่ีปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรควบคุมสัตวพ์ำหะน ำโรคตอ้งไดรั้บกำรฝึกอบรมและมีควำมรู้ควำม 
เขำ้ใจ รวมถึงทกัษะท่ีเพียงพอและมีกำรปฏิบติังำนอยำ่งเหมำะสม เช่น กำรควบคุมกำรใชส้ำรเคมี และ
วธีิกำรปฏิบติังำนอยำ่งเหมำะสม 
c) พนกังำนท่ีปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรท ำควำมสะอำดท่ีระบุไวต้อ้งไดรั้บกำรฝึกอบรมเก่ียวกบักำรท ำควำม
สะอำด 
d) พนกังำนท่ีปฏิบติังำนเก่ียวกบัสำรเคมีตอ้งไดรั้บกำรฝึกอบรมเก่ียวกบักำรควบคุมกำรใชส้ำรเคมีและ
ควำมปลอดภยั 

2.11 กำรควบคุมกำรปนเป้ือนดำ้นเคมีและกำยภำพ (Chemical and Physical product contamination control) 
2.11.1) กำรควบคุมดำ้นเคมี (Chemical Control) 

ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งควบคุมกำรใชแ้ละกำรดูแลระหวำ่งกำรจดัเก็บสำรเคมีชนิด Non-food chemical 
รวมถึงสำรเคมีท่ีใชใ้นกำรท ำควำมสะอำด เพื่อป้องกนักำรปนเป้ือน โดยครอบคลุมถึง  
-  กำรจดัท ำรำยกำรสำรเคมีทั้งหมดท่ีมีกำรใชใ้นโรงงำน  
-  กำรช้ีบ่งฉลำกและกำรจดัเก็บเอกสำรก ำกบัควำมปลอดภยั (MSDS) ณ ท่ีปฏิบติังำน 
- พื้นท่ีจดัเก็บสำรเคมีท่ีเป็นสัดส่วน แยกจำกพื้นท่ีเก็บวตัถุดิบต่ำง ๆ และบรรจุภณัฑ ์โดยมีมีกำร 

ควบคุมและมีผูท่ี้รับผดิชอบเฉพำะในพื้นท่ีนั้นๆ เช่น กำรปิดล็อค เพื่อป้องกนับุคคลท่ีไม่ไดรั้บ
อนุญำตน ำสำรเคมีไปใชผ้ดิวตัถุประสงค์  

-  สำรหล่อล่ืนท่ีใชก้บัเคร่ืองจกัรท่ีสัมผสัมีโอกำสสัมผสักบัวตัถุดิบต่ำง ๆ และผลิตภณัฑ ์โดยตรง 
ตอ้งเป็นประเภทท่ีสำมำรถใชใ้นอุตสำหกรรมอำหำรได ้(food grade) และไม่เป็นสำรก่อภูมิแพ ้
(allergen) เท่ำนั้น โดยตอ้งจดัเก็บเอกสำรรับรองดงักล่ำวไว ้

-  ในกรณีท่ีมีกำรใชส้ำรเคมีในกำรผลิตน ้ำ เช่น ระบบ RO ไอน ้ำ สำรเคมีดงักล่ำวตอ้งเป็นประเภท
ท่ีสำมำรถใชไ้ดใ้นอุตสำหกรรมอำหำร โดยตอ้งจดัเก็บเอกสำรรับรองดงักล่ำวไว ้

2.11.2) กำรควบคุมโลหะ (Metal Control) 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีระเบียบปฏิบติั  หรือนโยบำย โดยครอบคลุมถึง 
-  กำรควบคุมกำรใชโ้ลหะมีคม รวมถึงมีด และใบมีดท่ีหกัไดข้องอุปกรณ์ เขม็หรือลวด รวมถึงกำร 

บนัทึกตรวจสอบกรณีท่ีมีกำรแตกหกัหรือช ำรุด กำรคน้หำ กรณีท่ีมีกำรช ำรุดเสียหำย 
-  กำรควบคุมกำรใชใ้บมีดแบบหกัได ้โดยหำ้มใชใ้บมีดแบบหกัไดใ้นบริเวณผลิต 
-  กำรหำ้มใชล้วดเยบ็กระดำษและท่ีหนีบกระดำษในพื้นท่ีกำรผลิต  
-  กำรหำ้มกำรใชล้วดเยบ็กระดำษกบับรรจุภณัฑข์องส่วนผสมอำหำร (food ingredients) บรรจุ 

ภณัฑ ์(packaging) ท่ีผูส่้งมอบ (supplier) ซ้ือมำ เพื่อป้องกนักำรปนเป้ือน 
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2.11.3)  กำรควบคุมแกว้ พลำสติกแตกหกัได ้เซรำมิคและวสัดุท่ีคลำ้ยคลึง (Glass, brittle plastic, ceramic and  
 similar material control) 

ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งหลีกเล่ียงกำรใช ้หรือมีกำรป้องกนักำรแตกหกัไดข้องแกว้หรือวสัดุท่ีมีกำร
แตกหกัไดอ่ื้นๆ ในบริเวณท่ีมีกำรผลิต โดยตอ้งมีระเบียบปฏิบติั โดยครอบคลุมถึง 
-  บญัชี แผนผงั (layout) ของอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีมีแกว้เป็นส่วนประกอบ และบนัทึกกำร 

ตรวจสอบแกว้และวสัดุคลำ้ยแกว้ในบริเวณผลิต บริเวณจดัเก็บ คลงัสินคำ้ โรงอำหำร รวมถึงกำร
น ำอุปกรณ์เคร่ืองแกว้ในหอ้งปฏิบติักำรเขำ้ไปในบริเวณผลิต 

-  มำตรกำรจดักำรกรณีเกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่ปกติในผลิต เช่น อุปกรณ์ท่ีท ำดว้ยแกว้แตก โดยกำรกกั 
สินคำ้ในบริเวณผลิต กำรท ำควำมสะอำดในบริเวณผลิตท่ีพบปัญหำ กำรควบคุมกำรปนเป้ือนท่ี
เคร่ืองแต่งกำยพนกังำน รวมถึงกำรตรวจสอบบริเวณผลิตและกำรก ำหนดผูต้รวจสอบและอนุมติั
ใหท้  ำกำรผลิตต่อไปได ้โดยไม่มีเศษแกว้ตกคำ้ง 

-  บนัทึกและจดัเก็บบนัทึกของกำรจดักำรกรณีท่ีแกว้แตก 
2.11.4) กำรควบคุมไม ้(Wood Control) 

หำ้มมีกำรใชไ้มห้รือวสัดุท่ีท ำจำกไม ้ในบริเวณผลิต ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหลีกเล่ียงกำรใชไ้ด ้
ตอ้งจดัใหมี้กำรตรวจสอบสภำพกำรใชง้ำนอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยตอ้งไม่มีเส้ียนไมป้นเป้ือนกบัวตัถุดิบ 
ส่วนผสมอำหำร บรรจุภณัฑ์ ผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูป  

กรณีท่ีผูส่้งมอบ (supplier) มีกำรใชพ้ลัเลตไม ้ตอ้งมีกำรตรวจสอบและคดัแยกสภำพพลัเลตไมท่ี้ 
 อำจมีโอกำสท่ิมแทงสินคำ้ไดอ้อกไป 
 
2.12 อุปกรณ์ตรวจจบัและคดัแยกส่ิงแปลกปลอม (Foreign body detection and removal equipment) 

2.12.1) อุปกรณ์ตรวจจบัและคดัแยกส่ิงแปลกปลอม (Foreign body detection and removal equipment) 
- ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีเอกสำรส ำหรับกำรประเมินอนัตรำย เช่น ในรูปของ  HACCP   

ครอบคลุมทั้งในส่วนของกระบวนกำรผลิต ถึงอุปกรณ์ท่ีใชล้ดหรือก ำจดัควำมเส่ียงจำกส่ิง 
แปลกปลอม ไดแ้ก่  ตวักรอง (filters), ตะแกรง (sieves), เคร่ืองตรวจจบัโลหะ (metal detector),  
แม่เหล็ก (magnets), อุปกรณ์คดัแยกดว้ยแสง (optical sorting equipment), อุปกรณ์คดัแยกทำง
กำยภำพอ่ืน ๆ เช่น กำรคดัแยกทำงน ้ำหนกัโนม้ถ่วง (gravity separation), เคร่ืองเอก็ซเรย ์(x-ray), 
เคร่ืองยงิสี (color sortor) 

- ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งจดัท ำคู่มือกำรท ำงำนซ่ึงระบุถึง ชนิดของเคร่ืองจกัร รวมไปถึงค่ำควำม 
ไวของกำรตรวจจบั (sensitivity of the detection) เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่กำรท ำงำนของเคร่ืองเหมำะสม
กบัผลิตภณัฑน์ั้นๆ รวมถึงใหมี้กำรพิสูจน์ยนืยนั (validation) ของเคร่ืองมือนั้นๆ 
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- ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งก ำหนดควำมถ่ีของกำรตรวจสอบของเคร่ืองตรวจจบัและมีกำรบนัทึก 
- กรณีท่ีพบวำ่อุปกรณ์ดงักล่ำวไม่สำมำรถท ำงำนไดต้ำมปกติวำ่จะแกไ้ขหรือจดักำรกบัสินคำ้นั้นๆ 

