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Thai Union Group (TU group) ได้กำหนดมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยและสุ ขอนำมัยอย่ำงเป็ นทำงกำรในเดือน
พฤษภำคม และมีกำรแก้ไขรำยละเอียดในข้อ 6.2 เมื่อเดือนสิ งหำคม 2559 ทั้งนี้ประกำศฉบับล่ำสุ ดมีกำรปรับปรุ ง
รำยละเอียดบำงรำยกำรให้ชดั เจนขึ้น โดยจะประกำศใช้ในเดือนกุมภำพันธ์ 2561 โดยมีจุดประสงค์ดงั นี้
• เพื่อให้มนั่ ใจว่ำผลิตภัณฑ์และสิ นค้ำต่ำงๆที่ผลิตภำยใต้บริ ษทั ฯในกลุ่ม Thai Union มีคุณภำพ ควำม
ปลอดภัย และสอดคล้องกับกฎหมำยตลอด supply chain จนถึงผูบ้ ริ โภค
• ข้อกำหนดในหมวดนี้บงั คับใช้สำหรับกำรประยุกต์ใช้กบั บริ ษทั ฯ ประเภทวัตถุดิบ ส่ วนผสม premix
เครื่ องปรุ งต่ำงๆ ยกเว้นกลุ่มบรรจุภณั ฑ์
• กรณี มีกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนในอนำคต ทีมงำน TU group จะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงก่อนกำรมีผล
บังคับใช้ล่วงหน้ำ
ครอบคลุมหัวข้อกำรตรวจประเมิน 6 หมวด ดังนี้
1. ระบบบริ หำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร
2. มำตรฐำนของสถำนที่ต้ งั
3. แผนควำมปลอดภัยอำหำรและ HACCP
4. กำรควบคุมผลิตภัณฑ์
5. กำรควบคุมกระบวนกำรผลิต
6. ควำมรับผิดชอบทำงสังคมและสิ่ งแวดล้อม

ข้ อกำหนดที่ 1 ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร
(Quality and Food Safety Management system)
1.1 คู่มือคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร (Quality and food safety manual)
- บริ ษทั ฯ ต้องจัดทำคู่มือคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร ระเบียบปฏิบตั ิงำน (procedure) วิธีปฏิบตั ิงำน
(work instruction) ที่พนักงำนสำมำรถเข้ำถึงและนำไปเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนได้
- บริ ษทั ฯ ต้องจัดทำนโยบำย (policy) ที่เป็ นเอกสำรที่แสดงควำมมุ่งมัน่ ในกำรดำเนินกำรให้เกิดควำม
สอดคล้องด้ำนควำมปลอดภัย คุณภำพผลิตภัณฑ์และกฎหมำย รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ
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1.2 กำรควบคุมเอกสำรและบันทึก (Document and Record control)
บริ ษทั ฯ ต้องจัดทำระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องกำรควบคุมเอกสำรและบันทึก โดยให้ครอบคลุมถึง
- กำรชี้บ่งชื่อเอกสำร กำรแก้ไข วันที่มีผลบังคับใช้
- รำยกำรเอกสำรฉบับปั จจุบนั ทั้งหมด
- กำรอนุมตั ิและผูท้ ี่ทำหน้ำที่ในกำรอนุมตั ิรวมถึงผูถ้ ือครองเอกสำร
- กำรบันทึกสำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงเอกสำร
- กำรชี้บ่งชื่อบันทึก
- บันทึกต้องเป็ นฉบับจริ ง อ่ำนง่ำย
- กำรแก้ไขบันทึกต้องสำมำรถแสดงข้อมูลเดิมก่อนกำรแก้ไขให้เห็น พร้อมลงนำมผูแ้ ก้ไขและวันที่กำกับ
ทุกครั้ง
- กำรจัดเก็บบันทึก ต้องอยูใ่ นสภำพดี ป้ องกันกำรเสี ยหำยหรื อเสื่ อมสภำพ
- อำยุกำรจัดเก็บบันทึก ต้องจัดเก็บอย่ำงน้อยตำมอำยุผลิตภัณฑ์ของ Thai union หรื อจัดเก็บตำมที่กฎหมำย
และ/หรื อเท่ำกับอำยุผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ (แล้วแต่วำ่ กรณี อำยุกำรจัดเก็บใดนำนกว่ำกัน)
1.3 กำรคัดเลือกและเฝ้ำระวังสมรรถนะของผูข้ ำย (Selection and monitoring of vendor’s performance)
