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Main Topic  
1. Senior Management Commitment / ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารระดบัสูง 
2. Hazard Analysis and Risk-based Preventive Controls /การวเิคราะห์อนัตรายและมาตรการป้องกนัการปนเป้ือน 

3. Product and Safety Quality Management /ความปลอดภยัอาหารและการบริหารงานคุณภาพ 
4. Site Standards /มาตรฐานของสถานท่ีตั้ง 
5. Product and Process Control /การควบคุมผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิต 
6. Personnel /บุคลากร 
7. Environmental & Social Responsibility /ความรับผดิชอบทางส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

 
 

Requirement 
1. Senior Management Commitment  

ความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง 
1.1 Senior Management Commitment and Continual Improvement 

ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะน ามาตรฐานระบบความปลอดภยัในการผลิตประเภท
บรรจุภณัฑฉ์บบัน้ีไปประยกุตใ์ช ้รวมถึงมีการจดัหาวธีิและการส่ือสาร ผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนเพื่อการพฒันา 
ประยกุตใ์ชแ้ละจดัท าเอกสาร 

- บริษทัมีการจดัท าคู่มือดา้นความปลอดภยั กฏหมาย และคุณภาพ วธีิการปฏิบติังาน  โดยคู่มือดงักล่าว

สามารถใหพ้นกังานอ่านไดง่้าย  

- บริษทัมีการส่ือสารนโยบายใหลู้กคา้หรือผูส่้งมอบ (vendor) รับทราบ 

- มีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีชดัเจน ประชุมทบทวนในเร่ืองความปลอดภยัและกฏหมาย ของ

สินคา้ท่ีผลิตใหเ้ป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานสินคา้ (Specification) ท่ีตกลงไว ้อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/ปี 

- การก่อตั้งบริษทัฯ/โรงงานผลิต ด าเนินการถูกตอ้งตามกฎหมาย มีใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 



 

1.2 Management Review 

- ตอ้งมีการประชุมทบทวนโดยผูบ้ริหาร ทั้งน้ีจะตอ้งด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ 

- วาระท่ีมีการทบทวนประกอบหวัขอ้ต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ยไดแ้ก่ 

 การทบทวนของฝ่ายบริหาร การวางแผนและระยะเวลา 

 ผลการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายใน  หน่วยงานภายนอกและจากลูกคา้ 

 การประเมินศกัยภาพของลูกคา้ ขอ้ร้องเรียน และการตอบกลบั 

 ระบบการวเิคราะห์อนัตรายและการเปล่ืยนแปลงท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ การ

ด าเนินการตามระบบการแกไ้ขและป้องกนั (Corrective action)  

 ระบบการทบทวนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและความสอดคลอ้ง การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบกบั

ระบบคุณภาพ ความปลอดภยั หรือการปฎิบติังานในกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 อ่ืนๆท่ีจ าเป็น ท่ีอาจส่งผลต่อคุณภาพและความปลอดภยั เช่น ชนิดสารประกอบท่ีใช ้โรคระบาด 

การก่อการร้าย เป็นตน้ 

 

1.3 Organizational Structure , Responsibilities and Management Authority 

- บริษทัตอ้งมีแผนผงัโครงสร้างขององคก์รท่ีชดัเจนรวมถึงสายบงัคบับญัชา เพื่อช่วยจดัการเร่ืองความ
ปลอดภยัและ กฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่พนกังานของ
บริษทั ตระหนกัและปฏิบติัตามโครงสร้างท่ีวางไว  ้

 

2. Hazard Analysis and Risk-based Preventive Controls  
การวเิคราะห์อันตรายและมาตรการป้องกันการปนเป้ือน 

บริษทัมีการควบคุม คุณภาพ ความปลอดภยั และสอดคลอ้งตามกฏหมาย ในกระบวนการผลิตและมีการก าหนด

มาตรการควบคุมจากการวเิคราะห์อนัตรายและการประเมินความเส่ียงท่ีชดัเจนดงัน้ี 

2.1 Identify Hazards 

บริษทัตอ้งมีการวเิคราะห์อนัตรายตั้งแต่กระบวนการรับเขา้วตัถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุ การ
จดัเก็บและกระจายสินคา้ ซ่ึงการช้ีบ่งดงักล่าวตอ้งสามารถลดหรือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้โดยให้
พิจารณาครอบคลุมดา้นต่างๆดงัน้ี 

- ช้ีบ่งอนัตรายทางชีวภาพ เคมี กายภาพ รวมถึงอนัตรายอ่ืนๆท่ีมีผลต่อความปลอดภยัใน
กระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ ์



 

- ช้ีบ่งความเส่ียงดา้นคุณภาพของสินคา้ จากกกระบวนการผลิต เช่น กระบวนการพิมพ ์ การ
ข้ึนรูป เป็นตน้ 

- ช้ีบ่งความเส่ียงดา้นกฏหมาย  ตั้งแต่กระบวนการคดัเลือกหรือรับเขา้วตัถุดิบ กระบวนการ
ผลิต จนถึงผลิตภณัฑ ์เช่น การเลือกใชช้นิดของวตัถุดิบหลกั วตัถุดิบรอง สารเคมีท่ีใชเ้ป็น
ส่วนประกอบในการผลิต เป็นตน้ 

หมายเหตุ  ตวัอยา่งหลกัการท่ีใชใ้นการประเมินอนัตราย เช่น โอกาสเกิดอนัตราย ปริมาณอนัตรายท่ีพบ 
 ความรุนแรงของอนัตราย 

2.2 Risk-based Preventive Controls   
บริษทัตอ้งมีการจดัท าและน าไปใชใ้นเร่ืองการควบคุมความเส่ียง ณ จุดวกิฤติท่ีตอ้งควบคุม หรือ

กระบวนการท่ีตอ้งควบคุมเป็นพิเศษ เพื่อใหสิ้นคา้มีความปลอดภยั มีคุณภาพและสอดคลอ้งตามกฏหมาย ซ่ึง
กระบวนการผลิตนั้นๆไดมี้การช้ีบ่งอนัตราย(จากขอ้ 2.1)และตอ้งมีการควบคุมหรือลดความเส่ียงตลอดห่วงโซ่
การผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุ การจดัเก็บ การขนส่ง โดยการก าหนดมาตรการควบคุมอาจรวมถึง
รายการดงัน้ี เช่น 

- ระเบียบปฏิบติัดา้นสุขศาสตร์ เช่น ความสะอาดของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และพื้นท่ีท่ีมีความ
เส่ียงต่อการปนเป้ือน 

- การฝึกอบรมพนกังาน 
- โปรแกรมการสอบกลบัและเรียกคืน 
- การควบคุมและประเมินผูส่้งมอบ(vendor) 

 
2.3 Monitoring of Effectiveness      

บริษทัตอ้งมีการด าเนินการตามโปรแกรมการตรวจติดตาม (monitoring  program) และมีการน าไปใชอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ มีการบนัทึกผลการตรวจติดตามท่ีชดัเจน ตามความถ่ีท่ีเหมาะสม และตอ้งมัน่ใจวา่โปรแกรมการตรวจ
ติดตามมีประสิทธิภาพ 

 
2.4  Corrective Actions        
 บริษทัตอ้งมีมาตรการควบคุม และ บนัทึก การแกไ้ข ป้องกนั กรณีพบวา่มีค่าเบ่ียงเบนไปจากค่าท่ีก าหนด 

หรือเบ่ียงเบนจากมาตรการควบคุมท่ีก าหนดไว ้

 

 

 



 

2.5 Verification 
บริษทัตอ้งก าหนดใหมี้การทวนสอบเพื่อมัน่ใจวา่แผนต่างๆท่ีก าหนดไว ้(การช้ีบ่ง การประเมินความเส่ียง

เพื่อก าหนดมาตรการป้องกนั และมาตรการป้องกนัท่ีก าหนดข้ึน) ยงัคงรักษาไว ้และสามารถลดความเส่ียงหรือ
อนัตรายทางความปลอดภยั คุณภาพ และความสอดคลอ้งทางกฏหมาย โดยมีกิจกรรมทวนสอบไดแ้ก่  

- การตรวจติดตามภายใน (Internal audit) 
- การทวนสอบบนัทึก เพื่อยนืยนัความสามารถในการควบคุมตามท่ีก าหนดไวไ้ด ้
- การทบทวนขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ 
- การถอดถอนและการเรียกคืนสินคา้ 
- บนัทึกตอ้งมีการจดัเก็บและส่ือสารใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบ 

- การสอบเทียบอุปกรณ์วดั 

2.6 Recordkeeping and Documentation 
ตอ้งจดัเก็บเอกสารและบนัทึกตามระยะเวลาจดัเก็บท่ีเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถทวนสอบไดว้า่การควบคุม

และมาตรการดงักล่าว รวมถึงการจดัการโปรแกรมพื้นฐาน (Pre-requisite programs) ผลการตรวจติดตาม บนัทึก
การด าเนินการแกไ้ขกรณีเบ่ียงเบนจากค่าควบคุม ผลการตรวจสอบผลิตภณัฑ(์product testing) ไดมี้การด าเนินการ
และคงรักษาไว ้

 
2.7   Review hazard analysis and risk base preventive control 

บริษทัตอ้งมีการก าหนดรอบความถ่ีในการทบทวนอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/ปี หรือ เม่ือมีการ 

เปล่ียนแปลง ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีผลกบัความปลอดภยั  คุณภาพสินคา้ และความสอดคลอ้งดา้นกฏหมาย เช่น 

- มีการเปล่ียนผูส่้งมอบ หรือสูตร หรือองคป์ระกอบของวตัถุดิบ หลกั วตัถุดิบรอง และ
ส่วนผสมในการผลิต 

- มีการเปล่ียนสูตรผลิต 
- มีการเปล่ียนขั้นตอนการผลิต 
- มีการเปล่ียนเคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ท่ีอาจมีผลกระทบ 
- มีการเปล่ียนบรรจุภณัฑ ์ การจดัเก็บ และ การกระจายสินคา้ 
- มีการเปล่ียนการใชสิ้นคา้ของลูกคา้ (Thai union group) 
- มีการเส่ียงในการปนเป้ือน 
- มีการพฒันา ส่วนประกอบ หรือ การผลิต 
- มีการเปล่ียนแปลงบนัทึก Pre-requisite program หรือ HACCP 

 



 

3. Product Safety and Quality Management  

ความปลอดภัยอาหารและการบริหารงานคุณภาพ 
3.1 Product Safety and Quality Management System  

กระบวนการและ วธีิการของสินคา้ตอ้งมีความปลอดภยั และถูกตอ้งตามกฎหมาย จะตอ้งมีจดบนัทึกไว ้

โดยกระบวนการและวธีิการตอ้งสามารถปฏิบติัและสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด รวมถึงตอ้งมีการฝึกอบรม 

ใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

 3.2 Documentation control 

     บริษทัตอ้งมีการจดัท าเอกสาร Document control & Record Controlโดยใหค้รอบคลุมถึง  

- List เอกสารทั้งหมด และเป็นฉบบัปัจจุบนั 

- มีการก าหนดผูมี้หนา้ท่ีในการอนุมติั และครอบคลุมเอกสาร  

- มีการจดัเก็บบนัทึกและกรณีมีการเปล่ียนแปลงมีการระบุเหตุผลการเปล่ียนแปลง เอกสารนั้น 

- เอกสารท่ีจดัเก็บเป็นเอกสารฉบบัปัจจุบนัและผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงได ้