อยำ่งไร 
2.12.2) ตวักรองและตะแกรง (Filter and Sieves) 

ตอ้งมีบนัทึกกำรตรวจสอบส่ิงตกคำ้งและสภำพกำรใชง้ำนของตวักรองและตะแกรงอยำ่งสม ่ำเสมอและ
วเิครำะห์หำสำเหตุของปัญหำ 

       2.12.3)เคร่ืองตรวจจบัโลหะ Metal Detector 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีระเบียบปฏิบติัเร่ืองกำรตรวจสอบเคร่ืองตรวจจบัโลหะ โดยครอบคลุมถึง   
-  ขนำดกำรใชแ้ผน่ทดสอบ (test piece), วสัดุกำรน ำมำท ำแผน่ทดสอบ 
- ตอ้งแผน่ทดสอบท่ีท ำดว้ย Ferrous (Fe) ขนำดไม่เกิน 2.0 mm, Non-Ferrous (Non-Fe) ขนำดไม่ 

เกิน 3.0 mm.และ Stainless steel ขนำดไม่เกิน 3.0 mm. 
- กำรทดสอบ ผูป้ฏิบติังำนตอ้งทดสอบ ประสิทธิภำพกำรตรวจจบัไดแ้ละประสิทธิภำพกำรกลไก 

กำรรีเจคของเคร่ือง 
-  กำรทดสอบ Test pieces ตอ้งทดสอบ 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ กำรใช ้test pieces กบัเคร่ืองเปล่ำและกบั 

วตัถุดิบ ส่วนผสมหรือผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูป 
-  กำรติดตั้งเคร่ืองตรวจจบัโลหะตอ้งพิจำรณำถึง automatic rejection device หรือตอ้งมีระบบกำร 

ป้องกนักำรเขำ้ถึงโปรแกรม (a secure unit accessible) รวมถึงก ำหนดผูรั้บผิดชอบเฉพำะ 
-  ในกรณีท่ีเคร่ืองท ำงำนผดิพลำดหรือลม้เหลว ตอ้งระบุถึงกำรด ำเนินกำรแกไ้ข หรือป้องกนั 

รวมถึงกำรกกัแยกสินคำ้ และตรวจสอบผลิตภณัฑท่ี์ผำ่นกำรตรวจสอบล่ำสุด 
2.12.4)แม่เหล็ก / เคร่ืองคดัแยกดว้ยแสง (Magnets/Optical sorting equipment) 

ในกรณีท่ีมีกำรใชแ้ม่เหล็ก ตอ้งทรำบค่ำควำมแรงของสนำมแม่เหล็กหรือทดสอบประสิทธิภำพ
กำรดกัจบัได ้และจดัเก็บบนัทึกไว ้

กรณีท่ีมีกำรใช ้เคร่ืองคดัแยกดว้ยแสง เช่น เคร่ืองยงิสี (color sorter) ตอ้งปฏิบติังำนตำมคู่มือกำร
ปฏิบติังำนของผูผ้ลิตเคร่ือง 
 

2.13 กำรก ำจดัขยะและของเสีย (Waste disposal) 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีเอกสำรระเบียบปฏิบติัเร่ืองกำรจดักำรของขยะแลของเสีย เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ขยะ

และของเสียไดรั้บกำรก ำจดัอยำ่งเหมำะสม ไม่เป็นแหล่งท่ีอยูข่องสัตวพ์ำหะ  และไม่ก่อใหเ้กิดกำรปนเป้ือนขำ้มสู่
ผลิตภณัฑแ์ละสอดคลอ้งกบักฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  
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- ท่ีรวบรวมจดัเก็บขยะตอ้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเหมำะสม ตอ้งไม่เก็บขยะจนลน้ออกมำกและตอ้งออกแบบดี
พอท่ีจะรองรับขยะได ้

- ถงัขยะตอ้งมีฝำปิดเพื่อป้องกนัแมลงและสัตวพ์ำหะน ำโรคและตั้งอยูใ่นท่ีท่ีเหมำะสมและเพียงพอ 
- ในกรณีท่ีมีขยะและของเสียอนัตรำยส่งใหก้บัหน่วยงำนบริกำรภำยนอกเพื่อไปท ำลำยตอ้งมีเอกสำรยนืยนั

จำกหน่วยงำนบริกำรภำยนอก ไดว้ำ่หน่วยงำนดงักล่ำวมีประสิทธิภำพในกำรจดัเก็บและจ ำกดัขยะและ
ของเสียอนัตรำยเหล่ำนั้นไดจ้ริง 
 

กรณีท่ีผูส่้งมอบ (supplier) ผลิตวตัถุดิบต่ำง ๆ หรือบรรจุภณัฑ ์ท่ีมีขอ้มูลของ TU Group ระบุอยูบ่นวสัดุ 
เช่น ตวัฉลำก หรือฉลำกบนบรรจุภณัฑข์องวตัถดิบต่ำง ๆ หรือ ตวับรรจุภณัฑเ์อง วสัดุดงักล่ำวท่ีเหลือ
จำกกำรส่งมอบ(โดยไม่มีกำรสั่งซ้ืออีก) วสัดุท่ีเส่ือมสภำพ วสัดุท่ีเสียหำย ตอ้งไดรั้บกำรท ำลำยท่ีถูกตอ้ง
ตำมกฎหมำยและไม่มีโอกำสน ำไปใชซ้ ้ ำไดอี้ก พร้อมบนัทึกกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

2.14 กำรควบคุมสัตวพ์ำหะน ำโรค (Pest control) 
กรณีท่ีผูส่้งมอบ (supplier) ท ำกำรก ำจดัสัตวพ์ำหะเอง ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีระเบียบปฏิบติัเร่ืองกำรควบคุม
สัตวพ์ำหะน ำโรค โดยครอบคลุมถึง  
-  กำรก ำหนดจ ำนวนและต ำแหน่งกำรวำงอุปกรณ์ก ำจดัสัตวพ์ำหะน ำโรคท่ีมีควำมเหมำะสมรวมถึงมีแผนท่ี 

วำงกบัดกั / ไฟดกัแมลง ท่ีเป็นปัจจุบนั 
-  กำรก ำหนดควำมถ่ีในกำรก ำจดัสัตวพ์ำหะน ำโรค และกำรตรวจสอบภำยนอกอำคำรอยำ่งนอ้ยทุกเดือน 

 และภำยในอำคำรทุก 2 สัปดำห์ 
-  ก ำหนดควำมถ่ีในกำรตรวจสอบสัตวพ์ำหะในอำคำรหรือ Live catch ก ำหนด  : 1 คร้ัง/สัปดำห์และนอก 

อำคำรผลิต  1 คร้ัง/เดือน 
-  กำรบ่งช้ีอุปกรณ์ก ำจดัสัตวพ์ำหะน ำโรค 
-  กบัดกัสัตวพ์ำหะน ำโรค ตอ้งมีกำรยดึติดกบัท่ี เพื่อป้องกนัควำมไม่ปลอดภยัในดำ้นกำรใชส้ำรเคมี 
-  สำรก ำจดัสัตวพ์ำหะน ำโรคท่ีใชทุ้กชนิด ตอ้งมีฉลำก, เอกสำรก ำกบัควำมปลอดภยั (MSDS) และข้ึน 

ทะเบียนกบัส ำนกังำนคณะกรรมอำหำรและยำ (อย.) เช่น ใบอนุญำตมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรำย 
(วอ.8) 

-  ตอ้งมีบนัทึกชนิด, อตัรำส่วนผสม, ปริมำณและสถำนท่ีใช ้ของสำรก ำจดัสัตวพ์ำหะน ำโรคทุกคร้ังท่ีใช ้
-  กำรท ำควำมสะอำดกบัดกัสัตวพ์ำหะน ำโรค ในกรณีท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได ้
-  กบัดกัแมลง ตอ้งมีท่ีรองรับแมลงท่ีตำยครบทุกจุด  
-  พนกังำนท่ีท ำหนำ้ท่ีควบคุมและก ำจดัสัตวพ์ำหะน ำโรคตอ้งมีควำมรู้  และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม  

รวมถึงไดรั้บกำรอบรมตำมควำมจ ำเป็น 
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-  กำรบนัทึกกำรตรวจสอบและกำรวเิครำะห์ผลกำรก ำจดัสัตวพ์ำหะ กรณีพบปัญหำตอ้งมีบนัทึกแนว
ทำงกำรแกไ้ขไว ้