1.3.1) บริ ษทั ฯต้องจัดทำระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องกำรคัดเลือกและเฝ้ำระวังสมรรถนะของผูข้ ำย (vendor) วัตถุดิบ
ต่ำง ๆ และรวมถึงบรรจุภณั ฑ์ที่สัมผัสกับอำหำร โดยครอบคลุมถึง
- กำรจัดทำบัญชีรำยชื่อผูข้ ำย (vendor list) ที่เป็ นปัจจุบนั โดยรวมถึง
กรณี ตวั แทนจำหน่ำย (agent/broker) พร้อมผูผ้ ลิต (manufacturer)
- เกณฑ์กำรคัดเลือกและเฝ้ำระวังสมรรถนะของผูข้ ำย โดยพิจำรณำรวมถึงมำตรกำรควบคุมอันตรำยจำก
กำรวิเครำะห์อนั ตรำยใน HACCP principles
- กำรคัดเลือกและเฝ้ำระวังสมรรถนะของผูข้ ำย ต้องพิจำรณำระบบควำมปลอดภัยอำหำร เกณฑ์ใดเกณฑ์
หนึ่งหรื อร่ วมกันดังนี้
a) กำรได้รับกำรรับรองระบบควำมปลอดภัยอำหำรที่ได้รับกำรยอมรับจำก GFSI (GFSI
recognized schemes) เช่น BRC, IFS, SQF, FSSC 22000 และอื่น ๆ
b) กำรตรวจประเมินผูข้ ำย (vendor audit) โดยหัวข้อตรวจประเมินต้องครอบคลุมสุ ขลักษณะที่ดีใน
กำรผลิต (GMP), HACCP principles, กำรสอบย้อนกลับ (traceability) และควำมปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ (product safety)
c) กรณี ที่ผขู ้ ำยมีสมรรถนะในกำรส่ งมอบสู ง เช่น ผลิตและส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีควำมปลอดภัย
อย่ำงสม่ำเสมอ สำมำรถส่ งแบบสอบถำม (questionnaire) ให้ตอบได้ โดยหัวข้อในแบบสอบถำมต้อง
ครอบคลุมสุ ขลักษณะที่ดีในกำรผลิต (GMP), HACCP principles, กำรสอบย้อนกลับ (traceability) และ
ควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (product safety)
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กรณี ที่ใช้กำรตอบแบบสอบถำม บริ ษทั ฯต้องทำกำรทดสอบกำรสอบย้อนกลับกับผูข้ ำยทุก 3 ปี โดย
ครอบคลุมวัตถุดิบและบรรจุภณั ฑ์ที่ส่งมอบให้กบั TU Group
กรณี ที่บริ ษทั ฯไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเกณฑ์ขำ้ งต้นได้ ต้องแจ้งให้ทำงบุคลำกรของ TU Group
ทรำบในโอกำสแรกเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
1.3.2) บริ ษทั ฯ ต้องจัดทำระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องกำรคัดเลือกและเฝ้ำระวังสมรรถนะของผูใ้ ห้บริ กำร
(service provider) โดยครอบคลุมถึงอย่ำงน้อยดังนี้
กำรจัดทำบัญชีรำยชื่อผูใ้ ห้บริ กำร (service provider list) ที่
เป็ นปัจจุบนั รวมถึง ห้องปฏิบตั ิกำรทดสอบ ห้องปฏิบตั ิกำรสอบเทียบ
เกณฑ์กำรคัดเลือกและเฝ้ำระวังสมรรถนะของผูใ้ ห้บริ กำร โดยพิจำรณำรวมถึงกำรได้รับกำรรับรองระบบ
คุณภำพ เช่น ISO 9001, ISO/IEC 17025
1.3.3) บริ ษทั ฯต้องมีแผนงำนในกำรคงควำมต่อเนื่องของธุ รกิจ (BCP - Business Continuity Plan) และ
ทดสอบแผนดังกล่ำว รวมถึงกรณี เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น เช่น น้ ำท่วม ไฟไหม้ เป็ นต้น โดยต้องครอบคลุมกำร
สื่ อสำรข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอและกำรจัดกำรกับผลิตภัณฑ์ที่จะส่ งมอบให้กบั TU Group
นอกจำกนี้กรณี เกิดกำรเรี ยกคืนสิ นค้ำ บริ ษทั ฯต้องเตรี ยมกำรด้ำนถึงกำรส่ งมอบผลิตภัณฑ์ทดแทน ให้กบั TU
Group
1.3.4) บริ ษทั ฯ ต้องจัดเก็บและสำมำรถแสดงเอกสำรข้อกำหนด (specification) ที่เห็นชอบอย่ำง
เป็ นทำงกำร (formally agreed specification) ที่ทำร่ วมกับ TU Group ได้
1.3.5) บริ ษทั ฯ ต้องจัดเก็บและสำมำรถแสดงหลักฐำนเอกสำรกำรลงนำมใน TU Group – Code of Conduct
1.4 กำรตรวจประเมินภำยใน (Internal Audit)