- เอกสารท่ีมีความจ าเป็นต่อกระบวนการผลิต ตอ้งจดัท าเป็นภาษาท่ีผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใจได ้เช่น 

  จุดควบคุมวกิฤติ (CCP), มาตรการควบคุมต่างๆ เป็นตน้ 

3.3 Record keeping 

- บนัทึกการปฎิบติังานโดยผูรั้บผดิชอบ เป็นบนัทึกท่ีอ่านง่าย ชดัเจน คงทนและไม่ใชน้ ้ายาลบค าผดิ 

- การจดัเก็บบนัทึกท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดต่างๆตามท่ีระบุในมาตรฐาน โดยสามารถน ามาแสดงและ 

  สอบกลบัได ้

- การจดัเก็บบนัทึก จะตอ้งมีการจดัเก็บอยา่งนอ้ย ตามอายุผลิตภณัฑข์อง Thai union  หรือจดัเก็บ 

  เท่ากบัอายขุองบรรจุภณัฑก์รณีท่ีอายกุารเก็บของสินคา้ Thai union มีอายสุั้นกวา่บรรจุภณัฑ ์

 

3.4 มาตรฐาน (Specification) 

มีการก าหนดมาตรฐาน (Specifications) ตั้งแต่การรับเขา้วตัถุดิบและบรรจุภณัฑส์ าหรับสินคา้ ระหวา่ง

กระบวนการผลิต และสินคา้ รวมถึงบริการต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อผลิตภณัฑแ์ละความตอ้งการของลูกคา้ 

- มาตรฐานวตัถุดิบ  สารเคมีส่วนผสมท่ีใช ้วตัถุดิบหลกัและวตัถุดิบรอง ผลิตภณัฑ์ และบรรจุภณัฑ์
ส าหรับสินคา้ มีความเหมาะสม ละเอียดและถูกตอ้ง และสอดคลอ้งตามกฎหมายตามลกัษณะ
บรรจุภณัฑท่ี์มีการใชง้าน 



 

- ตอ้งจดัท า มาตรฐาน(Specification) ผลิตภณัฑ์ และจดัส่งให ้Thai Union Group ตรวจสอบและ
เซนตช่ื์อรับทราบ 

- ส่ิงท่ีตอ้งระบุ เพื่อใหผู้ท่ี้ใชง้านทราบ ตอ้งมีดงัน้ี ชนิดของวตัถุดิบท่ีใช ้, ลกัษณะของวตัถุดิบท่ีใชมี้
ความเก่ียวขอ้งกบักฎหมายในเร่ืองใดบา้ง รวมถึง วตัถุดิบท่ีใชท้ดแทนหรือ Recycled materials ซ่ึง
ตอ้งระบุปริมาณของผลิตภณัฑท่ี์ใชก้บับรรจุภณัฑ์ 

3.5 Internal Audits 

- ตอ้งมีแผนการตรวจติดตามภายในประจ าปี โดยใหค้รอบคลุมกบัอนัตรายและความเส่ียงรวมถึง

กิจกรรมต่างๆ ตอ้งครอบคลุมแผนประจ าปี  

- ขอบเขตและความถ่ีในการตรวจติดตามตอ้งอา้งอิงตามความเส่ียงรวมถึงพิจารณาจากผลการตรวจ

ประเมินคร้ังก่อนหนา้ 

- ผูต้รวจติดตามตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม และมีความเป็นกลางและประสิทธิภาพในการตรวจ

ประเมิน เช่น ไม่อยูห่น่วยงานเดียวกนักบัท่ีตรวจประเมิน 

- รายงานการตรวจประเมินตอ้งระบุขอ้บกพร่องท่ีไดจ้ากการตรวจประเมิน มีการระบุสาเหตุและ

มาตรการการแกไ้ข รวมถึงระยะเวลาในการแกไ้ขใหเ้หมาะสม 

 

3.6 Supplier Approval and performance monitoring 

3.6.1  บริษทัตอ้งมีการจดัท า Procedure หรือระเบียบปฏิบติั คู่มือ ส าหรับการประเมินความเส่ียงของ Supplier 

ทุกราย ตอ้งระบุเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน โดยครอบคลุมวตัถุดิบหลกัและวตัถุดิบรอง ผูรั้บเหมาช่วงท่ี

บริษทัฯมีการจา้ง/จดัซ้ือ ตอ้งมัน่ใจวา่ วตัถุดิบหรือบริการมีความสอดคลอ้งทั้งในเร่ืองของความปลอดภยั  

คุณภาพและกฎหมาย โดยวธีิการประเมินอาจจะพิจารณา ดงัน้ี 

- มาตรฐานท่ี Supplier ไดรั้บการรับรอง 

- แบบสอบถามท่ีใชป้ระเมิน Supplier 

- การตรวจประเมิน Supplier ณ สถานท่ีผลิต 

ทั้งน้ีบริษทัฯจะตอ้งมีการ Update ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอและกรณีท่ีมีการเปล่ียน vendor จะตอ้ง

แจง้ให ้Thai union ทราบ 

3.6.2  บนัทึกขอ้มูลการประเมินผลของ Supplier และตอ้งเก็บรักษาบนัทึกไว ้ตลอดอายกุารซ้ือขาย 

3.6.3   ตอ้งมีการระบุขอ้ยกเวน้ กรณีท่ี Supplier ไม่สามารถด าเนินการตามขอ้ 3.6.1 

 

 



 

3.7 Management of subcontracted processes and supplier of services 

ตอ้งมีขั้นตอนในการกระบวนการผลิต Packaging ไปจนถึงผูรั้บจา้งช่วง หรือการวา่จา้งบริษทัฯอ่ืนผลิต 

โดยตอ้งมีการจดัการเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจในดา้นคุณภาพ  ความปลอดภยัและกฏหมายของผลิตภณัฑ์ 

3.7.1  ตอ้งแจง้และไดรั้บการยินยอมจาก Thai Union Group เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนด าเนินการผลิต 

3.7.2  ตอ้งมีสัญญาการวา่จา้งและมีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพของสินคา้ท่ีผลิตท่ีชดัเจนก่อนการผลิตและ Sign 

Agreement ร่วมกนั (Supplier – Supplier contract)  

3.7.3  ในกระบวนการผลิตของ Supplier รวมถึงการออกแบบหรือ Pre-press จะตอ้งมีการวเิคราะห์อนัตรายเร่ือง

คุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์และมีการจดัเก็บขอ้มูล 

3.7.4  บริษทัฯ ตอ้งควบคุมการตรวจรับสินคา้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภยัและคุณภาพตามเกณฑท่ี์

ก าหนดไว ้

 

3.8 Management of suppliers of services 

บริษทัตอ้งสามารถแสดงสถานท่ีใชบ้ริการภายนอก โดยตอ้งมีการประเมินความเส่ียงเร่ืองความปลอดภยั  

คุณภาพและกฎหมายและไมก่ระทบต่อการควบคุมใดๆ ในระบบ 

 ระเบียบปฏิบติั (Procedure) ตอ้งมีการอนุมติัและประเมินผลการด าเนินงานของผูส่้งมอบท่ีใหบ้ริการต่างๆ

ใหค้รอบคลุมเร่ืองการใชบ้ริการ เช่น 

- Pest control 

- การด าเนินการส าหรับการซกัรีด 

- การขนส่งและการกระจายสินคา้ 

- การจดัเก็บและการท าลาย 

- การจดัหาหรือการผลิตใหม่ 

- หอ้งปฏิบติัการ 

- การสอบเทียบ 

- การจดัการของเสีย 

 

 

 

 



 

3.9 Traceability system/ Withdrawal/ Recall program 

3.9.1 Traceability   
- ตอ้งมีเอกสารระเบียบปฏิบติั ( Procedure) หรือ คู่มือการปฏิบติังาน(Work Instruction)  แสดงขั้นตอนการ

ด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ สามารถสอบยอ้นกลบัผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์ในทุกขั้นตอน โดยมี
รายละเอียดครอบคลุมถึงการช้ีบ่งตลอดกระบวนการผลิต และการบนัทึกตลอดกระบวนการผลิต 

3.9.2  บริษทัตอ้งมีการซอ้มทดสอบTraceability อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง (แบบ backward หรือ  forward ) เพื่อเป็น 
การทวนสอบประสิทธิภาพ พร้อมจดัเก็บบนัทึกผลการซ้อมไว ้ 

- การทดสอบTraceability ตอ้งสามารถสืบยอ้นกลบัไดต้ั้งแต่ วตัถุดิบ, ส่วนผสม  จนถึงผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปท่ี
ส่งใหลู้กคา้ (TU Group) และภาชนะบรรจุของผลิตภณัฑ ์รวมทั้งท าสมดุลมวล (mass balance) ดว้ย โดยให้
อยูใ่นเกณฑย์อมรับ 95-105% 
*หมายเหตุ :  

1.Auditor ท าการสุ่มสินคา้เพื่อท าทดสอบการสอบกลบัของขอ้มูล on-site โดยก าหนดเวลาท่ีใช ้  

 ทดสอบ ตอ้งไม่เกิน 4 ชัว่โมงรวมทั้งผูต้รวจตอ้งตรวจสอบการท า Mass Balance ของกระบวนการผลิต

สินคา้ใหอ้ยูใ่นเกณฑก์ารยอมรับท่ี 95-105 % 

2. การทดสอบTraceability ท าได ้2 แบบ คือ 
- แบบ backward   เร่ิมจาก ผลิตภณัฑ์ lot หรือ รหสัท่ีตอ้งการทดสอบ ยอ้นไปหา ภาชนะบรรจุของ

ผลิตภณัฑ ์วตัถุดิบหลกั วตัถุดิบรอง  สารเคมี ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต  ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- แบบ forward  เร่ิมจาก วตัถุดิบหลกั หรือ วตัถุดิบรอง  หรือ สารเคมี ในกระบวนการผลิต ท่ี

ตอ้งการทดสอบ ไปหาผลิตภณัฑ ์และภาชนะบรรจุของผลิตภณัฑ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.9.3  Withdrawal/Recall program 
- ตอ้งมีเอกสารขั้นตอนการด าเนินการถอนคืน/เรียกคืนสินคา้ (Withdrawal/Recall) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
- รายช่ือของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการเรียกคืนสินคา้ตอ้งทนัสมยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผูติ้ดต่อกบัทางThai Union 

Group , ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง, ผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจโดยตอ้งมีรายช่ือ และเบอร์ติดต่อท่ีทนัสมยั สามารถ
ติดต่อไดต้ลอด 24 ชัว่โมง (กรณีความปลอดภยัอาหาร) และ ภายใน 3 วนั (ส าหรับกรณีคุณภาพและอ่ืน ๆ ) 
นบัจากท่ีไดรั้บการแจง้ค าร้องเรียน และตอ้งระบุรายช่ือผูท่ี้สามารถติดต่อไดใ้นวนัหยุด 

- ตอ้งมีขั้นตอนการท างานท่ีสามารถระบุสินคา้ และต าแหน่งของสินคา้ท่ีตอ้งการสืบยอ้นกลบัได ้

- มีขั้นตอนการท างานของแผนการทดแทนสินคา้ เม่ือมีปัญหาการเรียกคืนสินคา้ 

- มีการจดัท าขั้นตอนการตดัสินใจเพื่อด าเนินการแจง้หน่วยงานราชการ เช่น กรณีเกิดโรคระบาด  เป็นตน้ 
  