- มำตรกำรป้องกนัพื้นท่ีท่ีมีกำรก ำจดัสัตวพ์ำหะน ำโรค ไม่ใหมี้โอกำสท่ีจะเกิดกำรปนเป้ือนในวตัถุดิบต่ำง 
ๆ บรรจุภณัฑแ์ละผลิตภณัฑ์ส ำเร็จรูป 

- ในระหวำ่งกำรตรวจประเมินของผูต้รวจประเมิน ตอ้งไม่พบสัตวพ์ำหะน ำโรคหรือร่องรอยบริเวณผลิต 
คลงัสินคำ้จดัเก็บวตัถุดิบต่ำง ๆ บรรจุภณัฑแ์ละผลิตภณัฑ์ส ำเร็จรูป เช่น กำรพบซำกหนูในกบัดกัโดยไม่มี
กำรตรวจสอบพบโดยผูส่้งมอบเอง 
 

กรณีผูส่้งมอบ (supplier) ใชบ้ริกำรผูใ้หบ้ริกำร (service provider) ตอ้งมีเอกสำรสัญญำวำ่จำ้งในกำรก ำจดัสัตว์
พำหะน ำโรคและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
-  เอกสำรใบอนุญำตประกอบกิจกำรท่ีเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ (อภ.2) 
-  กำรก ำหนดจ ำนวนและต ำแหน่งกำรวำงอุปกรณ์ก ำจดัสัตวพ์ำหะน ำโรคท่ีมีควำมเหมำะสมรวมถึงมีแผนท่ี 

วำงกบัดกั / ไฟดกัแมลง ท่ีเป็นปัจจุบนั 
-  กำรก ำหนดควำมถ่ีในกำรก ำจดัสัตวพ์ำหะน ำโรค และกำรตรวจสอบภำยนอกอำคำรอยำ่งนอ้ยทุกเดือน 

 และภำยในอำคำรทุก 2 สัปดำห์  
-  กำรช้ีบ่งอุปกรณ์ก ำจดัสัตวพ์ำหะ 
-  สำรก ำจดัสัตวพ์ำหะน ำโรคท่ีใชทุ้กชนิด ตอ้งมีฉลำก, เอกสำรก ำกบัควำมปลอดภยั (MSDS) และข้ึน 

ทะเบียนกบัส ำนกังำนคณะกรรมอำหำรและยำ (อย.) เช่น ใบอนุญำตมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรำย 
(วอ.8)  

-   ตอ้งมีบนัทึกชนิด, อตัรำส่วนผสม, ปริมำณและสถำนท่ีใช ้ของสำรก ำจดัสัตวพ์ำหะน ำโรคทุกคร้ังท่ีใช ้
-  ใบประกำศนียบตัร กำรผำ่นกำรฝึกอบรมหลกัสูตรผูค้วบคุมกำรใชว้ตัถุอนัตรำยเพื่อใชรั้บจำ้งของผู ้

ควบคุมฯ ประจ ำสถำนประกอบกำรของผูใ้หบ้ริกำร 
-   หลกัฐำนกำรฝึกอบรมของพนกังำนทุกคนท่ีเขำ้ท ำบริกำรก ำจดัสัตวพ์ำหะน ำโรคโดยอบรมจำกผูค้วบคุมฯ 

ประจ ำสถำนประกอบกำรของผูใ้หบ้ริกำร 
-  บนัทึกบนัทึกกำรตรวจสอบและกำรวเิครำะห์ผลกำรก ำจดัสัตวพ์ำหะกรณีพบปัญหำตอ้งมีบนัทึกแนว 

ทำงกำรแกไ้ขไว ้
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีกำรทวนสอบกำรปฏิบติังำนของผูใ้ห้บริกำรไปเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 
 

2.15 กำรจดัเก็บและกำรขนส่ง (Storage and Transportation) 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีระเบียบปฏิบติัเร่ืองกำรจดัเก็บและกำรขนส่ง เพื่อควบคุมควำมปลอดภยัของผลิตภณัฑ์
ระหวำ่งกำรจดัเก็บ และขนส่ง โดยอยูบ่นพื้นฐำนกำรประเมินควำมเส่ียง โดยครอบคลุมถึง 
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a) ตอ้งมีกำรเก็บรักษำวตัถุดิบ/บรรจุภณัฑใ์นพื้นท่ีท่ีสะอำด และมีสภำวะท่ีเหมำะสมตำมประเภทของวตัถุดิบ/
บรรจุภณัฑ์ และไม่เกิดกำรปนเป้ือน 
b)กำรช้ีบ่งวตัถุดิบ/บรรจุภณัฑท่ี์เหมำะสม และชดัเจน เพื่อใหส้ำมำรถสอบกลบัได ้
c) กำรบริหำรสต๊อกโดยใชร้ะบบ FIFO (First In First Out) หรือ FEFO (First Expired First Out) 
d) กำรจดักำรเคล่ือนยำ้ยผลิตภณัฑแ์ช่เยน็และแช่แขง็ ขนถ่ำยระหวำ่งพื้นท่ีควบคุมอุณหภูมิ 
e) เม่ือกำรจดัเก็บจ ำเป็นตอ้งควบคุมอุณหภูมิตอ้งมีควำมสำมำรถท่ีจะรักษำอุณหภูมิผลิตภณัฑใ์หค้งไว ้และ
ควบคุมอุณหภูมิใหไ้ดต้ำมท่ีก ำหนด 
f) กำรจดัแยกผลิตภณัฑ ์เพื่อป้องกนักำรปนเป้ือนขำ้ม (ทำงกำยภำพ จุลชีววทิยำ หรือสำรก่อภูมิแพ)้ 
g) ไม่วำงวสัดุบนพื้นโดยตรงและมีระยะห่ำงระหวำ่งผนงัท่ีเหมำะสมในกำรปฎิบติังำนและกำรตรวจสอบ  
h) บรรจุภณัฑท่ี์เปิดใชบ้ำงส่วนตอ้งไดรั้บกำรป้องกนัจำกกำรปนเป้ือนและมีกำรช้ีบ่งท่ีชดัเจนเพื่อคงไวซ่ึ้งกำร
สอบยอ้นกลบัก่อนน ำกลบัมำในพื้นท่ีจดัเก็บตำมควำมเหมำะสม 
I) บรรจุภณัฑท่ี์ตอ้งท ำลำยทิ้งตอ้งจดัเก็บแยกพื้นท่ีและตอ้งมีระบบในกำรป้องกนักำรใชผ้ดิโดยไม่ตั้งใจ 
J)ในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งจดัเก็บภำยนอก ส่ิงของต่ำง ๆตอ้งไดรั้บกำรป้องกนักำรปนเป้ือนและป้องกนักำร
เส่ือมสภำพ ส่ิงของต่ำง ๆ ตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบถึงควำมเหมำะสมต่อกำรใชก่้อนน ำเขำ้ไปในโรงงำน 
K) ยำนพำหนะ หรือตูสิ้นคำ้ท่ีใชใ้นกำรกระจำยผลิตภณัฑต์อ้งไดรั้บกำรตรวจสอบก่อนกำรโหลด เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่
มีควำมเหมำะสมต่อกำรใช ้ซ่ึงตอ้งมัน่ใจวำ่มีสภำพท่ีสะอำดปรำศจำกกล่ินท่ีรุนแรง ท่ีอำจกระทบผลิตภณัฑ์ อยูใ่น
สภำวะท่ีป้องกนัควำมเสียหำยของผลิตภณัฑ์ระหวำ่งเคล่ือนยำ้ย  

- ในกรณีท่ีตอ้งมีกำรควบคุมอุณหภูมิ กำรขนส่งตอ้งสำมำรถรักษำอุณหภูมิของผลิตภณัฑไ์วไ้ดต้ำม
ขอ้ก ำหนดมำตรฐำน 

- ระบบกำรซ่อมบ ำรุงและเอกสำรระเบียบกำรท ำควำมสะอำดตอ้งคงไว ้ส ำหรับทุกยำนพำหนะและ
อุปกรณ์ในกำรโหลด 

- กำรรักษำควำมปลอดภยัผลิตภณัฑร์ะหวำ่งกำรขนถ่ำยโดยเฉพำะพำหนะในระหวำ่งกำรจอดและไม่มี
พนกังำนเฝ้ำอยู ่

- ค ำแนะน ำท่ีชดัเจนในกรณีท่ียำนพำหนะเสียหรือเกิดอุบติัเหตุ หรือเคร่ืองท ำควำมเยน็เสีย เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่
มีกำรประเมินควำมปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ 

- ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยในกรณีท่ีก ำหนดเก่ียวกบักำรขนส่ง เช่น ใบอนุญำตน ำหรือ
เคล่ือนยำ้ยสัตวห์รือซำกสัตวภ์ำยในรำชอำณำจกัร กรมปศุสัตว ์เป็นตน้ 

 
 
 
 



  

18 

 

 