บริ ษทั ฯ ต้องมีระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องกำรตรวจประเมินภำยใน โดยให้ครอบคลุมถึง
ต้องดำเนินกำรตรวจประเมินภำยในตำมข้อกำหนดนี้ อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
คุณสมบัติของผูต้ รวจประเมินภำยใน (internal auditor(s)) และควำมเป็ นอิสระจำกหน่วยงำนที่
จะตรวจประเมิน
กำรจัดทำและจัดเก็บรำยงำนกำรตรวจประเมิน (internal audit report) ผลกำรตรวจประเมินทั้ง
ควำมสอดคล้องและไม่สอดคล้อง (conformity and non-conformity results) รำยกำรกำรตรวจ
ประเมิน (internal audit checklist) และ กำรแก้ไขประเด็นควำมไม่สอดคล้องจำกกำรตรวจ
ประเมินบริ ษทั ฯ
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-

ต้องดำเนินกำรตรวจประเมินด้ำนสุ ขลักษณะของสถำนที่ผลิต เพื่อให้มนั่ ใจว่ำไม่ก่อให้เกิดกำรปนเปื้ อน
ในผลิตภัณฑ์ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

1.5 กำรปฏิบตั ิกำรแก้ไขและป้ องกันกำรเกิดซ้ ำ (Corrective and Prevent recurrence)
บริ ษทั ฯ ต้องมีระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องกำรปฏิบตั ิกำรแก้ไขและป้ องกันกำรเกิดซ้ ำ โดยครอบคลุมถึง
ประเภทของกิจกรรมที่ตอ้ งดำเนินกำรตำมระเบียบปฏิบตั ิน้ ี
กำรระบุสำเหตุที่แท้จริ ง แนวทำงกำรแก้ไข แนวทำงป้ องกันกำรเกิดซ้ ำ
ผลของกำรตรวจติดตำม ผลกำรแก้ไขและป้ องกันกำรเกิดซ้ ำ
กำรจัดเก็บบันทึกและสถำนะของกำรปฏิบตั ิกำรแก้ไขและป้ องกันกำรเกิดซ้ ำ
1.6 กำรจัดกำรวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง กำรกักกันและกำรตรวจปล่อย (Handling of non-conforming
materials and products, quarantine and release)
บริ ษทั ฯ ต้องมีระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องกำรจัดกำรวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง กำรกักกันและกำรตรวจปล่อย โดย
ครอบคลุมถึง
ผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดกำรวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง กำรกักกันและกำรตรวจปล่อย
กำรจัดแยกพื้นที่ กำรชี้บ่ง กำรควบคุมสถำนะของกำรกักกันและกำรตรวจปล่อยเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดกำร
นำไปใช้ผดิ
เกณฑ์และกำรดำเนินกำรในกำรตรวจปล่อยวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องที่มีประสิ ทธิ ภำพ
กำรจัดเก็บบันทึกของกำรจัดกำรวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง กำรกักกันและกำรตรวจปล่อย
บริ ษทั ฯ สำมำรถนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นตำมข้อกำหนด (rework) มำใช้ แต่ตอ้ งไม่มีผลกระทบต่อคุณภำพและ
ควำมปลอดภัยของสิ นค้ำตำมมำตรฐำน (specification) ที่ได้ตกลงกับ TU group ในกำรส่ งมอบ
1.7 ระบบกำรสอบย้อนกลับ (Traceability System)
บริ ษทั ฯ ต้องมีระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องระบบกำรสอบย้อนกลับ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ สำมำรถสอบย้อนกลับได้อย่ำง
สมบูรณ์ในทุกขั้นตอน และสอบย้อนกลับได้ถึงผูข้ ำย (vendor) จนถึงผลิตภัณฑ์ที่ส่งให้ TU Group โดยครอบคลุม
ถึง

-

กำรชี้บ่ง (Identification) วัตถุดิบ บรรจุภณั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ระหว่ำงกระบวนกำรผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็ จรู ป