 

*หมายเหตุ :  Auditor ตอ้งตรวจสอบ List รายช่ือผูติ้ดต่อ ใหเ้ป็นปัจจุบนั ซ่ึงประกอบไปดว้ย รายช่ือ  E-

mail  และเบอร์โทรศพัท ์เพื่อใหส้ามารถติดต่อกลบัไดจ้ริง รวมทั้งผูต้รวจตอ้งตรวจสอบการท า  Mass 

Balance ของกระบวนการผลิตสินคา้ ใหอ้ยูใ่นเกณฑก์ารยอมรับท่ี 95-105 % 

 

3.9.4  บริษทัตอ้งมีการทดสอบการถอนคืน/เรียกคืนสินคา้ (Mock Recall) อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อเป็นการทวน
สอบประสิทธิภาพ พร้อมจดัเก็บบนัทึกผลการซอ้มไว ้ 

-   Mock Recall ตอ้งรวมถึงการสืบยอ้นกลบัตั้งแต่ วตัถุดิบ, ส่วนผสม และภาชนะบรรจุ  จนถึง

ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปและลูกคา้ 

-  ในขบวนการจดัท า  Mock Recall ตอ้งรวมทั้งผลิตภณัฑท่ี์ ขณะเก็บรักษา การจดัส่ง ระหวา่งการ

ผลิต และผลิตภณัฑท่ี์น ามาท าซ ้ า (Re-work) 

-   ตอ้งมีการจดัท า Mass Balance ของกระบวนการผลิต ทุกคร้ังท่ีมีการจดัท า Mock Recall รวมทั้ง 
    ท าสมดุลมวล (mass balance) ดว้ย โดยใหอ้ยูใ่นเกณฑย์อมรับ 95-105% 
 

*หมายเหตุ :  

- (การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Product recall) หมายถึงกระบวนการน าเอาผลิตภัณฑ์ท่ีเห็นว่าอาจไม่

ปลอดภัย ซ่ึงผลิตภัณฑ์นั้นได้ถกูขายให้ผู้บริโภคสุดท้ายแล้ว หรือผลิตภัณฑ์นั้นได้อยู่ ท่ีร้านค้าปลีก
หรือผู้ขายอาหาร(caterer)ท่ีพร้อมส าหรับขาย ออกจากห่วงโซ่อุปทาน เช่น จากผู้ผลิต ผู้แบ่งบรรจุ 
ผู้กระจายสินค้า ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้บริโภค เพ่ือด าเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป 

- (การถอนคืนผลิตภัณฑ์ (Withdrawal) คือ กระบวนการน าเอาผลิตภัณฑ์ท่ีเห็นว่าอาจไม่ปลอดภัย 

ออกจากห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงผลิตภัณฑ์นั้นยงัไม่ได้วางขายในตลาด ส าหรับให้ผู้บริโภคสุดท้าย เช่น 
ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ผลิต ผู้แบ่งบรรจุ ผู้กระจายสินค้า ผู้ค้าส่ง  เพ่ือด าเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป) 

 

3.10 Customer focus and contract review 

บริษทัฯ จะตอ้งมัน่ใจกระบวนการวดัความพึงพอใจและความคาดหวงัของ TU group ในเร่ืองคุณภาพ 

ความปลอดภยั และถูกกฎหมาย และตอบสนองความตอ้งการ TU group ได ้

3.10.1 บริษทัตอ้งมีการระบุผูรั้บผดิชอบและต าแหน่ง บุคคลท่ีจะส่ือสารกบัTU groupใหช้ดัเจน เพื่อใหก้าร

ส่ือสารมีประสิทธิภาพ 



 

3.10.2 มีการทบทวนเอกสารความตอ้งการของ TU group  ในความถ่ีท่ีเหมาะสม และหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ 

ตอ้งไดรั้บการการตกลงจากลูกคา้และมีการส่ือสารใหก้บัทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทราบ โดยมีบนัทึกหรือ

หลกัฐานท่ีชดัเจน 

3.10.3 มีการจดัท าตวัวดัผลความพึงพอใจของ TU group ตามความเหมาะสม เพื่อก าหนดใหเ้ป็นเป้าหมายในการ

ติดตาม และมีการส่ือสารไปยงัพนกังานและทบทวนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีบนัทึกหรือหลกัฐานท่ี

ชดัเจน 

 

3.11  Customer complaint  

- มีเอกสารขั้นตอนการด าเนินการ Customer Complaint เม่ือไดรั้บขอ้ร้องเรียนอยา่งชดัเจน 
- ใหมี้การวเิคราะผลขอ้มูล ของ Customer Complaint ถึงการด าเนินการหาสาเหตุ/มาตรการแกไ้ข และ  

ป้องกนัเพื่อไม่ใหเ้กิดซ ้ า 
จากขอ้มูล Customer Complaint ใหมี้การส่ือสารไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ และกรณีการตอบกลบั Customer 

Complaint ตอ้งตอบกลบัถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นภายใน 24 ชม.(กรณีความปลอดภยัอาหาร) และ ภายใน 3 วนั (ส าหรับ

กรณีคุณภาพและอ่ืน ๆ ) นบัจากท่ีไดรั้บการแจง้ค าร้องเรียน 

- โดยมีการวิเคราะห์การแกไ้ขป้องกนัและตอบกลบัภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วนั   
-  มีการติดตามการแกไ้ข/ป้องกนัอยา่งเป็นระบบ 
-  มีการแจง้ใหท้ราบถึงมาตรการแกไ้ข และป้องกนั 

 

4.  Site Standards  
มาตรฐานของสถานทีต้ั่ง 

4.1 External and location standard  

 สถานท่ีตั้ง และบริเวณโดยรอบอาคารการผลิต ควรมีขนาด สถานท่ีตั้ง และส่ิงก่อสร้างท่ีเหมาะสม 
สามารถช่วยลดโอกาสการปนเป้ือน รวมทั้งปลอดภยัและสอดคลอ้งตามมาตรฐานได ้ ดงัน้ี 
 -  ไม่มีส่ิงของท่ีไม่ใชง้านสะสม รวมถึงไม่มีฝุ่ น ควนั หรือกล่ินมากผดิปกติ 

 -  ไม่มีกองขยะหรือส่ิงปฏิกลู ท่ีอาจเป็นแหล่งของสัตวพ์าหะ 

 -  ไม่มีคอกปศุสัตวห์รือสถานท่ีเล้ียงสัตว ์

 -  ไม่มีน ้าขงัสกปรก รวมถึงมีท่อระบายน ้าสาธารณะ และไม่เกิดการปนเป้ือน 

     -   หากบริเวณโดยรอบมีสนามหญา้ หรือตน้ไม ้ควรจะตอ้งมีการดูแล และตดัแต่งใหส้ั้นอยูเ่สมอ 



 

     -   ถนนท่ีใชส้ัญจรดา้นนอกพื้นท่ี ควรมีสภาพท่ีเหมาะสม ไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือน 

       -   กิจกรรม หรือสภาวะแวดลอ้มใดๆ ท่ีอาจจะมีผลร้ายแรงต่อผลิตภณัฑห์รือกระบวนการผลิต 

ตอ้งมีมาตรการป้องกนัการปนเป้ือนหรือจดัการ เช่น สถานท่ีผลิตท่ีเส่ียงต่อน ้าท่วม  

      -   โครงสร้างอาคาร ตอ้งสามารถลดโอกาสการปนเป้ือนได ้เช่น ไม่ควรมีสถานท่ีท่ีนกสามารถ

เกาะได ้ 

- กรณีมีความเส่ียงจากการปนเป้ือนจากภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ตอ้งพิจารณาการป้องกนั

ปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบมาในพื้นทีผลิต 

 

4.2 Building Fabric and interiors: Raw Materials Handling, Preparation, Processing, Packing and 

Storage areas 

4.2.1 อาคารผลิต 
-  โครงสร้างของอาคารผลิตไดแ้ก่ หลงัคา ผนงั พื้น เพดาน ตอ้งท าจากวสัดุท่ีเหมาะสม และมีสภาพ

สมบูรณ์สะอาด   

-  อาคารผลิตควรมีการแบ่งแยกบริเวณผลิตออกเป็นสัดส่วน ตามความเหมะสม  

                                     -  ภายในอาคารผลิตตอ้งมีแสงสวา่งเพียงพอในการปฏิบติังานและสอดคลอ้งตามกฎหมาย 

                                     -  ตอ้งมีการระบายอากาศอยา่งเหมาะสม 

                                     -  ในกรณีพื้นท่ีการผลิตมีพื้นท่ี ของทางเดิน บนัได และ Conveyer รวมถึงเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีตั้งอยู่

เหนือผลิตภณัฑ ์ตอ้งมีการป้องกนัการปนเป้ือนจากส่ิงสกปรกลงสู่ผลิตภณัฑ ์ 

4.2.2 Ventilation and Extraction  
ควรมีการระบายอากาศอยา่งเหมาะสม และไม่เกิดการปนเป้ือนจากส่ิงแวดลอ้ม และฝุ่ น ในพื้นท่ี
การผลิต  

4.3 Utilities 

ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด เช่น น ้า ลม ไอน ้า ซ่ึงรวมถึงภายในอาคารผลิต พื้นท่ีจดัเก็บ จะตอ้งออกแบบ

โครงสร้างใหง่้ายต่อการบ ารุงรักษา และการตรวจติดตามประสิทธิภาพเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนสู่สินคา้ 

- น ้าท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตและใชล้า้งท าความสะอาดเคร่ืองมือ ตอ้งผา่นมาตรฐานน ้าตามท่ี 

กฏหมายก าหนด 

- การประเมินความเส่ียงเช่น โรงงานท่ีผลิตบรรจุภณัฑท่ี์สัมผสัอาหารโดยตรงตอ้งประเมินในดา้น 



 

เช้ือจุลินทรีย ์  เคมี  ระบบอากาศหรือก๊าซอ่ืนๆ หากตอ้งสัมผสัโดยตรงบรรจุภณัฑ ์ตอ้งมีการ

ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผลิตภณัฑท์ั้งในเร่ืองคุณภาพ 

ความปลอดภยั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- อากาศอดั (compressed air) ท่ีสัมผสักบัผลิตภณัฑต์อ้งมีการกรองท่ีสัมผสักบัผลิตภณัฑต์อ้งมีการ 

กรอง 

4.4 Plant security 

 บริษทัตอ้งมีระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีสามารถท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ สามารถป้องกนัการโจรกรรม 
หรือการปนเป้ือนจากส่ิงไม่พึงประสงคไ์ด ้โดย 

-  ตอ้งมีเอกสาร/Procedure หรือมาตรการควบคุมการเขา้ออกพื้นท่ี และการประเมินความส าคญั  

เก่ียวกบัมาตรการดา้นความปลอดภยัของสินคา้ในพื้นท่ีท่ีมีการผลิต  

-  Access area ในพื้นท่ีท่ีมีการควบคุมเฉพาะ เช่น ห้องเตรียมส่วนผสม หอ้งเก็บสารเคมี หรือผสม

เคมี หอ้งจดัเก็บสูตร print master ตอ้งก าหนดผูรั้บผดิชอบเฉพาะ และควบคุมในพื้นท่ีดงักล่าว  

-  ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการรักษาความปลอดภยัของบริษทั เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่บุคคลท่ีไดรั้บ

อนุญาตเท่านั้นท่ีสามารถเขา้สู่บริเวณท่ีตั้งของบริษทั พื้นท่ีผลิต หรือพื้นท่ีควบคุมอ่ืนๆ เช่น หอ้ง