ข้อก ำหนดที่3 แผนควำมปลอดภัยอำหำรและ HACCP  
Food Safety Plan and HACCP  
3.1 The HACCP Food Safety team –Codex Alimentarius step 1 
HACCP Plan ตอ้งจดัท ำโดยทีมท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงสำยงำน ไดแ้ก่ ผูรั้บผดิชอบทำงดำ้นเทคนิคและคุณภำพ 
ดำ้นกำรผลิต  ดำ้นวศิวกรรม และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  
- หวัหนำ้ทีม ตอ้งมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในหลกักำร HACCP อยำ่งดี และมีประสบกำรณ์ในดำ้นกำรจดักำร HACCP 
- หวัหนำ้ทีม ตอ้งผำ่นกำรฝึกอบรมระบบ HACCP จำกหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีเป็นท่ียอมรับ น่ำเช่ือถือ 
- สมำชิกทีมตอ้งมีควำมรู้ในหลกักำร HACCP รวมทั้งในดำ้นผลิตภณัฑ ์กระบวนกำรผลิต และอนัตรำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ในกรณีท่ีทำงผูส่้งมอบ (supplier) ไม่มีผูท่ี้มีควำมรู้ทำงดำ้น HACCP สำมำรถใหผู้เ้ช่ียวชำญจำกภำยนอก 

เขำ้ร่วมทีมได ้แต่กำรจดักำรควำมปลอดภยัอำหำรประจ ำวนัยงัคงใหเ้ป็นหนำ้ท่ีของบุคลำกรของผูส่้งมอบ 
(supplier) เอง 

ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งระบุขอบข่ำยของแผน HACCP แต่ละแผน รวมถึงผลิตภณัฑห์รือกระบวนกำร 
ผลิตผลิตภณัฑท่ี์ส่งมอบใหก้บั TU Group 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์อนัตรำยไวเ้ป็นเอกสำรและเป็นปัจจุบนั โดย HACCP 
PLAN ตอ้งอยูบ่นพื้นฐำนของแหล่งขอ้มูลท่ีน่ำเช่ือถือและสำมำรถอำ้งอิงได ้ ไดแ้ก่ 
      a) ขอ้มูลทำงวทิยำศำสตร์ล่ำสุด 
      b) อนัตรำยท่ีเคยเกิดข้ึน และเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ 
      c) หลกัเกณฑก์ำรปฏิบติัท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง เช่น Codex Code of Practice 
     d) กฎหมำยควำมปลอดภยัอำหำร 
     e) ขอ้ก ำหนดของ TU Group (ถำ้มี) 
3.2 Describe the product - Codex Alimentarius step 2 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีกำรระบุขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ละควำมปลอดภยัของอำหำร รำยละเอียดดงัน้ี 
    a) องคป์ระกอบของอำหำร เช่น วตัถุดิบ ส่วนประกอบ สำรก่อภูมิแพ ้และสูตร 
    b) แหล่งท่ีมำของส่วนผสม (ingredient) 
    c) คุณสมบติัทำงกำยภำพและทำงเคมี ท่ีมีผลต่อควำมปลอดภยัของอำหำร เช่น pH และ aw 
    d) วธีิกำรถนอมรักษำอำหำรและกระบวนกำรผลิต เช่น กำรใหค้วำมร้อน กำรท ำใหเ้ยน็ 
    e) ประเภทของบรรจุภณัฑ์ท่ีสัมผสักบัผลิตภณัฑ ์
    f) ระบบกำรบรรจุ (กรณีจ ำเพำะ) เช่น modified atmosphere และ vacuum เป็นตน้ 
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    g) กำรจดัเก็บ และกำรกระจำยสินคำ้ เช่น อุณหภูมิปกติ อุณหภูมิแช่เยน็ อุณหภูมิแช่แขง็ เป็นตน้ 
    h) อำยผุลิตภณัฑภ์ำยใตส้ภำวะท่ีใชง้ำน 
 

3.3 Identify intended use - Codex Alimentarius step 3 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งก ำหนดวตัถุประสงคก์ำรใชผ้ลิตภณัฑ์ รวมทั้งขอ้จ ำกดักำรใชผ้ลิตภณัฑก์บับำงกลุ่ม
ผูบ้ริโภค เช่น ผูท่ี้แพส้ำรก่อภูมิแพ ้(allergen) และสำรท่ีก่อภำวะภูมิไวเกิน (intolerance) รวมถึงขอ้มูลกำรใชแ้ละ
แนวโนม้กำรใชท่ี้ผดิวธีิ ผดิวตัถุประสงค์ (alternative use) 
3.4 Construct a process flow diagram - Codex Alimentarius step 4 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งจดัผงักระบวนกำรผลิต (flow diagram) ใหค้รอบคลุมผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด และ
กระบวนกำรผลิต ตั้งแต่ กำรรับวตัถุดิบ ไปจนถึง กระบวนกำรผลิต กำรจดัเก็บ และกำรส่งมอบสินคำ้มำยงั TU 
Group ประกอบไปดว้ยรำยละเอียดต่ำงๆ ดงัน้ี 
     a)  แผนผงัอำคำรและกำรจดัวำงเคร่ืองมือ 
     b) วตัถุดิบ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก และวสัดุสัมผสัอำหำร เช่น น ้ำ และบรรจุภณัฑ ์
     c) ล ำดบั และกระบวนกำร 
     d) กระบวนกำรท่ีจำ้งงำนจำกภำยนอก (ถำ้มี) 
     e) ค่ำกำรควบคุมต่ำงๆ ภำยในกระบวนกำรผลิต (process parameter) 
     f) โอกำสท่ีจะท ำใหก้ระบวนกำรผลิตล่ำชำ้ 
     g) กระบวนกำร rework หรือ recycle 
     h) กำรแยกพื้นท่ี ระหวำ่งพื้นท่ี  low risk/high care/high risk 
     i) ผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูป ผลิตภณัฑร์ะหวำ่งกระบวนกำรผลิต ผลพลอยไดจ้ำกกระบวนกำรผลิต และของเสียจำก
กระบวนกำรผลิต  
3.5 Verify flow diagram - Codex Alimentarius step 5 
-HACCP team ตอ้งทวนสอบควำมถูกตอ้งของผงักระบวนกำรผลิต โดยกำรทวนสอบในพื้นท่ีกำรผลิต โดยตอ้ง
ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหวำ่งกำรผลิตประจ ำวนัและตำมฤดูกำล กะกำรผลิต  
-ตอ้งจดัเก็บบนัทึกกำรทวนสอบ  
3.6 List  all potential hazards associated with each process step, conduct a hazard   analysis and consider any 
measures to control identified hazards - Codex Alimentarius step 6, principle 1 
HACCP team ตอ้งระบุและบนัทึกโอกำสท่ีจะเกิดอนัตรำยข้ึนในขั้นตอนกำรผลิต โดยเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์  
กระบวนกำรผลิต และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ รวมถึงอนัตรำยต่ำงๆ ในวตัถุดิบ กำรเหลือรอดของอนัตรำย
ในขั้นตอนต่ำงๆ และอนัตรำยท่ีเกิดจำก สำรก่อภูมิแพ ้(allergen) โดยตอ้งมีกำรประเมินอนัตรำยทั้งในขั้นตอน
ก่อนหนำ้และขั้นตอนต่อไปในกระบวนกำรผลิต  
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HACCP team ตอ้งท ำกำรวเิครำะห์อนัตรำยท่ีจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรป้องกนั ก ำจดัและลดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 
โดยตอ้งพิจำรณำถึงส่ิงต่ำงๆ ดงัน้ี 
     a) โอกำสกำรเกิดอนัตรำย 
     b) ควำมรุนแรงของอนัตรำยท่ีมีต่อผูบ้ริโภค 
     c) ผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีเกิดอนัตรำยไดง่้ำย 
     d) กำรรอดชีวิต และกำรแบ่งตวัของเช้ือท่ีเก่ียวขอ้ง 
     e) สำรพิษ สำรเคมี หรือส่ิงแปลกปลอม 
     f) กำรปนเป้ือนของวตัถุดิบ, intermediate/semi-processed product หรือ finish product 
     g) กรณีท่ีอนัตรำยไม่สำมำรถลดได ้ใหก้ ำหนดค่ำกำรยอมรับไดใ้นผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูปและจดัท ำเป็นเอกสำร 

HACCP team  โดย 
      a) ก ำหนดมำตรกำรป้องกนั หรือก ำจดัอนัตรำย หรือลดใหอ้ยูใ่นเกณฑก์ำรยอมรับได ้
     b) กรณีมำตรกำรท่ีใชค้วบคุมโดยโปรแกรมพื้นฐำน (pre-requisite programs) และตอ้งท ำกำรพิสูจน์ 

      ยนืยนัถึงควำมเหมำะสมในกำรควบคุมอนัตรำย 
 c) พิจำรณำวำ่อำจมีมำตรกำรควบคุมอนัตรำยท่ีสำมำรถใชไ้ดม้ำกกวำ่หน่ึงมำตรกำร 