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วัสดุหรื อผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง ผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมำทำซ้ ำ (rework) กำรกระจำยผลิตภัณฑ์มำที่ TU
Group เพื่อให้มนั่ ใจว่ำสำมำรถสอบกลับได้อย่ำงพอเพียงและมีประสิ ทธิ ภำพ
กำรจัดเก็บบันทึกของกำรชี้บ่งและสอบย้อนกลับ
กำรทดสอบกำรสอบย้อนกลับ อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง จำกวัตถุดิบรวมถึงบรรจุภณั ฑ์ข้ นั ต้น (primary
packaging) ไปถึงผลิตภัณฑ์สำเร็ จรู ปและทำได้ในทำงกลับกัน โดยควรดำเนินกำรให้แล้วเสร็ จ
ภำยใน 4 ชัว่ โมง
กำรทดสอบกำรสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ (traceability test) ต้องทดสอบครอบคลุมทุกกะกำรผลิต
(ครอบคลุมทุกกะกำรผลิตที่ผลิตให้ TU)
กำรทดสอบกำรสอบย้อนกลับ ต้องรวมถึงกำรทำสมดุลมวล (mass balance) ด้วย โดยให้อยูใ่ นเกณฑ์
ยอมรับ 95-105%
1.8 กำรถอดถอนและเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ (Product Withdrawal and Recall)
บริ ษทั ฯ ต้องมีระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องกำรถอดถอนและเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ โดยครอบคลุมถึง
สำเหตุของกำรถอดถอนและเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ โดยรวมถึงปัญหำ
คุณภำพ ควำมปลอดภัยอำหำร ควำมสอดคล้องตำมกฎหมำย
รำยชื่อของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกำรถอดถอนและเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ผูต้ ิดต่อและช่องทำง
กำรติดต่อของบุคลำกรของ TU Group, ผูท้ ี่มีอำนำจในกำรตัดสิ นใจในกำรถอดถอนและเรี ยกคืนและ
ทีมงำน โดยต้องมีรำยชื่อและเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อที่เป็ นปั จจุบนั สำมำรถติดต่อได้ตลอด 24 ชัว่ โมง และ
รวมถึงกำรติดต่อได้ในวันหยุดทำงำนด้วย
กำรประเมินผลกระทบและดำเนินกำรกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ผลิตภำยใต้สภำวะเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่
ต้องถอดถอนและเรี ยกคืน และถ้ำพบว่ำผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กบั TU Group เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกปัญหำควำมปลอดภัย ควำมสอดคล้องตำมกฎหมำย ต้องแจ้งบุคลำกรของ TU Group
ภำยใน 2 ชัว่ โมง
ขั้นตอนกำรตัดสิ นใจเพื่อดำเนินกำรแจ้งหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ตำมทีกฎหมำยกำหนด เช่น
ข้อกำหนดกรมประมง กรมปศุสัตว์ และอื่นๆ
กำรทดสอบกำรถอดถอนและเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ (withdrawal and recall test) กับผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ
ให้กบั TU Group อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อเป็ นกำรทวนสอบประสิ ทธิ ภำพ พร้อมจัดเก็บบันทึกผลกำร
ทดสอบไว้เป็ นหลักฐำน
กำรทดสอบกำรถอดถอนผลิตภัณฑ์และเรี ยกคืน (withdrawal and recall test) ต้องทดสอบอย่ำงน้อย 1
ครั้ง ในช่วงเวลำนอกกำรผลิตปกติ (off production) เช่น วันหยุด นอกกะผลิตปกติ
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อย่ำงไรก็ตำม ระหว่ำงกำรทดสอบกำรถอดถอนและเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ไม่จำเป็ นต้องติดต่อ
บุคลำกรของ TU Group
1.9 กำรจัดกำรคำร้องเรี ยนของลูกค้ำ (Customer Complaint Handling)