เตรียมส่วนผสม หอ้งเก็บสารเคมี หรือผสมเคมี ห้องจดัเก็บสูตร print master  

-  มาตรการควบคุมดงักล่าวใหมี้การครอบคลุมถึง Visitors  รวมถึงใหมี้การอบรมเพื่อใหท้ราบถึง

มาตรการควบคุม ดา้น Site Security  และเก็บบนัทึก 

4.5  Layout and Product Flow and Segregation 
               บริษทัตอ้งมีการจดัท า Factory  Layout  โดยพื้นท่ีการปฏิบติังานใหมี้การแบ่งแยก ในพื้นท่ีเพื่อป้องกนั

การปนเป้ือนขา้ม รวมถึงพื้นท่ีก าจดัขยะ rework   และพื้นท่ีท่ีมีโครงสร้างชัว่คราวระหวา่งการปฏิบติังาน จะตอ้งมี

การออกแบบมาอยา่งเหมาะสมและหลีกเล่ียงการเกิดสัตวพ์าหะรบกวน 

4.6 Equipment  

 อุปกรณ์มีการออกแบบใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านและไดรั้บการบ ารุงรักษา และอุปกรณ์มีคุณภาพ มี

ความปลอดภยั และถูกตอ้งตามกฎหมาย 

4.6.1 อุปกรณ์ตอ้งออกแบบใหเ้หมาะกบัการใชง้าน ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาง่าย และผลิตภณัฑไ์ม่

เส่ียงต่อการปนเป้ือน  

 4.6.2  ก่อนซ้ืออุปกรณ์ เคร่ืองจกัรใหม่ตอ้งศึกษามาตรฐาน( specification) และคุณสมบติัของเคร่ือง 

รวมถึงตอ้งมีการทดสอบก่อนใช ้และทราบแผนการท าความสะอาด/บ ารุงรักษา 



 

4.6.3 อุปกรณ์ท่ีเป็นไมห้รือส่วนประกอบของไมใ้นพื้นท่ีท่ีอาจเกิดการปนเป้ือน เช่น โตะ๊  เกา้อ้ี เป็นตน้ 

ตอ้งดูแลใหอ้ยูใ่นสภาพดี และไม่มีเศษหรือช้ินส่วนของอุปกรณ์หลุด ปนเป้ือน 

4.6.4   มีการควบคุมการใชเ้คร่ืองมือ และสามารถท าความสะอาดไดแ้ละมีความปลอดภยั 

4.7 Maintenance 

4.7.1 มีเอกสารขั้นตอนการด าเนินการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนัของเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต  
4.7.2  มีการจดัท าแผน และบนัทึกผลการซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัรท่ีส าคญัต่อกระบวนการ ผลิตโดย

รายละเอียดในแผน ประกอบดว้ย      
- รายช่ือของเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งซ่อม และ/หรือ อุปกรณ์ท่ีตอ้งเปล่ียน 

- ความถ่ี 

- ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบหรือผูป้ฏิบติังาน 

  *หมายเหตุ : กรณีท่ีเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีนอกเหนือแผนการซ่อมบ ารุงและเป็นความเส่ียงต่อการ

หลุด ช ารุดยงัคงใหมี้การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเคร่ืองจกัร เคร่ืองดงักล่าว และบนัทึกความ

สมบูรณ์ 

4.7.2 มีการจดัท าบนัทึกของการเกิด Break down ของเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัรท่ีส าคญัต่อการผลิต และ 
บนัทึกการแกไ้ข 

4.7.3 การบ ารุงรักษาตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการท าความสะอาด ดงัน้ี 
- มีระเบียบปฏิบติั(Procedure) ท่ีเขียนถึงการท าความสะอาดท่ีดี ภายหลงัจากผา่นการซ่อมบ ารุง 

- มีระเบียบปฏิบติั(Procedure)  การปฏิบติัตามสุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดีในการซ่อมบ ารุงในพื้นท่ี  

  การผลิต 

- มีระเบียบปฏิบติั(Procedure)  ในการตรวจสอบจ านวนอุปกรณ์และเคร่ืองมือส าหรับการซ่อม

บ ารุง (ทุกช้ินส่วนตอ้งมีการบนัทึก และหากมีช้ินส่วนท่ีหายไป หรือ ช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรไม่

ครบตอ้งมีมาตรการแกไ้ข) 

4.7.4 การซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัร ท่ีมีการใชอุ้ปกรณ์ซ่อมแซมแบบชัว่คราว ตอ้งมีแผนการ 
      ซ่อมแซมท่ีแลว้เสร็จใหช้ดัเจน โดยระหวา่งการซ่อมตอ้งไม่มีความเส่ียงในการปนเป้ือนไปยงั 
      ผลิตภณัฑ์ 
 

4.7.5 กรณีเคร่ืองจกัรท่ีรอการซ่อมในพื้นท่ีผลิต ตอ้งมีป้ายระบุผูรั้บผดิชอบและวนัท่ีคาดวา่จะซ่อมเสร็จ 
        แสดงไวท่ี้บริเวณเคร่ืองจกัร 
 



 

4.8   Housekeeping and cleaning  

ระบบการท าความสะอาดจะตอ้งมัน่ใจเป็นไปตามสุขอนามยัท่ีก าหนดและไม่มีความเส่ียงเร่ืองการปนเป้ือน

ในผลิตภณัฑ์ 

4.8.1 มีขั้นตอน/คู่มือการท าความสะอาดและมาตรฐานท่ีใชใ้นการตรวจสอบ 

4.8.2 ตอ้งระบุเร่ืองการรักษาความสะอาดและการบ ารุงรักษาอาคาร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง 

ความถ่ีและวธีิการท าความสะอาด โดยตารางการท าความสะอาดและระเบียบปฏิบติั (procedure) ตอ้งมี

ขอ้มูลดงัน้ี 

- ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการท าความสะอาด 
- ก าหนดแผนการท าความสะอาดโดยมีรายละเอียดต่างๆ 

 อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร เป็นตน้  

 พื้นท่ีในการท าความสะอาด 

 ความถ่ีในการท าความสะอาด 

 วธีิการท าความสะอาด 

 ส่ิงท่ีใชใ้นการท าความสะอาด เช่นอุปกรณ์ในการท าความสะอาด  สารเคมีท่ีใช ้เป็นตน้ 

 บนัทึกการท าความสะอาดและการตรวจสอบความสะอาด 

4.8.3 สารเคมีท่ีใชท้  าความสะอาดตอ้งเหมาะกบัวตัถุประสงคแ์ละติดป้ายช้ีบ่งใหช้ดัเจน มีการจดัเก็บสารเคมี 

      ใหมี้ความปลอดภยั โดยเก็บในหอ้งปิดและมีการล็อคกุญแจ สารเคมีท่ีใชค้วรมีเอกสารดา้นความ 

      ปลอดภยั 

4.8.4 ตอ้งมีการควบคุมสารเคมีท่ีมีการใช ้ณ จุดปฏิบติังาน โดยมีป้ายช้ีบ่ง ควบคุมและน าไปใชโ้ดยผูท่ี้ไดรั้บ 

       การฝึกอบรม 

4.8.5 วสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชท้  าความสะอาดตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีดีและไม่ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนสู่ผลิตภณัฑ ์

         เช่น ไมก้วาด ผา้ท าความสะอาด เป็นตน้  และใชส้ าหรับในพื้นท่ีผลิตเท่านั้น (เฉพาะพื้นท่ีท่ีพิจารณา 

         แลว้พบวา่มีความเส่ียงต่อการปนเป้ือน) 

 

4.9 Product contamination control  

4.9.1 Glass, brittle plastic, ceramic and similar material control 

 แกว้ หรือวสัดุท่ีมีการแตกหกัไดอ่ื้นๆ ในพื้นท่ีท่ีมีการผลิตอาหาร ควรหลีกเล่ียงการใช ้หรือมีการ
ป้องกนัการแตกหกัได ้ 



 

 บริษทัตอ้งมีเอกสารขั้นตอนการด าเนินการควบคุมแกว้และวสัดุคลา้ยแกว้โดยตอ้งครอบคลุมถึง 
-  ตอ้งมีรายการทะเบียน แผนผงัt พร้อมการจดัท าบนัทึกการตรวจสอบแกว้และวสัดุคลา้ยแกว้ใน

พื้นท่ีผลิต  สโตร์  คลงัสินคา้  รวมถึงการน าอุปกรณ์เคร่ืองแกว้ในหอ้งทดลอง ไปใชใ้น lineผลิต 

   -  มาตรการจดัการกรณีเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติในไลน์ผลิต เช่นแกว้แตก โดยการกกัสินคา้ในพื้นท่ี

ไลน์ผลิต การท าความสะอาดในพื้นท่ีไลน์ผลิตท่ีพบปัญหา รวมถึงการตรวจสอบสถานท่ีผลิต และ

ใหมี้ผูต้รวจสอบและอนุมติัใหท้  าการผลิตต่อไปไดโ้ดยไม่มีเศษแกว้ตกคา้ง รวมถึงการควบคุมเคร่ือง

แต่งกายพนกังานหรือท าความสะอาด และตอ้งมีเอกสารบนัทึกและจดัเก็บบนัทึกการจดัการกรณีท่ี

แกว้แตก 

- ส าหรับผูผ้ลิตบรรจุภณัฑป์ระเภทขวดแกว้ ตอ้งมีการตรวจสอบและควบคุมตลอดกระบวนการจนถึง

กระบวนการสุดทา้ย โดยตอ้งมัน่ใจวา่ไม่มีเศษช้ินส่วนแกว้ติดไปกบัผลิตภณัฑ์ 

 

  4.9.2 Sharps control  

 มีนโยบายการควบคุมการใชข้องมีคม 

 ตอ้งมีการควบคุมเคร่ืองมือ อุปกรณ์มีคมต่างๆ และควบคุมการใชเ้พื่อป้องกนัการปนในสินคา้ 

 อุปกรณ์เช่น มีดท่ีใชใ้นขั้นตอนการผลิตตอ้งมีการควบคุมเพื่อป้องกนัการปนไปในสินคา้ รวมถึง 

การควบคุมการน าเขา้-ออกจากโรงงาน 

 ตอ้งไม่น าใบมีดแบบหกัง่ายมาใชใ้นพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการปนเป้ือนจากเศษใบมีดสู่ผลิตภณัฑ ์เช่น 

      หอ้งตดัมวันฟิลม์ ห้องซีลถุง หอ้งแพค็ เป็นตน้ 

  มีการควบคุมอุปกรณ์ท่ีใชอ่ื้นๆเช่น แมก็  ลวดเยบ็กระดาษ เขม็หมุด ท่ีหา้มน ามาใชใ้นไลน์ผลิต 

   หรือพื้นท่ีท่ีก าหนด 

 

4.9.3 Chemical Control and Biological control 

บริษทัตอ้งมีการจดัการเร่ืองของการใช ้การจดัเก็บ และการดูแลระหวา่งการจดัเก็บ ของสารเคมีชนิด 
Non- Packaging material เพื่อป้องกนัการปนเป้ือน ไดแ้ก่ 
  สารเคมีท่ีสอดคลอ้งตามกฏหมาย ไม่เกิดการตกคา้งหรือก่อใหเ้กิดอนัตรายในผลิตภณัฑ ์
  ตอ้งมีการระบุฉลาก และตอ้งจดัเก็บ MSDS ของสารเคมีท่ีใชใ้นโรงงานรวมถึงสารเคมีท่ีใชใ้น 