3.7 Determine the critical control points (CCP) - Codex Alimentarius step 7, principle 2 
- ส ำหรับแต่ละอนัตรำยท่ีตอ้งกำรกำรควบคุม จุดควบคุมตอ้งไดรั้บกำรทบทวนถึงควำมวกิฤติโดยตอ้ง 

พิจำรณำอยำ่งมีเหตุและผลและอำจด ำเนินกำรโดยใชผ้งักำรตดัสินใจ (decision tree) 
- จุดควบคุมวกิฤต (CCP) ตอ้งเป็นจุดท่ีตอ้งกำรกำรควบคุมเพื่อป้องกนั ลดและก ำจดัอนัตรำยลงสู่ระดบัท่ี 

ยอมรับได ้
- ถำ้อนัตรำยไดรั้บกำรก ำหนดในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรควบคุมอนัตรำยแต่จุด 

ดงักล่ำวไม่มีกำรควบคุม ผลิตภณัฑห์รือกระบวนกำรตอ้งไดรั้บกำรปรับ ณ ขั้นตอนดงักล่ำว ณ ขั้นตอน 
ก่อนหนำ้ หรือขั้นตอนภำยหลงัจำกจุดดงักล่ำวน้ี เพื่อใหมี้มำตรกำรควบคุม 

3.8 Establish critical limits for each CCP- Codex Alimentarius step 8, principle 3 
แต่ละจุดควบคุมวกิฤต (CCP) ตอ้งมีกำรก ำหนดค่ำวกิฤตเพื่อท่ีใหเ้กิดควำมชดัเจนวำ่กระบวนกำรผลิตอยู่

หรือออกนอกกำรควบคุม โดยตอ้ง 
     a)  สำมำรถวดัค่ำได ้(เช่น เวลำ อุณหภูมิ) 
     b) ตอ้งมีแนวทำงกำรปฏิบติัหรือตวัอยำ่ง สนบัสนุนเม่ือกำรวดัเป็นแบบนำมธรรม (เช่น รูปภำพ) 
ทีม HACCP ตอ้งพิสูจน์ยนืยนัค่ำวกิฤตในแต่ละจุดวกิฤต (validation) 
3.9 Establish a monitoring system for each CCP - Codex Alimentarius step 9, principle 4 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีมำตรกำรและบนัทึกกำรตรวจติดตำมในแต่ละจุด  CCP 
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3.10 Establish a corrective action plan - Codex Alimentarius step 10, principle 5 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีมำตรกำรและบนัทึก กำรแกไ้ข ป้องกนั กรณีพบวำ่มีค่ำเบ่ียงเบนไปจำกค่ำท่ีก ำหนด 
3.11 Establish verification procedure – Codex Alimentarius step 11, principle 6 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีมำตรกำรและบนัทึกกำรทวนสอบ  HACCP plan  ในกิจกรรมต่ำง ๆ  
     a) กำรตรวจติดตำมภำยใน (Internal audit) 
     b) กำรทวนสอบบนัทึก เพื่อยนืยนัวำ่ไม่มีค่ำท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นช่วงท่ีควบคุม 
     c) กำรทบทวนขอ้ร้องเรียนจำกลูกคำ้ 
     d) กำรทบทวนเม่ือมีกำรถอนถอนหรือกำรเรียกคืนผลิตภณัฑ์ 
บนัทึกของกำรทวนสอบตอ้งมีกำรจดัเก็บและส่ือสำรใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทรำบ 
3.12 HACCP documentation and record keeping – Codex Alimentarius step 12,principle 7 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งจดัเก็บเอกสำรและบนัทึกอยำ่งเพียงพอท่ีจะช่วยใหส้ำมำรถทวนสอบไดว้ำ่กำรควบคุม 
HACCP รวมถึงกำรจดักำรโปรแกรมพื้นฐำน (Pre-requisite programs) ไดมี้กำรด ำเนินกำรและคงรักษำไว ้
3.13 Review the HACCP plan 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งทบทวน  HACCP plan และ โปรแกรมพื้นฐำน (Pre-requisite programs) อยำ่งนอ้ย 1 
คร้ัง/ปี หรือ เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีผลกบัควำมปลอดภยัของสินคำ้ โดยอำจรวมส่ิงต่ำงๆ อยำ่ง
นอ้ยเม่ือ 
     a) มีกำรเปล่ียนผูส่้งมอบวตัถุดิบ 
     b) มีกำรเปล่ียนส่วนผสม สูตรผลิต 
     c) มีกำรเปล่ียนขั้นตอนกำรผลิต 
     d) มีกำรเปล่ียนบรรจุภณัฑ์  กำรจดัเก็บ และ กำรกระจำยสินคำ้ 
     e) มีกำรเปล่ียนกำรใชผ้ลิตภณัฑข์องลูกคำ้ 
     f)  มีกำรเส่ียงในกำรปนเป้ือน 
     g) ภำยหลงักำรเรียกคืนผลิตภณัฑเ์กิดข้ึน 
     h)  มีขอ้มูลกำรวทิยำศำสตร์ใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนผสม กระบวนกำรผลิต หรือ ผลิตภณัฑ์ 
     i) มีกำรเปล่ียนแปลงบนัทึก Pre-requisite program หรือ HACCP 
 
ข้อก ำหนดที่ 4 กำรควบคุมผลิตภัณฑ์ Product Control 
 
4.1 กำรควบคุมวตัถุดิบ Raw material control 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งน ำ HACCP principles มำประเมินควำมเส่ียงของอนัตรำยทำงดำ้นชีวภำพ (biological 
hazard) เคมี (chemical hazard) กำยภำพ (physical hazard) สำรก่อภูมิแพ ้(allergen) และสำรก่อรังสี (radiological 
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agents) [ตำม HARPC USA] และน ำไปก ำหนดขอ้ก ำหนดมำตรฐำน (specification) เพื่อใหใ้ชใ้นกำรตรวจสอบ
รับเขำ้วตัถุดิบต่ำง ๆ ส่วนผสมอำหำร และบรรจุภณัฑท่ี์สัมผสัโดยตรงกบัอำหำร  
 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งตรวจสอบคุณภำพวตัถุดิบต่ำง ๆ ส่วนผสมอำหำร และบรรจุภณัฑท่ี์สัมผสัโดยตรงกบั
อำหำรและกำรตรวจสอบ Migration  ก่อนกำรน ำไปใช ้กรณีไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดมำตรฐำน ตอ้งมีเกณฑใ์น
กำรตดัสินใจ Accept/Reject และก ำหนดผูมี้อ ำนำจในกำรตดัสินใจ 
 
4.2 ฉลำกผลิตภณัฑ ์Product  labelling 
ฉลำกผลิตภณัฑต์อ้งสอดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนดกฎหมำยและกฎหมำยเฉพำะของผลิตภณัฑ ์และขอ้ก ำหนดกฎหมำย
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอ้มูลตอ้งระบุถึง ขอ้มูลควำมปลอดภยัในกำรจดัเก็บ กำรจดัเตรียมเพื่อกำรใช ้ 
 
ขอ้มูลท่ีมีกำรระบุอยูบ่นฉลำก เช่น  ส่วนผสมและขอ้มูลสำรก่อภูมิแพ ้ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และสอดคลอ้งตำม
ขอ้ก ำหนดเพื่อกำรตรวจรับ 
 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งสำมำรถแสดงเอกสำรต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรกล่ำวอำ้งบนฉลำกวำ่มีควำมสอดคลอ้งกบั
เอกสำรท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไว ้หรือตำมขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เลขท่ี อ.ย. หรือ ส่วนผสม เป็นตน้ และตอ้งมีกำร
ทบทวนเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ รำยละเอียดท่ีอยูใ่นฉลำกไม่มีกำรเปล่ียนแปลงไปจำกเดิม ไดแ้ก่ ขอ้มูลสูตรกำรผลิต, 
วตัถุดิบท่ีใช ้และขอ้มูล vendor ของวตัถุดิบนั้น แหล่งท่ีมำของวตัถุดิบและกฎหมำย  ตอ้งมีจดัเก็บหลกัฐำนในกำร
พิสูจน์ยนืยนัอยำ่งเตม็รูปแบบ (fully validated) วำ่สอดคลอ้งตำมกำรกล่ำวอำ้งดงักล่ำว 
 
4.3 กำรจดักำรสำรก่อภูมิแพ ้Management of allergens 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีระเบียบปฏิบติัเร่ืองกำรจดักำรสำรก่อภูมิแพ ้(allergen) โดยครอบคลุมถึง 

-  กำรประเมินวตัถุดิบ ส่วนผสม และบรรจุภณัฑท่ี์ใช ้เพือ่ป้องกนักำรปนเป้ือนจำกสำรก่อภูมิแพต้ำม
รำยกำร Allergen list ของประเทศผูผ้ลิตและลูกคำ้ประเทศปลำยทำง 

- กำรจดัท ำและแสดงรำยกำรสำรก่อภูมิแพ ้(allergen) ของวตัถุดิบท่ีมีกำรใชเ้ป็นส่วนผสม รวมถึง 
processing aids, intermediate  product และ finished product  และเม่ือมีผลิตภณัฑแ์ละส่วนผสมใหม่ 

-  กำรจดัท ำเอกสำรกำรประเมินควำมเส่ียง เพื่อบ่งช้ีเส้นทำงของกำรปนเป้ือน และจดัท ำเอกสำร
นโยบำย และระเบียบปฏิบติักำรจดักำรวตัถุดิบ ผลิตภณัฑ์ระหวำ่งกระบวนกำรผลิต และผลิตภณัฑ์
ส ำเร็จรูป เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ไม่มีกำรปนเป้ือนขำ้มโดยจะตอ้งประกอบดว้ย 
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a) กำรพิจำรณำลกัษณะทำงกำยภำพของสำรก่อภูมิแพ ้เช่น เป็นผง ของเหลว หรือเป็นอนุภำค 
ส่วนผสม 
b) กำรบ่งช้ีจุดท่ีสำมำรถปนเป้ือนขำ้มไดต้ลอดกระบวนกำรผลิต 
c) กำรประเมินควำมเส่ียงกำรปนเป้ือนขำ้มของสำรก่อภูมิแพแ้ต่ละขั้นตอนกำรผลิต 
d) กำรบ่งช้ีมำตรกำรควบคุมท่ีเหมำะสมเพื่อลดหรือก ำจดัควำมเส่ียงของกำรปนเป้ือนขำ้ม 

- กรณีท่ีมีกำร rework เกิดข้ึน  ในขั้นตอนกำรใช/้กำรผลิต ตอ้งมีกำรควบคุมผลิตภณัฑท่ี์มีกำร rework  นั้น 
เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดกำรปนเป้ือนขำ้ม 

- หำกธรรมชำติของกระบวนกำรผลิต ไม่สำมำรถควบคุมกำรปนเป้ือนขำ้มของสำรก่อภูมิแพไ้ดบ้นฉลำก 
ควรมีกำรเตือนเก่ียวกบัสำรก่อภูมิแพแ้จง้ใหแ้ก่ TU Group ทรำบ 

- ระเบียบปฏิบติักำรท ำควำมสะอำดอุปกรณ์เคร่ืองมือ หรือพื้นท่ี ตอ้งออกแบบเพื่อก ำจดัหรือลดระดบัควำม
เส่ียงกำรปนเป้ือนสำรก่อภูมิแพ ้และตอ้งท ำกำรทวนสอบ (verification) เป็นประจ ำ 

- ก ำหนดวธีิกำรท ำควำมสะอำดตอ้งพิสูจน์ยนืยนั(Validate)ประสิทธิภำพกำรท ำควำมสะอำด  
-  เคร่ืองมือท่ีใชท้  ำควำมสะอำดส ำหรับสำรก่อภูมิแพ ้ตอ้งมีกำรบ่งช้ีวำ่ใชก้บัสำรก่อภูมิแพเ้ฉพำะหรือใช ้

 คร้ังเดียว หรือไดรั้บกำรท ำควำมสะอำดอยำ่งมีประสิทธิภำพหลงักำรใช ้
-  เคร่ืองมือท่ีใชท้  ำควำมสะอำดส ำหรับสำรก่อภูมิแพ ้ตอ้งมีกำรบ่งช้ีวำ่ใชก้บัสำรก่อภูมิแพเ้ฉพำะหรือใช ้  

คร้ังเดียว หรือไดรั้บกำรท ำควำมสะอำดอยำ่งมีประสิทธิภำพหลงักำรใช ้
4.4 ผลิตภณัฑแ์ท ้กำรกล่ำวอำ้งและห่วงโซ่ของผลิตภณัฑ์ (Product authenticity, claims and chain of custody) 
- ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งติดตำมขอ้มูลโอกำสกำรปลอมปนอำหำร (Food fraud) ในวตัถุดิบต่ำง ๆ และ 

ส่วนผสมอำหำรและประเมินโอกำสกำรปลอมปนพร้อมก ำหนดมำตรกำรควบคุมหรือป้องกนัท่ีเหมำะสม 
- ในกรณีท่ีวตัถุดิบมีโอกำสหรือควำมเส่ียงของกำรปลอมปน ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีผลตรวจสอบหรือ

ทดสอบเพื่อยนืยนักำรปลอมปนนั้นๆ 
กรณีท่ีผูส่้งมอบ (supplier) มีกำรใชว้ตัถุดิบท่ีมีกำรกล่ำวอำ้งตำมดงัต่อไปน้ี 
    a) แหล่งท่ีมำ (Provenance or origin) 
    b) สำยพนัธ์ุ (Breed/varietal claims) 
    c) Assured status schemes เช่น GLOBALG.A.P., ACC, GAA BAP, ASC, MSC) 
    d) Non-GMOs 
    e)  Identity preserved materials (เช่น vegetarian food) 

- ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีเอกสำรรับรองแลว้แต่กรณี และเอกสำรกำรสอบยอ้นกลบั (Traceability) 
ขอ้มูลของวตัถุดิบดงักล่ำวได ้ 

- กรณีกำรกล่ำวอำ้งและมีขอ้ตกลงกบั TU Group เก่ียวกบักรรมวธีิกำรผลิตและทำงศำสนำ (เช่น เกษตร
อินทรีย ์เจ ฮำลำล โคเชอร์) ผูส่้งมอบตอ้งรักษำสถำนะกำรกล่ำวอำ้งต่ำง ๆ ไว ้ 
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4.5บรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑ์ (Product packaging) 
- ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เหมำะสมกบัผลิตภณัฑท่ี์ส่งมอบใหก้บั TU Group โดยพิจำรณำ

คุณสมบติัของผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย เช่น ผลิตภณัฑท่ี์เป็น high fat content, ผลิตภณัฑท่ี์มีควำมเป็นกรด
สูง pH หรือสภำวะกำรใชง้ำนท่ีจะมีผลกระทบกบับรรจุภณัฑ ์ 

- ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีผลวเิครำะห์ของบรรจุภณัฑแ์ละ product contact liner (เช่น แผน่รองผลิตภณัฑ ์
บรรจุภณัฑช์ัว่ครำว) เพื่อให้เป็นไปตำมค่ำควำมปลอดภยัตำมแต่ละชนิดของบรรจุภณัฑ ์และสอดคลอ้ง
กบักฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีกำรศึกษำอำยขุองบรรจุภณัฑใ์หค้รอบคลุมกบัอำยขุองผลิตภณัฑ ์
 

4.6 กำรตรวจสอบผลิตภณัฑ์และกำรทดสอบจำกห้องปฏิบติักำร (Product inspection and laboratory testing) 
4.6.1) กำรตรวจสอบและทดสอบผลิตภณัฑ์ (Product  inspection and testing) 
- พื้นท่ีหอ้งปฏิบติักำรทำงดำ้นจุลินทรีย ์จะตอ้งไม่ติดกบับริเวณกำรผลิตหรือพื้นท่ีจดัเก็บ เพื่อป้องกนัไม่ให้

เกิดกำรปนเป้ือน 
- ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีกำรจดัท ำแผนกำรทดสอบผลิตภณัฑ ์และกระบวนกำรผลิต ครอบคลุม

ดงัต่อไปน้ี  
    a) กำรตรวจสอบสภำวะแวดลอ้ม ไดแ้ก่ air test หรือ swab test   
    b) กำรทดสอบดำ้นเช้ือจุลินทรีย ์ดำ้นทำงเคมี ดำ้นกำยภำพ ดำ้นประสำทสัมผสัรวมทั้งระบุวธีิกำรและ 

    ควำมถ่ีในกำรท ำทดสอบ  
    c) กำรจดัท ำบนัทึกผลกำรทดสอบและทบทวนผลอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 

ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งศึกษำอำยขุองผลิตภณัฑ ์(shelf life study) ใหค้รอบคลุมถึงกำรวเิครำะห์ทำงดำ้นประสำท 
สัมผสั ดำ้นจุลินทรีย ์และดำ้นเคมี เช่น pH, aw และจดัเก็บบนัทึกผลกำรศึกษำตลอดระยะเวลำกำรท ำทดสอบนั้นๆ 
 
4.6.2) หอ้งปฏิบติักำรทดสอบ (Laboratory  testing) 
กรณีผูส่้งมอบ (supplier) มีหอ้งปฏิบติักำรทดสอบ/สอบเทียบเอง ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมัน่ใจวำ่ 
  a) สภำวะแวดลอ้มของหอ้งปฏิบติักำร เช่นอุณหภูมิ แสงสวำ่ง ควำมช้ืนสัมพทัธ์ กำรระบำยอำกำศตอ้ง 