 การท าความสะอาด 
 พื้นท่ีจดัเก็บสารเคมีตอ้งเป็นสัดส่วน และตอ้งมีการควบคุม เช่นมีการล็อค เพื่อป้องกนับุคคลท่ี 

ไม่ไดรั้บอนุญาตน าไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์หรือมีเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบเฉพาะในพื้นท่ีนั้นๆ 



 

  สารท าความสะอาด หรือ Lubricants หรือ สารหล่อล่ืนท่ีใชก้บัเคร่ืองจกัรท่ีสัมผสั Packaging 
    โดยตรง ตอ้งเป็นประเภทท่ีสามารถใชใ้นโรงงานผลิตบรรจุภณัฑไ์ด ้( Packaging and Packaging  
    material grade) เท่านั้น พร้อมจดัเก็บใบรับรอง และMSDSไว ้ 

 ตอ้งมีการฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมนั้นจะตอ้งเป็นการฝึกอบรมท่ีใหก้บัพนกังานท่ีปฏิบติังาน 

เก่ียวกบัการควบคุมสารเคมี เพื่อใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งไดแ้ก่ การเตรียม

สารเคมี และความปลอดภยัของการใชส้ารเคมี เป็นตน้ 

 ตอ้งควบคุมและจดัการในเร่ืองการวิเคราะห์อนัตรายและความเส่ียงท่ีอาจปนเป้ือนจากจุลินทรีย์

และสารเคมีอ่ืนๆท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต 

 

4.9.4 Waste and Waste disposal 

 บริษทัตอ้งมีเอกสารขั้นตอนการด าเนินการจดัการของเสีย หรือมาตรการท่ีชดัเจน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่
ของเสียจะถูกก าจดัอยา่งเหมาะสม ไม่เป็นแหล่งท่ีอยูข่องสัตวพ์าหะ  และไม่ก่อใหเ้กิดการ
ปนเป้ือนขา้มสู่ผลิตภณัฑ ์   

 ท่ีเก็บขยะอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ตอ้งไม่เก็บขยะจนลน้ออกมาก และตอ้งออกแบบดีพอท่ีจะ
รองรับขยะได ้ 

 ถงัขยะตอ้งมีฝาปิดเพื่อป้องกนัสัตวพ์าหะและกล่ินรุนแรง และตั้งอยูใ่นท่ีท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
 ในกรณีท่ีมีขยะอนัตรายส่งใหก้บัหน่วยงานดา้นนอกท าลาย  จะตอ้งมีเอกสารยนืยนัจากหน่วยงาน

ภายนอกไดว้า่หน่วยงานดงักล่าวมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บ และจ ากดัขยะอนัตรายเหล่านั้นได้
จริง 

 น ้าทิ้งจะตอ้งมีการบ าบดัอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งตามกฎหมาย 
 อากาศจากปล่องเขม่าควนัหรือ สารเคมีท่ีปล่อยออกสู่ภายนอกตอ้งผา่นตามเกณฑก์ฎหมาย 

             4.9.5   Pest control 

    กรณีท่ีบริษทัท าการก าจดัสัตวพ์าหะเอง 

 บริษทัตอ้งมีเอกสารขั้นตอนการด าเนินการควบคุม และก าจดัสัตวพ์าหะ ดงัน้ี  
-   การก าหนดจ านวน และต าแหน่งการวางอุปกรณ์ก าจดัสัตวพ์าหะมีความเหมาะสม รวมถึงมี

แผนท่ีวางกบัดกั / ไฟดกัแมลง ท่ีทนัสมยั 

- การก าหนดความถ่ีในการก าจดัสัตวพ์าหะ และการตรวจสอบ ภายนอกอาคารอยา่งนอ้ยทุก
เดือน และภายในอาคารทุก 2 สัปดาห์  ส าหรับการดกัจบัแบบ  live catch ตอ้งมีการก าจดัทุก 
1 สัปดาห์ 

- มีการช้ีบ่งอุปกรณ์ก าจดัสัตวพ์าหะ 



 

- วสัดุท่ีใชส้ าหรับดกัสัตวพ์าหะ ตอ้งมีการยดึติดกบัพื้นท่ี เพื่อป้องกนัความไม่ปลอดภยัในดา้น
การใชส้ารเคมี 

- สารก าจดัสัตวพ์าหะท่ีใชทุ้กชนิด ตอ้งมีฉลาก, MSDS และผา่นการรับรองจากหน่วยงานท่ี
น่าเช่ือถือ เช่น อย.  FDA ของอเมริกา เป็นตน้ และตอ้งมีการบนัทึกชนิด,ปริมาณ และสถานท่ี
ใช ้ของสารเคมีทุกคร้ัง  

- พนกังานท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมและก าจดัสัตวพ์าหะตอ้งมีความรู้  และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 
รวมถึงไดรั้บการอบรมตามความจ าเป็น 

- มีการบนัทึกการตรวจสอบและการวเิคราะห์ผลการก าจดัสัตวพ์าหะ กรณีพบปัญหาตอ้งมี
แนวทางแกไ้ขบนัทึกไว ้

- มีมาตรการป้องกนัพื้นท่ีท่ีมีการก าจดัสัตวพ์าหะ ไม่ใหมี้โอกาสท่ีจะเกิดการปนเป้ือนใน
ผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์หรือ วตัถุดิบ 

-  ตอ้งไม่พบหนู หรือรังนกรอบบริเวณโรงงาน 

- ตอ้งไม่พบร่องรอยของแมลง หนู หรือนก ในโรงงานหรือบริเวณท่ีคลงัเก็บวตัถุดิบ และ

ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป 

- เคร่ืองก าจดัแมลงตอ้งมีท่ีรองรับแมลงท่ีตายครบทุกจุดและตอ้งมีแผนการท าความสะอาด ณ 

จุดน้ี  

-  ตอ้งไม่พบร่องรอยของซากหนู ท่ีอยูใ่นกรงดกัท่ีวางไว ้ณ บริเวณต่าง ๆ 

 

กรณมีีการใช้ผู้รับจ้างเหมาช่วง (Sub-contractor) 

 บริษทัตอ้งมีเอกสารสัญญาวา่จา้งในการก าจดัสัตวพ์าหะ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

-  การก าหนดจ านวน และต าแหน่งการวางอุปกรณ์ก าจดัสัตวพ์าหะมีความเหมาะสม รวมถึงมี

แผนท่ีวางกบัดกั / ไฟดกัแมลง ท่ีทนัสมยั 

- การก าหนดความถ่ีในการก าจดัสัตวพ์าหะ และการตรวจสอบ ภายนอกอาคารอยา่งนอ้ยทุก

เดือน และภายในอาคารทุก 2 สัปดาห์ส าหรับการดกัจบัแบบ Life catch ตอ้งมีการก าจดัทุก 1 

สัปดาห์        

   -   มีการช้ีบ่งอุปกรณ์ก าจดัสัตวพ์าหะ 

-  สารก าจดัสัตวพ์าหะท่ีใชทุ้กชนิด ตอ้งมีฉลาก  MSDS และผา่นการรับรองจากหน่วยงานท่ี

น่าเช่ือถือ เช่น อย. ,US FDA เป็นตน้ และตอ้งมีการบนัทึกชนิด ปริมาณ และสถานท่ีใช ้ของ

สารเคมีทุกคร้ัง  



 

-         สารเคมีท่ีใชใ้นการก าจดัสัตวพ์าหะ ผูต้รวจจะตอ้งมีการถือครอง List สารเคมี และ  

ใบอนุญาตการใชส้ารเคมี (โดยหากสารเคมีนั้นมีการน าเขา้ ใหต้รวจสอบเอกสาร “ค าขอ

อนุญาตผลิตหรือน าเขา้ตวัอยา่งวตัถุอนัตราย”--วอ/สธ.8 และหากสารเคมีนั้นมาจากโรงงานท่ี

ผลิตโดยตรง ให้ตรวจสอบเอกสาร “แบบค าขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพ”--อภ.2) 

-   มีใบประกาศนียบตัรรับรองการฝึกอบรมของพนกังานก าจดัสัตวพ์าหะ 

-   มีการบนัทึกการตรวจสอบและการวเิคราะห์ผลการก าจดัสัตวพ์าหะ กรณีพบปัญหาตอ้งมี

แนวทางแกไ้ขบนัทึกไว ้

-  ตอ้งมีการทวนสอบการปฏิบติังานของ Sub-contractor ใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

 

5.    Product  and  Process control  
การควบคุมผลติภัณฑ์และกระบวนการผลติ 

5.1 Product development 

การพฒันาผลิตภณัฑห์รือเปล่ียนแปลงขั้นตอนการผลิตตอ้งมีการบนัทึกเพื่อใหม้ัน่ใจขั้นตอนการผลิตมี

ความปลอดภยัและสินคา้ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดต่างๆ ตามกฎหมาย 

- ผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้ใหอ้อกแบบ, พฒันา มาตรฐาน(specification) การผลิตใหม่ๆ ตอ้งมีเอกสารบนัทึก

และตกลงจาก Thai Union Group มีการก าหนด Parameter ท่ีส าคญัท่ีมีผลกบัคุณภาพและความ

ปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์โดยสอดคลอ้งตามกฏหมาย 

- ตวัอยา่งท่ีใชต้กลงเร่ืองมาตรฐาน (specification)  ตอ้งถูกเก็บไวอ้า้งอิง 

5.2 Graphic design, artwork and master control  

บริษทัฯ ตอ้งมีการจดัการป้องกนัการสูญหายของขอ้มูลและการเปล่ียนแปลงขอ้มูลอ่ืนใดของ Graphic 

design and artwork/master control ส าหรับ Thai Union Group    

5.2.1  มีการจดัเก็บไฟล ์artwork/master ท่ีไดรั้บการอนุมติัจะตอ้งมีการป้องกนัการเขา้ถึงของขอ้มูล, การ

สูญหายและการน าไปใชโ้ดยผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง  

5.2.2  การน า artwork/master ไปใชต้อ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน( Specification )ท่ีไดต้กลงไวแ้ละมีระบบ

การควบคุมการใช ้artwork/master ท่ีดี ป้องกนัการน าชนิดท่ีไม่ update (อา้งอิงตาม specification 

ล่าสุด) มาใช ้เช่น การข้ึนทะเบียนควบคุม การก าหนดรหสั และตรวจสอบก่อนน าไปใช ้

 



 

5.3 Customer property 

กรณีท่ีมีการน าทรัพยสิ์นลูกคา้ (customer property) มาใช ้เช่น TU group ส่งมอบหรือเป็นเจา้ของ 

artwork/master/หรือเพลท แม่พิมพช้ิ์นงาน เป็นตน้ บริษทัตอ้งมีกระบวนการควบคุม ทรัพยสิ์นของ TU group 

ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมขององคก์ร กรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย ช ารุด หรือพบวา่ไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใชจ้ะตอ้ง

มีการแจง้ให้ TU group ทราบ มีการบนัทึกการน าไปใชท่ี้ชดัเจน 

 

5.4  Packaging Print Control 

ขอ้มูลท่ีระบุใน Packaging ตอ้งมีความชดัเจน ถูกตอ้งและเป็นไปตามขอ้ก าหนดของประเทศลูกคา้  