เหมำะสมกบักำรทดสอบ/สอบเทียบ 
  b)  พนกังำนท่ีท ำหนำ้ท่ีทดสอบ/สอบเทียบมีควำมรู้  และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม รวมถึงไดรั้บกำรอบรม 

ตำมควำมจ ำเป็น  
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c)  วธีิทดสอบ/สอบเทียบท่ีใชเ้ป็นวธีิมำตรฐำนท่ียอมรับกนัอยำ่งแพร่หลำยในระดบัชำติหรือนำนำชำติหำกมี
กำรดดัแปลงวธีิ ตอ้งมีผลกำรพิสูจน์ยนืยนั (Validation) วำ่วธีิท่ีดดัแปลงสำมำรถเทียบเคียงวธีิมำตรฐำน
ได ้

 d)  ตอ้งมีกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทดสอบควำมช ำนำญ (Proficiency test) หรือ กำรเปรียบเทียบระหวำ่ง
หอ้งปฏิบติักำร (Inter lab) อยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อเป็นกำรทวนสอบประสิทธิภำพกำรทดสอบของ
หอ้งปฏิบติักำร 

 
กรณีผูส่้งมอบ (supplier) ใชบ้ริกำรห้องปฏิบติักำรทดสอบพำรำมิเตอร์ท่ีส ำคญัต่อควำมปลอดภยัอำหำร 

หรือท่ีกฎหมำยก ำหนด/สอบเทียบภำยนอก ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีกำรคดัเลือกและพิจำรณำแลว้วำ่มีมำตรฐำน
น่ำเช่ือถือ เช่น หน่วยงำนรำชกำรหรือห้องปฏิบติักำรท่ีไดรั้บรองระบบ ISO/IEC 17025ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ
หอ้งปฏิบติักำรทีไดรั้บกำรรับรอง ISO/IEC 17025 ได ้ตอ้งมีกำรทดสอบอ่ืนๆเพื่อยนืยนัควำมสำมำรถ
หอ้งปฏิบติักำร เช่น กำรท ำ Proficiency test หรือ กำรเปรียบเทียบระหวำ่งห้องปฏิบติักำร (Inter lab) 

 

4.7 กำรตรวจปล่อยผลิตภณัฑ ์(Product release) 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีระเบียบปฏิบติัเร่ืองกำรตรวจปล่อยผลิตภณัฑ์ โดยผลิตภณัฑ์ท่ีมีกำรส่งมอบ 

ตอ้งผำ่นกำรตรวจสอบตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดในขอ้ก ำหนด (specification) ท่ีเห็นชอบร่วมกนั ก่อนกำรส่งมอบ
ใหก้บั TU Group และตอ้งไดรั้บอนุมติักำรตรวจปล่อยโดย QC/QA ท่ีรับผดิชอบเท่ำนั้น 
 

ข้อก ำหนดที่5 กำรควบคุมกระบวนกำรผลติ (Process Control) 
5.1 กำรควบคุมกระบวนกำร(Control of operations) 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งจดัท ำเอกสำรขอ้ก ำหนดมำตรฐำนของกระบวนกำรผลิต (process specification) และวธีิ
ปฏิบติังำน (work instructions) ในขั้นตอนกำรผลิตส ำคญั เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ผลิตภณัฑ ์มีควำมปลอดภยั สอดคลอ้ง
กบัขอ้ก ำหนดกฎหมำย ไดแ้ก่  
     a) สูตรกำรผลิต โดยตอ้งรวมถึงกำรระบุชนิดของสำรก่อภูมิแพ ้
     b) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรผสม อตัรำเร็ว และเวลำ 
     c) กำรตั้งค่ำกำรท ำงำนของอุปกรณ์ 
     d) ระยะเวลำกำรใหค้วำมร้อน และอุณหภูมิ 
     e) ระยะเวลำกำรท ำใหเ้ยน็ และอุณหภูมิ 
     f) ขอ้มูลท่ีระบุลงบนฉลำก 
     g) รหสัของผลิตภณัฑ ์(Coding) และกำรระบุวนัหมดอำยุ 
     h) จุด CCP ท่ีระบุใน HACCP Plan 
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โดยขอ้ก ำหนดมำตรฐำนของกระบวนกำรผลิต (process specification)  ตอ้งมีควำมสอดคลอ้งกบั ขอ้ก ำหนด
มำตรฐำนของผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูป (finished product specification) 
 
กระบวนกำรควบคุมในกำรผลิต เช่น อุณหภูมิ  เวลำ  ควำมดนั และคุณสมบติัทำงเคมี ตอ้งไดรั้บควบคุม รวมทั้ง
ตอ้งมีบนัทึก เพื่อยนืยนัไดว้ำ่ผลิตภณัฑท่ี์ได ้อยูใ่นเกณฑข์องขอ้ก ำหนดมำตรฐำนของกระบวนกำรผลิต (process 
specification) 
 

กำรแตกต่ำงของสภำวะกำรผลิตอำจเกิดจำกเคร่ืองมือ ท่ีส ำคญัต่อควำมปลอดภยัและคุณภำพผลิตภณัฑ ์ตอ้งมีกำร
พิสูจน์ยนียนั (validation) และทวนสอบ (verification) ค่ำดงักล่ำวตำมควำมถ่ีท่ีเหมำะสม บนพื้นฐำนกำรประเมิน
ควำมเส่ียง และเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมำะสม (เช่น กำรหำค่ำกระจำยควำมร้อนของหมอ้รีทอร์ท, ตูอ้บ และ กำรแผ่
กระจำยควำมร้อนผำ่นท่อ) 

 

กรณีจ ำเป็นท่ีตอ้งคุมกระบวนผลิตโดยมีกำรติดตั้งอุปกรณ์เฝ้ำติดตำมกระบวนกำร, กำรเฝ้ำระวงันั้นตอ้งเช่ือมต่อ
กบัระบบแจง้เตือนท่ีเหมำะสม (เช่นกำรฆ่ำเช้ือของหมอ้รีทอร์ท) ซ่ึงตอ้งด ำเนินกำรทดสอบเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ 

 

พนกังำนท่ีท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบตอ้งมีควำมรู้  และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม รวมถึงไดรั้บกำรอบรมตำมควำม
จ ำเป็น 
5.2 กำรควบคุมกำรปิดฉลำกและกำรบรรจุ (Labelling  and pack control) 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งควบคุมกำรปิดฉลำกผลิตภณัฑ์ ใหม้ัน่ใจวำ่ผลิตภณัฑไ์ดรั้บกำรติดฉลำกและใหร้หสัท่ี
ถูกตอ้ง โดยครอบคลุมถึง 
 
กำรจดัวสัดุบรรจุภณัฑก์บัสำยกำรบรรจุและกำรควบคุมบริเวณบรรจุ เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่มีเฉพำะบรรจุภณัฑท่ี์จะใช้
ในเวลำนั้นอยูท่ี่บริเวณบรรจุเท่ำนั้น 
 
ในกรณีมีกำรก ำหนดรหสัหรือกำรพิมพว์สัดุบรรจุภณัฑน์อกสำยกำรผลิต (off-line)  ตอ้งมีกำรตรวจสอบควำม
ถูกตอ้งทั้งชนิด ปริมำณ กำรพิมพ ์กำรน ำไปใช ้ 
 
กำรตรวจสอบควำมสะอำดและควำมพร้อมในกำรบรรจุผลิตภณัฑถ์ดัไป โดยตอ้งมัน่ใจวำ่ผลิตภณัฑแ์ละบรรจุ
ภณัฑท่ี์ผลิตก่อนหนำ้น้ีไดน้ ำออกจำกกระบวนกำรผลิตก่อนกำรเปล่ียนไปสู่กระบวนกำรผลิตผลิตภณัฑ์ถดัไป 
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เอกสำรระเบียบปฏิบติั (procedure) ท่ีจะท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่บรรจุภณัฑแ์ละฉลำก มีควำมถูกตอ้งตรงกบัชนิดของ
ผลิตภณัฑน์ั้นๆ โดยตอ้งมีกำรตรวจสอบในแต่ละช่วงเวลำ ดงัน้ี 
    a) ในขั้นตอนกำรเร่ิมบรรจุ 
    b) ขณะท่ีมีกำรบรรจุ 
    c) เม่ือมีกำรเปล่ียน batch/lot ของบรรจุภณัฑ์ 
    d) เม่ือส้ินสุดกำรบรรจุในแต่ละผลิตภณัฑ์ 

 

โดยตอ้งมีรำยละเอียดในกำรตรวจเช็คควำมสอดคลอ้ง ดงัน้ี 
    a) วนัท่ี (วนัผลิต หรือ วนัควรบริโภคก่อน หรือ วนัหมดอำย)ุ 
    b) Batch/รุ่นท่ีผลิต 
    c) กำรระบุปริมำณ น ้ำหนกั ปริมำตร จ ำนวน 
    d) ขอ้มูล bar code 
    e) ประเทศท่ีผลิต / ประเทศตน้ทำง (กรณีท่ีไม่ไดผ้ลิตในประเทศไทย) 