5.4.1 มีการตรวจสอบและควบคุมแบบก่อนท า pre-press และพิมพบ์รรจุภณัฑ ์เพื่อป้องกนัขอ้มูลสูญ

หายและพิมพส์ลบั  

5.4.2 ก่อนพิมพแ์บบตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก Thai Union Group/ตวัแทนท่ี Thai Union Group ยอมรับ 

และตรงตามแบบท่ีตกลงไว ้รวมถึงมีการบนัทึกรายละเอียด 

5.4.3 ตอ้งมีการควบคุมการเก็บรักษาและบนัทึกขอ้มูลการผลิตไว ้

 

5.5 Process Control 

5.5.1 ขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นตอ้งมีการจดัท าเอกสารท่ีแสดงขอ้มูลจ าเพาะของกระบวนการ (Process 

specification) และ Work instructions  

5.5.2 ตอ้งมีการทบทวนขั้นตอนการผลิตและกระบวนการพิมพ ์จะตอ้งมีการควบคุมกระบวนการผลิต 

ซ่ึงอาจจะมีผลต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์ 

5.5.3 ใบตดัจ่ายวตัถุดิบและมาตรฐาน(specification) ต่างๆ ในกระบวนการ (รวมถึงขั้นตอนการควบคุม

การผลิต) จะตอ้งมีความเหมาะสมแต่ละชุดหรือ lot ระหวา่งการผลิต 

5.5.4 ตอ้งมีการจดัท าบนัทึกตลอดกระบวนการ รวมถึงกรณีมีการปรับแต่งเคร่ืองมือ เพื่อใหส้ามารถ

ตรวจสอบได ้

5.5.5 มีระบบในการติดตามกฎหมาย ขอ้มูลข่าวสารหรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อปรับเปล่ียน

กระบวนการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพ ใหส้อดคลอ้งเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผลิตภณัฑมี์ความปลอดภยั 

มีคุณภาพและถูกตอ้งตามกฎหมาย 



 

5.5.6  กระบวนการควบคุมในการผลิตตอ้งควบคุมใหค้รอบคลุมทั้งเกณฑท์างดา้นคุณภาพ และความ 
ปลอดภยั เช่น อุณหภูมิ  เวลา  ความดนั และคุณสมบติัทางเคมีอ่ืนๆ รวมทั้งตอ้งมีการบนัทึก เพื่อ
ยนืยนัไดว้า่ผลิตภณัฑท่ี์ได ้อยูใ่นเกณฑข์อง process  specification  กรณีท่ีเบ่ียงเบนจากค่าควบคุม 
 ตอ้งมีการแกไ้ข  

5.5.7  พนกังานท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบตอ้งมีความรู้  และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม รวมถึงไดรั้บการ 
   อบรมตามความจ าเป็น 

    5.5.8  Labelling and pack control 
เม่ือส้ินสุดการบรรจุในแต่ละผลิตภณัฑ ์โดยควรมีรายละเอียดในการตรวจเช็ค ดงัน้ี 

- วนัท่ีผลิต 
- Batch/รุ่น ท่ีผลิต 
- ลกัษณะคุณภาพ 

 ส าหรับเคร่ืองมือท่ีมีการแสดงผลทนัทีท่ีหนา้จอ จะตอ้งมีเอกสารการปฏิบติังานท่ีท าให้มัน่ใจได้
วา่ระบบสามารถแจง้เตือนหรือ reject ผลิตภณัฑ ์เม่ือผลิตภณัฑไ์ม่ไดม้าตรฐาน (out of specification) 

      
 5.5.9 Quantity  and weight control 

  QC Program & Record ตอ้งมีแผนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ ์โดยประกอบดว้ย : 
                 -  แผนการสุ่มตวัอยา่ง (Sampling Plan) ท่ีมีรายละเอียดของค่าท่ีตอ้งตรวจสอบ ค่าท่ีก าหนด   

ความถ่ี  ผูรั้บผดิชอบ และมาตรการแกไ้ข การทวนสอบ และตอ้งมีการบนัทึกตรงตามท่ี

ก าหนดไวใ้นแผน 

-  บนัทึกแสดงการปฏิบติัตามแผนการสุ่มตวัอยา่ง 

 

5.6  Calibration and control of measuring and monitoring device 
   อุปกรณ์/เคร่ืองมือวดัท่ีมีผลกระทบกบัคุณภาพหรือความปลอดภยัต่อผลิตภณัฑ ์จะตอ้งไดรั้บการ

สอบเทียบอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง และสามารถสอบยอ้นกลบัไดถึ้งมาตรฐานแห่งชาติหรือนานาชาติ 
   อุปกรณ์/เคร่ืองมือวดัตอ้งไดรั้บการประเมินผลการสอบเทียบ ก่อนพิจารณาน าไปใชง้าน 
   ตอ้งมีการช้ีบ่งสถานะการสอบเทียบท่ีอุปกรณ์/เคร่ืองมือ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดดงัน้ี 
                 1. รหสัอุปกรณ์/เคร่ืองมือ   

            2. วนัท่ีสอบเทียบ   

                3. วนัท่ีครบก าหนดการสอบเทียบ 

4. ช่ือผูท้  าการสอบเทียบ 



 

  ตอ้งมีการป้องกนัการปรับเปล่ียน/เปล่ียนแปลง โปรแกรมของเคร่ืองมือ โดยผูท่ี้ไม่ไดมี้หนา้ท่ี
รับผดิชอบ 

  ตอ้งมีการจดัท า และจดัเก็บบนัทึกผลการสอบเทียบ 
 

5.7 Product inspection , Testing and measuring 
5.7.1 Product  inspection and testing 

การตรวจสอบระบบคุณภาพในการผลิตตอ้งมีขั้นตอนท่ีเหมาะสม เพื่อใหม้ัน่ใจวา่สินคา้ไดรั้บการ

ควบคุมใหอ้ยูใ่นมาตรฐานสินคา้ ( specification) ตกลงไว ้หากการสุ่มตรวจสอบคุณภาพพบความไม่

สอดคลอ้งตอ้งหาสาเหตุเพื่อน ามาพิจารณาแกไ้ข เช่น การทดสอบการแพร่กระจาย (migration test), ความ

ตา้นทานต่อแรงดึง (Tensile Strength),การวดัตะเขบ็(seam) ,ความจุและปริมาตรของขวดแกว้ (Volume), ค่า

ความแน่นของฝาท่ีปิดกบับรรจุภณัฑช์นิดมีฝาปิด (torque) รวมถึงดา้นคุณภาพ เช่น การตรวจสอบเฉดสีพิมพ ์

เป็นตน้       

ในกระบวนการผลิต มีการก าหนดความถ่ีในการทดสอบ Sensitivity  อุปกรณ์ท่ีใชท้ดสอบคุณภาพ

สินคา้ สามารถใชง้านได ้และเหมาะสมกบัการใชง้าน 

5.7.2 Laboratory  testing  

 กรณีบริษทัมีห้องปฏิบติัการทดสอบ/สอบเทียบ บริษทัตอ้งมัน่ใจวา่ 
 สภาวะแวดลอ้มของหอ้งปฏิบติัการ เช่นอุณหภูมิ แสงสวา่ง  ความช้ืนสัมพทัธ์ ตอ้ง 
      เหมาะสมกบัการทดสอบ/สอบเทียบ 

 พนกังานท่ีท าหนา้ท่ีทดสอบ/สอบเทียบมีความรู้  และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม รวมถึงไดรั้บการ 
อบรมตามความจ าเป็น  

 วธีิทดสอบ/สอบเทียบท่ีใชเ้ป็นวธีิมาตรฐานท่ียอมรับกนัอยา่งแพร่หลายในระดบัชาติ หรือ 
นานาชาติ หากมีการดดัแปลงวธีิตอ้งมีผลการพิสูจน์ยนืยนั(Validation) วา่วธีิท่ีดดัแปลงสามารถ
เทียบเคียงวธีิมาตรฐานได ้

- มีการเขา้ร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญ (Proficiency test) หรือ การเปรียบเทียบระหวา่ง 
หอ้งปฏิบติัการ (Inter lab) อยา่งสม ่าเสมอ ส าหรับรายการทดสอบท่ีcriticalท่ีเก่ียวขอ้งกบั food 
safety , quality, legal ท่ีบริษทัท าการทดสอบเอง ตวัอยา่ง เช่น migration test, heavy metals, 
จุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดโรค  เพื่อเป็นการทวนสอบประสิทธิภาพการทดสอบของหอ้งปฏิบติัการ 



 

 กรณีบริษทัใชบ้ริการห้องปฏิบติัการทดสอบ/สอบเทียบจากภายนอก บริษทัตอ้งมีการคดัเลือกและ
พิจารณาแลว้วา่มีมาตรฐานน่าเช่ือถือ เช่นหน่วยงานราชการ หรือห้องปฏิบติัการท่ีไดรั้บรองระบบ 
ISO 17025 

 

5.8 Control of non-conforming Product    

ตอ้งมีระเบียบปฏิบติัเร่ืองการจดัการวสัดุ ผลิตภณัฑท่ี์ไม่สอดคลอ้ง การกกักนัและการตรวจปล่อย โดย

ครอบคลุมถึง 

 ผูรั้บผดิชอบในการจดัการวสัดุ ผลิตภณัฑท่ี์ไม่สอดคลอ้ง การกกักนัและการตรวจปล่อย 
 การจดัแยกพื้นท่ี การช้ีบ่ง การควบคุมสถานะของการกกักนัและการตรวจปล่อย 
 การป้องกนัไม่ใหเ้กิดการน าไปใชผ้ดิ 
 เกณฑแ์ละการด าเนินการในการตรวจปล่อยวสัดุ ผลิตภณัฑท่ี์ไม่สอดคลอ้งท่ีมีประสิทธิภาพ 
 การจดัเก็บบนัทึกของการจดัการวสัดุ ผลิตภณัฑท่ี์ไม่สอดคลอ้ง การกกักนัและการตรวจปล่อย 
ตอ้งสามารถน าผลิตภณัฑท่ี์ไม่เป็นตามขอ้ก าหนด (rework) มาใช ้แต่ตอ้งไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพและความ

ปลอดภยัของสินคา้ตามมาตรฐาน (specification) ท่ีไดต้กลงกบั TU group ในการส่งมอบ 
 

5.9 Incoming material 

การรับเขา้วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต หรือส่วนผสมหลกั ส่วนผสมรอง หรือบรรจุภณัฑท่ี์น ามาใส่สินคา้ 
ตอ้งมีการก าหนดวธีิการและแผนการตรวจสอบ หรือการสุ่มตวัอยา่ง วา่ผา่นตามเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนด
ก่อนการรับเขา้น ามาใชใ้นการผลิต โดยการตรวจสอบอาจครอบคลุมถึงการตรวจเช็ครายละเอียดต่างๆ ความ
สมบูรณ์ของฉลากและการปนเป้ือน เอกสารการรับเขา้วตัถุดิบ สินคา้ระหวา่งการผลิต จะตอ้งสอดคลอ้งกบั
การสั่งซ้ือหรือมาตรฐาน ( specification) สินคา้ เช่น ใบสั่งซ้ือ  การจดัส่ง จ  านวนการสั่งซ้ือ และรับเขา้ เป็นตน้          

 

5.10 Storage of all materials and intermediate and finished products  

ตอ้งมีเอกสารการรับเขา้ และการช้ีบ่งผลิตภณัฑ ์จะตอ้งสอดคลอ้งกบัสตอ๊กท่ีจดัเก็บและถูกใชต้าม Shelf life 

ของผลิตภณัฑ์ 

การจดัเก็บวตัถุดิบ และผลิตภณัฑจ์ะตอ้งไม่มีความเส่ียงเร่ืองการปนเป้ือนและจดัเก็บผลิตภณัฑใ์หมี้ความ

ปลอดภยั รักษาคุณภาพและถูกตอ้งตามกฎหมาย 

5.10.1 วตัถุดิบหรือส่วนผสมหลกั ส่วนผสมรอง บรรจุภณัฑ ์และผลิตภณัฑ ์ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต 

 จะตอ้งมีการช้ีบ่งและจดัเก็บเพื่อป้องกนัการปนเป้ือน 



 

5.10.2 การจดัเก็บนอกอาคาร ตอ้งมีการควบคุมเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของผลิตภณัฑ ์รวมถึงเร่ืองฝุ่ น 

และกล่ิน และการก่อการร้าย ในขณะเดียวกนัการจดัเก็บในอาคารตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

5.10.3 การป้องกนัการปนเป้ือน และการบนัทึกต่างๆ ตอ้งมีการแยกวตัถุดิบ, สินคา้ระหวา่งผลิตและ 

 ผลิตภณัฑอ์ยา่งชดัเจน 

5.10.4 บริษทัฯตอ้งมัน่ใจเร่ืองการจดัการอนัตรายจากสารเคมี เพื่อใหสิ้นคา้มีความปลอดภยั  

5.10.5 วตัถุดิบท่ีน ามา Recycle ไดจ้ะตอ้งมีการควบคุมอนัตรายท่ีอาจจะเกิดการปนเป้ือน 

5.11 Dispatch and transport  

การจดัการและการขนส่งวตัถุดิบและผลิตภณัฑ ์ตอ้งจะตอ้งมีการด าเนินการเพื่อลดความเส่ียงในเร่ือง

การปนเป้ือนท่ีเป็นอนัตรายและเพื่อความปลอดภยัของผลิตภณัฑท์ั้งเร่ืองความปลอดภยั,กฎหมายและ

คุณภาพ  

5.11.1  บรรจุภณัฑภ์ายนอกท่ีใชห่้อหุม้วตัถุดิบและสินคา้ จะตอ้งมีการระบุและการป้องกนัสินคา้ในระหวา่ง

การจดัจ าหน่าย ระหวา่งการขนส่งเพื่อป้องกนัการปนเป้ือน ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงจากการปนเป้ือนของ

โรค กล่ินและการแทรกแซงอนัตราย 

5.11.2  พาเลทตอ้งอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ กรณีท่ีมีการใชพ้าเลทไม ้ตอ้งมีการตรวจสอบและคดัแยกสภาพพาเลท

ไมท่ี้อาจมีโอกาสท่ิมแทงสินคา้ไดอ้อกไป 

5.11.3  รถท่ีใชใ้นการขนส่งตอ้งไดรั้บการท าความสะอาดและตรวจสอบเพื่อลดความเส่ียงเร่ืองการปนเป้ือน 

5.11.4  ก่อนการขนส่ง ตอ้งมีการตรวจสอบเร่ืองสุขอนามยัและสภาพของรถบรรทุกและตูค้อนเทนเนอร์ ให้

อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน ทุกคร้ัง 

5.11.5  กรณีท่ีบริษทั ใชผู้รั้บจา้งช่วง ตอ้งมีการท าสัญญาและขอ้ตกลงรวมถึงมีเง่ือนไขต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 

ในเร่ืองการจดัเก็บและจดัจ าหน่าย เพื่อใหสิ้นคา้ปลอดภยั ป้องกนัการปนเป้ือน รวมถึงกล่ิน  

5.11.6 บุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีขบัรถตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบและไดรั้บการอบรม 
 

 

6. Personnel 

   บุคลากร 
6.1 Training and Competence : Raw materials Handling , Preparation, Processing , Packing and 

Storage areas 

Training and competency   :  บริษทัตอ้งมีเอกสารขั้นตอนการด าเนินการดา้นฝึกอบรมและความสามารถ
ในการท างาน ดงัน้ี 



 

-   มีการจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีในหลกัสูตรท่ีจ าเป็นใหก้บัพนกังาน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่พนกังานมี

ความสามารถในการปฏิบติังานตามต าแหน่งงานท่ีรับผดิชอบอยา่งมีประสิทธิผล โดยแผนการฝึกอบรม

ตอ้งมีทั้ง การอบรมหนา้งาน (On the job training) และการอบรมเฉพาะดา้น หากมีการใชส่ื้อประกอบ 

เช่น วดีิโอหรือ คอมพิวเตอร์ ควรระบุในแผนการฝึกอบรม 

-  พนกังานไดรั้บการอบรม ตามแผนท่ีก าหนด และมีการประเมินผลการฝึกอบรมดว้ยวธีิท่ีเหมาะสม 

-   มีการจดัท า และจดัเก็บบนัทึกผลการฝึกอบรม 

-       พนกังานตอ้งไดรั้บการอบรมท่ีจ าเป็น เช่นการควบคุมการใชส้ารเคมี การควบคุมกระบวนการผลิต การ
ควบคุมการปนเป้ือน และสุขลกัษณะท่ีดีในการผลิต  เป็นตน้ 

 
6.2 Personal Hygiene  

บริษทัตอ้งมีการก าหนด ระเบียบ หรือวธีิปฏิบติั ดา้นสุขลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานในสถานท่ี
ประกอบการผลิต ดงัน้ี 
 พนกังานตอ้งมีการแต่งกาย และสวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล( Personal protective equipment) 

อยา่งเหมาะสม  

 มีพื้นท่ีส าหรับการเปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย  

- ใหมี้สถานท่ีจดัเก็บรองเทา้ท่ีใส่มาจากบา้น กบัรองเทา้ท่ีใส่ปฏิบติังานแยกออกจากกนั (ตาม
ความเส่ียงของผลิตภณัฑ์) 

- พื้นท่ีสูบบุหร่ี การสูบบุหร่ีตอ้งเป็นภายใตก้ฎหมาย บริษทัตอ้งจดัเตรียมพื้นท่ีสูบบุหร่ี เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดการปนเป้ือนเขา้สู่ไลน์ผลิต รวมไปถึงตอ้งมีการควบคุมเศษกน้กรองบุหร่ีจากการ
สูบบุหร่ี ในทุกพื้นท่ีท่ีมีการสูบบุหร่ี  

- บริษทัตอ้งจดัใหมี้พื้นท่ีจดัเก็บของใชส่้วนตวัของพนกังาน รวมถึงพื้นท่ีการจดัเก็บอาหารให้
เพียงพอ และอยูใ่นสภาพพื้นท่ีจดัเก็บท่ีสะอาด ถูกสุขลกัษณะ  ในกรณีท่ีใหมี้การรับประทาน
อาหารในพื้นท่ีภายนอกอาคารการผลิต ระหวา่งการพกัเบรค จ าเป็นตอ้งมีการควบคุมเศษขยะ
ในพื้นท่ี 

 พนกังานตอ้งไม่สวมใส่เคร่ืองประดบั หรือสวมใส่เคร่ืองประดบัเฉพาะท่ีบริษทัอนุญาต เน่ืองจากการ

ประเมินความเส่ียง หรือมีระบบป้องกนัท่ีไม่ท าใหเ้กิดการปนเป้ือนขา้ม 

-  ขณะอยูใ่นพื้นท่ีผลิตตอ้งไม่พบพนกังานท่ีเจบ็ป่วย, มีบาดแผลท่ีมือหรือแขน และไม่พบการ

ปฏิบติัท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการปนเป้ือนขา้มสู่ผลิตภณัฑเ์ช่น รับประทานอาหาร สูบบุหร่ี หรือ

ถ่มน ้าลาย เป็นตน้ 



 

  ตอ้งมีการตรวจสอบสุขลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานในสถานท่ีประกอบการผลิต ทั้งก่อนและ
ระหวา่งปฏิบติังาน 
 

6.3 Staff facilities 
 บริษทัตอ้งจดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัพนกังานอยา่งเพียงพอ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 

-  พื้นท่ี หรือ Locker ส าหรับจดัเก็บของใชส่้วนตวัของพนกังาน 

-  หอ้งน ้าท่ีสะอาด มีจ านวนเพียงพอกบัจ านวนพนกังาน และตอ้งไม่เปิดโดยตรงเขา้สายการผลิต  

-  ตอ้งมีอุปกรณ์ท าความสะอาดมือ เช่น สบู่เหลว  น ้ายาฆ่าเช้ือ (ตามความจ าเป็น) อ่างลา้งมือ 

อุปกรณ์ท าใหมื้อแหง้ ท่ีหนา้หอ้งน ้า และ ทางเขา้ line (ตามความเหมาะสมหรือความเส่ียง) 

โดยอุปกรณ์ตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้

-  ตอ้งมีขั้นตอนการลา้งมือ หรือรูปภาพประกอบขั้นตอนการลา้งมือติดอยูบ่ริเวณท่ีพนกังานลา้ง

มือ เช่น ทางเขา้ไลน์ผลิต  ห้องน ้าเป็นตน้ 

 ตอ้งมีวธีิการปฏิบติัก่อนเขา้พื้นท่ีผลิต ส าหรับผูเ้ยีย่มชม หรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต ท่ีตอ้งเขา้สู่
พื้นท่ีผลิต เช่นเดียวกบัพนกังาน 
 

6.4 Medical Screening  

- พนกังานของบริษทัตอ้งไดรั้บการตรวจสุขภาพในส่วนของโรคทัว่ไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  และ 

ตรวจสุขภาพประจ าปี ตามระเบียบของบริษทั  ซ่ึงมาจากการประเมินความเส่ียงตามลกัษณะงาน และ

พื้นท่ีท างานของพนกังาน 

- บริษทัฯ จะตอ้งจดัท าระเบียบปฏิบติั( procedure )โดยระบุรายละเอียดต่างๆ เพื่อใหพ้นกังานท่ี

ปฏิบติังานประจ า/ชัว่คราว ผูรั้บเหมา แขกเยีย่มชม(visitor) ตระหนกัและรับทราบในเร่ืองอาการ การติด

เช้ือ ซ่ึงควรป้องกนัขณะท างาน 

-      ตอ้งมีการกรอกขอ้มูลประวติัส่วนตวั ประวติัการเจบ็ป่วย หรือท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนอนุญาตเขา้พื้นท่ีไลน์

ผลิต, บรรจุภณัฑแ์ละพื้นท่ีจดัเก็บ 

-      หากพนกังานบางคนมีความจ าเป็นตอ้งใชย้าขณะท างาน บริษทัจะตอ้งมีเอกสารการควบคุมยาในแต่ละ

พื้นท่ี  ตลอดจนการติดตามและควบคุม อยา่งเหมาะสม    เพื่อใหม้ัน่ใจวา่สินคา้มีความปลอดภยั   

 

 

 



 

6.5 Protective Clothing 

เส้ือผา้ท่ีใชส้วมใส่ในไลน์ผลิตและพื้นท่ีจดัเก็บตอ้งสามารถป้องกนัการปนเป้ือนได ้

  -  ก าหนดเกณฑเ์ร่ืองเส้ือผา้และรองเทา้ท่ีใชใ้นพื้นท่ีการควบคุมวตัถุดิบ การเตรียม การผลิตและพื้นท่ี