กรณีท่ีกำรใชเ้คร่ืองตรวจสอบเพื่อตรวจสอบฉลำกและกำรพิมพ ์ตอ้งมีระเบียบปฏิบติัเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่
ระบบมีกำรจดัตั้งถูกตอ้งและสำมำรถเตือนหรือรีเจคผลิตภณัฑเ์ม่ือขอ้มูลบนบรรจุภณัฑไ์ม่เป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดมำตรฐำน 
 

ในกรณีท่ีผูส่้งมอบ (supplier) มีกำรบรรจุผลิตภณัฑท่ี์มีกำรระบุช่ือหรือแบรนดข์อง TU Group ตอ้งก ำหนด
มำตรกำรควบคุม สตอ็กของบรรจุภณัฑ์ บรรจุภณัฑท่ี์เหลือจำกกำรส่งมอบ กำรรวบรวมบรรจุภณัฑท่ี์เสียใน
ระหวำ่งบรรจุหรือ rework รวมถึงกำรท ำลำยทิ้งโดยผูรั้บจำ้งช่วง กำรจดัเก็บบนัทึกกำรท ำลำยไว ้เพื่อป้องกนักำร
น ำกลบัไปใชซ้ ้ ำ 

 

5.3ปริมำณ – กำรควบคุมน ้ำหนกั ปริมำตรและจ ำนวน (Quantity - Weight, volume and number control) 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งจดัท ำเอกสำรแผนกำรตรวจสอบปริมำณ น ้ำหนกั ปริมำตรหรือจ ำนวนของผลิตภณัฑ ์
โดยครอบคลุมถึง 
- แผนกำรสุ่มตวัอยำ่ง (Sampling Plan) เกณฑก์ำรตรวจสอบ ควำมถ่ีของกำรตรวจสอบ ผูรั้บผดิชอบและ 

มำตรกำรแกไ้ข กำรทวนสอบ และตอ้งมีกำรบนัทึกตรงตำมท่ีก ำหนดไวใ้นแผน 
- ควำมถ่ีและวธีิกำร ตรวจเช็คดำ้นปริมำณ ตอ้งมีควำมสอดคลอ้งตำมมำตรฐำนหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
- หำกปริมำณ หรือหน่วยบรรจุของผลิตภณัฑไ์ม่ไดก้  ำหนดในมำตรฐำนหรือกฎหมำยผลิตภณัฑด์งักล่ำวก็ 

จะตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของ TU Group รวมทั้งตอ้งมีกำรจดัเก็บบนัทึกกำรตรวจสอบดงักล่ำวไว ้
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5.4กำรสอบเทียบและกำรควบคุมเคร่ืองมืออุปกรณ์กำรวดัและเฝ้ำระวงั (Calibration and control of measuring and 
monitoring device) 
ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งมีกระบวนกำรในกำรควบคุมเคร่ืองมือวดัและเฝ้ำระวงักระบวนกำรท่ีมีควำมถูกตอ้งและ
เท่ียงตรงอยำ่งเหมำะสมเพื่อใหผ้ลกำรตรวจวดัท่ีถูกตอ้งแม่นย  ำ 
- อุปกรณ์/เคร่ืองมือวดัท่ีมีผลกระทบต่อควำมปลอดภยัและคุณภำพของสินคำ้ตอ้งไดรั้บกำรสอบเทียบ 

อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
- อุปกรณ์/เคร่ืองมือเฝ้ำระวงัและตรวจวดัตอ้งไดรั้บกำรประเมินผลกำรสอบเทียบก่อนพิจำรณำน ำไปใช ้

งำน 
- ตอ้งมีกำรช้ีบ่งสถำนะกำรสอบเทียบท่ีตวัอุปกรณ์/เคร่ืองมือเฝ้ำระวงัและตรวจวดั โดยอยำ่งนอ้ยตอ้งมี

รำยละเอียดดงัน้ี 
     a) รหสัอุปกรณ์/เคร่ืองมือ  
     b) วนัท่ีสอบเทียบ   
     c) วนัท่ีครบก ำหนดกำรสอบเทียบ 
     d) กำรป้องกนักำรปรับเปล่ียน/เปล่ียนแปลง โปรแกรมของเคร่ืองมือ โดยผูท่ี้ไม่ไดมี้หนำ้ท่ีรับผิดชอบ 

- เคร่ืองมือเฝ้ำระวงัและตรวจวดัท่ีใชอ้ำ้งอิงตอ้งมีกำรสอบเทียบและสอบกลบัไดถึ้งมำตรฐำนแห่งชำติท่ี
น่ำเช่ือถือหรือมำตรฐำนนำนำชำติ  

- ตอ้งจดัเก็บบนัทึกผลกำรสอบเทียบไว ้
- ตอ้งมีกำรบนัทึกปฏิบติักำรด ำเนินกำรเม่ือเคร่ืองมือเฝ้ำระวงัและตรวจวดัไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ก ำหนด และมี

ผลกระทบต่อควำมปลอดภยัและสอดคลอ้งตำมกฎหมำยของผลิตภณัฑ์ ตอ้งมีกำรด ำเนินกำรเพื่อใหม้ัน่ใจ
วำ่ผลิตภณัฑท่ี์มีควำมเส่ียงตอ้งไม่ถูกส่งมอบใหก้บั TU Group 
 

ข้อก ำหนดที ่6 ควำมรับผดิชอบทำงสังคมและส่ิงแวดล้อม (Environmental & Social responsibility) 
6.1 ผูส่้งมอบ (supplier) ตอ้งพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำยส่ิงแวดลอ้มของไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 
กรณีท่ีมีของเสียอนัตรำยตอ้งมีใบก ำกบักำรขนส่งของเสียอนัตรำย  (Uniforms Hazardous Waste Manifest / แบบ
ก ำกบักำรขนส่ง 02) 
- ตอ้งมีผลวเิครำะห์ปริมำณสำรมลพิษในน ้ำเสียตำมกฎหมำย  
       (BOD < 20 mg/l, COD < 120  mg/l, Oil & Grease < 5 mg/l,   
         pH 5.5 – 9.0, TDS < 3000  mg/l, TSS < 50 mg/l )  
- กรณีโรงงำนตั้งอยูใ่นนิคมอุตสำหกรรมใหย้ดึถือตำมเกณฑนิ์คมฯ และตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำย 
- มีกำรแยกขยะอนัตรำย  ออกจำกขยะไม่อนัตรำย สถำนท่ีจดัเก็บขยะอนัตรำย ตอ้งมีกำรติดป้ำยช้ีบ่งหรือ 

 ป้ำยเตือนควำมเป็นอนัตรำย 
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6.2 ตอ้งพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำยแรงงำนไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจตอ้งมีควำมซ่ือสัตยแ์ละปฏิบติั
ใหถู้กตอ้งตำมกฏหมำย 
-  อำยพุนกังำนตอ้งสอดคลอ้งตำมท่ีกฏหมำยก ำหนด ไม่ใชแ้รงงำนอำยุต ่ำกวำ่ 15 ปี 
- พนกังำนทุกคนไดรั้บค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรม กำรหกัเงินท่ีถือวำ่ถูกตอ้งตำมกฏหมำย ไดแ้ก่  
 ประกนัสังคม, ภำษี 
- ชัว่โมงกำรท ำงำนมีควำมเหมำะสม และสอดคลอ้งกฎหมำย กำรท ำงำนปกติตอ้งไม่เกิน 48 ชม/สัปดำห์ 
- กำรท ำงำนล่วงเวลำและวนัหยดุ ตอ้งไม่เกิน 36 ชม/สัปดำห์ ท ำงำน 5 ชม. ตอ้งพกั 1 ชม.,  

ใน 1 สัปดำห์ ตอ้งมีวนัหยดุ 1 วนั และวนัหยดุตอ้งห่ำงกนัไม่เกิน 6 วนั, กำรท ำงำนล่วงเวลำตั้งแต่ 
2 ชม.ข้ึนไป ตอ้งจดัใหพ้นกังำนพกั 20 นำที 

 
หมำยเหตุ  :  
-    ในกรณีท่ีมีกำรจำ้งเด็กต ่ำกวำ่  18 ปีเป็นลูกจำ้ง ใหน้ำยจำ้งปฏิบติัตำมมำตรำ ดงัน้ี มำตรำ

45,46,47,48,49,50,51, และ 52 
- หำ้มนำยจำ้งใหลู้กจำ้งซ่ึงเป็นเด็กอำยตุ  ่ำำกวำ่ 18 ปีท ำงำนในสถำนท่ีดงัน้ี คือโรงงำนหรือสถำนประกอบ

กิจกำรเก่ียวกบัสัตวน์ ้ำ  และโรงเชือดไก่ 
 
 
 