จดัเก็บ  รวมถึงพื้นท่ีไม่ตอ้งสวมใส่เส้ือผา้ ตอ้งมีการวเิคราะห์อนัตรายและการประเมินความเส่ียงเพื่อ

ป้องกนัการปนเป้ือนสู่ผลิตภณัฑ ์รวมถึงการใส่ผา้ เพื่อคลุมหนวดและเครา  หมวกคลุมผม  

-  การใส่เส้ือผา้จากบา้น/ท่ีพกั มาท างาน 

-    การใส่เส้ือผา้เพื่อป้องกนัในจุดรับวตัถุดิบ  จุดเตรียม  จุดผลิตและพื้นท่ีจดัเก็บ 

-    การใส่เส้ือผา้ขณะเขา้หอ้งน ้า โรงอาหาร หรือพื้นท่ีสูบบุหร่ี 

-    เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ในพื้นท่ีไลน์ผลิตจะตอ้ง คลุมร่างกายหรือส่วนท่ีมีโอกาสสัมผสัวตัถุดิบและตอ้ง เยบ็  

  ใหเ้รียบร้อยไม่ขาดหลุดรุ่ย  

-    มีการใชถุ้งมือเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนสู่ผลิตภณัฑห์รือมีมาตรการป้องกนัเร่ืองการปนเป้ือนจากมือ 

 พนกังานในการสัมผสัผลิตภณัฑ์ 

 

7.   Environmental & Social responsibility 
ความรับผดิชอบทางสังคมและส่ิงแวดล้อม  
7.1) ตอ้งพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มของไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรณีท่ีมีของเสียอนัตรายตอ้งมีใบก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย (Uniforms Hazardous Waste 
Manifest / แบบก ากบัการขนส่ง 02) 

- ตอ้งมีผลวเิคราะห์ปริมาณสารมลพิษในน ้า เสียตามกฎหมาย 
(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 ) 

- กรณีโรงงานตั้ง อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมใหย้ึดถือตามเกณฑนิ์คมฯ และตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย 
- มีการแยกขยะอนัตราย ออกจากขยะไม่อนัตราย สถานท่ีจดัเก็บขยะอนัตราย ตอ้งมีการติดป้ ายช้ีบ่ง

หรือ ป้ายเตือนความเป็นอนัตราย 
7.2) ตอ้งพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายแรงงานไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจตอ้งมีความซ่ือสัตยแ์ละ 

 ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฏหมาย 
-  อายพุนกังานตอ้งสอดคลอ้งตามท่ีกฏหมายก าหนด ไม่ใชแ้รงงานอายุต ่ากวา่ 15 ปี 
- พนกังานทุกคนไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม การหกัเงินท่ีถือวา่ถูกตอ้งตามกฏหมาย ไดแ้ก่ 

ประกนัสังคม, ภาษี 



 

- ชัว่โมงการท างานมีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกฎหมาย การท างานปกติตอ้งไม่เกิน 48 ชม/
สัปดาห์ 

- การท างานล่วงเวลาและวนัหยดุ ตอ้งไม่เกิน 36 ชม/สัปดาห์ ท างาน 5 ชม. ตอ้งพกั 1 ชม.,  
ใน 1 สัปดาห์ ตอ้งมีวนัหยดุ 1 วนั และวนัหยดุตอ้งห่างกนัไม่เกิน 6 วนั, การท างานล่วงเวลา ตั้งแต่ 
 2 ชม.ข้ึนไป ตอ้งจดัใหพ้นกังานพกั 20 นาที 

 
หมายเหตุ  : -   ในกรณีท่ีมีการจา้งเด็กต ่ากวา่  18 ปีเป็นลูกจา้ง ใหน้ายจา้งปฏิบติัตามมาตรา ดงัน้ี มาตรา 

    45,46,47,48,49,50,51, และ 52 
- หา้มนายจา้งใหลู้กจา้งซ่ึงเป็นเด็กอายตุ  ่าากวา่ 18 ปีท างานในสถานท่ีดงัน้ี คือโรงงานหรือสถาน

ประกอบกิจการเก่ียวกบัสัตวน์ ้า  และโรงเชือดไก่ 
 

AUDIT PROTOCOL 

1. Scope of audit 

 การด าเนินการตรวจประเมิน ณ สถานท่ีผลิตของผูส่้งมอบนั้น ผูส่้งมอบมีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการผลิตสินคา้ท่ีส่งมอบ
ใหก้บั TU ในวนัท่ีเขา้ไปตรวจประเมิน  

 หากไม่มีการผลิตสินคา้ท่ีส่งมอบใหก้บั TU ตอ้งไดรั้บการอนุญาตจาก TU ก่อนทุกคร้ัง เพื่อตรวจสายการผลิต
ส าหรับสินคา้เทียบเคียงภายใตร้ะบบคุณภาพและความปลอดภยัภายใตเ้คร่ืองจกัร อุปกรณ์ และสถานท่ีเดียวกนั 

 หากมีสินคา้นอกขอบเขตการรับรองและการตรวจประเมินส าหรับการผลิตสินคา้ท่ีส่งมอบใหก้บั TU สามารถ
ด าเนินการได ้แต่ตอ้งมีการควบคุมตามระบบคุณภาพและความปลอดภยั ท่ีจะไม่เกิดผลกระทบใดๆกบัสินคา้ท่ีผลิต
ใหก้บั TU 

 ผูต้รวจประเมินสามารถร้องขอในการดูพื้นท่ีท่ีอาจก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนขา้มมายงัสินคา้ TU ได ้ 
 กรณีผูส่้งมอบมีขอ้สงสัยใดๆ ใหติ้ดต่อทีมงาน TU 

2. Audit planning 

 การด าเนินการตรวจประเมิน ณ สถานท่ีผลิตของผูส่้งมอบนั้นเป็นการตรวจประเมินแบบมีการนดัหมายล่วงหนา้ 
 ผูส่้งมอบจะไดรั้บการติดต่อนดัหมายล่วงหนา้จากหน่วยงานตรวจ (CB) โดยทีมงาน TU จะรับทราบในรายละเอียด 

วนัเวลาในการตรวจเช่นเดียวกนั 
 ภายหลงัจากการไดรั้บการยนืยนัการตรวจจากผูส่้งมอบ หน่วยงานตรวจ (CB) จะส่งแผนการตรวจไปใหก้บัผูส่้ง

มอบก่อนล่วงหนา้ 
 กรณีฉุกเฉินใดๆท่ีมีเหตุผลอนัเหมาะสมและเพียงพอต่อการท่ีไม่สามารถตรวจไดต้ามก าหนดการท่ีนดัหมาย

ล่วงหนา้ ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจาก TU และ CB ก่อนทุกคร้ัง  



 

3. การตรวจประเมิน และข้อบกพร่อง 

 ผูต้รวจประเมินจะมีการด าเนินการรายงานส่ิงท่ีตรวจพบพร้อมกบัขอ้บกพร่องในการปิดประชุม  
 ผูส่้งมอบจะรับทราบการรายงานผลและจ านวนขอ้บกพร่องนั้นผูส่้งมอบ เม่ือการตรวจเสร็จส้ิน แต่ผูต้รวจประเมิน

จะไม่รายงาน % Score และ Grade ใหท้ราบ 
 ผูส่้งมอบตอ้งด าเนินการแกไ้ขป้องกนัขอ้บกพร่องต่างๆท่ีถูกตรวจพบโดยส่งหลกัฐานมาท่ี TU team ภายใน 7 วนั 

กรณีทีประเมินแลว้ไม่สามารถปิดประเด็นขอ้บกพร่องได ้ผูส่้งมอบตอ้งด าเนินการเพิ่มเติมโดยไม่ล่าชา้  
 กรณีจ าเป็นท่ีตอ้งไปตรวจติดตามซ ้ าเพื่อปิดประเด็นขอ้บกพร่อง ณ สถานท่ีผลิต TU จะเป็นผูต้ดัสินใจและแจง้กบัผู ้

ส่งมอบ 
 ผูต้รวจประเมินตอ้งส่งรายงานการตรวจใหก้บั TU ภายใน 15 วนั 
 TU จะเป็นผูส้รุปคะแนน และเกรดใหก้บัผูส่้งมอบภายหลงัการด าเนินการแกไ้ขป้องกนัขอ้บกพร่องเสร็จส้ิน 
 TU/CB จะออกใบรับรอง (TU-SAI Certificate) พร้อมระบุเกรดท่ีไดรั้บใหก้บัผูส่้งมอบ 

 
 
 

ระดับข้อบกพร่อง นิยาม 

Accept   (A)        การปฏิบติังานสอดคลอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด 

Critical (C)         การปฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดท่ีมีผลใหผ้ลิตภณัฑไ์ม่ปลอดภยั 

และเป็นอนัตรายแก่ผูบ้ริโภค หรือมีผลกระทบรุนแรง 

ต่อคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดกฏหมาย 

Major   (M)         การปฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด ท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพ

ผลิตภณัฑแ์ละ/หรือมีแนวโนม้ท าใหผ้ลิตภณัฑไ์ม่ปลอดภยั 

Minor   (N)          การปฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด แต่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรง

กบัคุณภาพผลิตภณัฑ์ 

Observation(O)       การปฏิบติัท่ีสามารถปฏิบติัไดส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนด แต่มีแนวโนม้ท่ีจะ

เป็นขอ้บกพร่อง ควรมีการปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงเพื่อท าใหส้อดคลอ้งกบั

ระบบคุณภาพ 



 

 

4. Criteria for scoring and grading 
1.เกณฑก์ารตดัคะแนนในการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ดงัน้ี 

ระดับข้อบกพร่อง คะแนนทีไ่ด้ในแต่ละข้อทัว่ไป 

C  = Critical 0 

M =  Major 3 

N = Minor 5 

O = Observation 8 

 

2.ผูส่้งมอบจะตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนดของ TUG-PKG โดยมีการตรวจติดตามจาก third party audit โดย

พิจารณาจากผลคะแนนท่ีไดรั้บ หากขอ้ก าหนดใดไม่สามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้(not applicable) ตามลกัษณะการผลิต

และธุรกิจ ใหน้ าคะแนนขอ้นั้นตดัออกจากการค านวน % ผลการตรวจและน าไปค านวณเกรดดงัน้ี 

 

Grade % score Frequency 

A 90-100 1 ปี 

B 70-89 1 ปี 

C 60-69 7 เดือน 

(revisit โดยทมีงาน TU 

หรืออาจเป็นCB ซ่ึงทาง  

TU จะเป็นผู้ก าหนด) 

D* ต ่ากว่า 60 ระงับการซ้ือขาย 

 



 

*ถา้พบขอ้บกพร่องในระดบั Critical หรือ ไดเ้กรดจากการ Audit เกรด D  พิจารณาระงบัการซ้ือขายจนกวา่

จะไดรั้บการอนุมติัเป็นกรณีพิเศษจากผูบ้ริหาร และ/หรือ มีการแกไ้ข แลว้ใหท้างทีมตรวจประเมินตรวจซ ้ า  และผล

การตรวจผา่นตามเกณฑ ์ท่ีก าหนด 

หมายเหตุ :   ส าหรับความถี่ และ เง่ือนไขการตรวจประเมินคุณภาพ ขึน้อยู่กบัการประเมิน Risk Assessment และ    

                     ปัญหาทีพ่บระหว่างการซ้ือ-ขายในแต่ละปี  โดยอ้างองิตาม  P-06-B-007  การตรวจประเมินผู้ส่งมอบ 

 

 

 