บริ ษทั ฯ ต้องมีระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องกำรจัดกำรคำร้องเรี ยนของลูกค้ำ โดยครอบคลุมถึง
- กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลของคำร้องเรี ยนของลูกค้ำและกำรดำเนินกำรหำ
สำเหตุ มำตรกำรแก้ไข และป้ องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ ำ
- คำร้องเรี ยนของลูกค้ำต้องมีกำรสื่ อสำรไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้องทรำบ
- กำรติดตำมกำรแก้ไข/ป้ องกันอย่ำงเป็ นระบบมีกำรแจ้งให้ลูกค้ำทรำบ
ถึงมำตรกำรแก้ไข และป้ องกันกำรเกิดซ้ ำ
บริ ษทั ฯ ต้องตอบกลับข้อมูลที่จำเป็ นให้ทำง TU Group ทรำบภำยใน 24 ชม. และกำรวิเครำะห์มำตรกำร
ป้ องกันกำรเกิดซ้ ำต้องดำเนิ นกำรและตอบกลับให้ทำง TU Group ทรำบ ภำยในเวลำไม่เกิน 24 ชม (กรณี ควำม
ปลอดภัยอำหำร) และ ภำยใน 3 วัน (สำหรับกรณี คุณภำพและอื่น ๆ ) นับจำกที่ได้รับกำรแจ้งคำร้องเรี ยน
- โดยมีกำรวิเครำะห์กำรแก้ไขป้ องกัน และตอบกลับภำยในระยะเวลำไม่เกิน 7 วัน
- มีกำรติดตำมกำรแก้ไขและป้ องกันอย่ำงเป็ นระบบ
- มีกำรแจ้งให้ทรำบถึงมำตรกำรแก้ไข และป้ องกัน
ข้ อกำหนดที่ 2: มำตรฐำนของสถำนที่ตงั ้ (Site Standard)
2.1มำตรฐำนที่ต้ งั และบริ เวณรอบนอก (External and location standard)
สถำนที่ต้ งั และบริ เวณโดยรอบอำคำรกำรผลิต ต้องมีขนำด สถำนที่ต้ งั และสิ่ งก่อสร้ำงที่เหมำะสม สำมำรถช่วย
ลดโอกำสกำรปนเปื้ อน รวมทั้งปลอดภัยและสอดคล้องตำมมำตรฐำนได้ ดังนี้
ไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้งำนสะสม รวมถึงไม่มีฝนุ่ ควัน หรื อกลิ่นมำกผิดปกติ
ไม่มีกองขยะหรื อสิ่ งปฏิกูล ที่อำจเป็ นแหล่งของสัตว์พำหะนำโรค
ไม่มีคอกปศุสัตว์หรื อสถำนที่เลี้ยงสัตว์
ไม่มีน้ ำขังสกปรก รวมถึงที่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะหรื อมีกำรจัดกำรที่
ไม่ก่อให้เกิดปั ญหำด้ำนควำมปลอดภัย
หำกบริ เวณโดยรอบมีสนำมหญ้ำ หรื อต้นไม้ จะต้องมีกำรดูแล และตัด
แต่งให้ส้ นั อยูเ่ สมอ
ถนนที่ใช้สัญจรด้ำนนอกพื้นที่ ต้องมีสภำพที่เหมำะสม ไม่เสี่ ยงต่อกำร
ปนเปื้ อน
กิจกรรม หรื อสภำพแวดล้อมใดๆ ที่อำจจะมีผลร้ำยแรงต่อผลิตภัณฑ์
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-

หรื อกระบวนกำรผลิต ต้องมีมำตรกำรป้ องกันกำรปนเปื้ อนหรื อจัดกำร เช่น สถำนที่ผลิตที่เสี่ ยงต่อน้ ำท่วม
โครงสร้ำงอำคำร ต้องสำมำรถลดโอกำสกำรปนเปื้ อนได้ เช่น ต้องไม่มีสถำนที่ที่นกสำมำรถเกำะได้ ท่อ/
ทำงระบำยน้ ำต้องมีฝำปิ ด เป็ นต้น

2.2 กำรรักษำควำมปลอดภัยของสถำนที่ (Site security)
บริ ษทั ฯ ต้องมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยที่สำมำรถทำให้มนั่ ใจได้วำ่ สำมำรถป้ องกันกำรโจรกรรม หรื อกำร
ปนเปื้ อนจำกสิ่ งไม่พึงประสงค์ได้ โดย
ต้องมีระเบียบปฏิบตั ิ (procedure) หรื อมำตรกำรควบคุมกำรเข้ำออกพื้นที่ และกำรประเมินควำมสำคัญ
เกี่ยวกับมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่มีกำรผลิตอำหำร
กำรเข้ำออกพื้นที (Access area) ในพื้นที่ที่มีกำรควบคุมเฉพำะ เช่นเตรี ยมส่ วนผสม ระบบน้ ำและน้ ำแข็ง
กำรฆ่ำเชื้ อต้องมีระบบรักษำควำมปลอดภัย และกำหนดผูร้ ับผิดชอบเฉพำะ และรวมไปถึงพื้นที่จดั เก็บ
วัตถุดิบ สิ นค้ำสำเร็ จรู ป ห้องปฎิบตั ิกำร ต้องมีกำรควบคุมกำรเข้ำออกของแต่ละพื้นที่
ขั้นตอนกำรดำเนิ นกำรรักษำควำมปลอดภัยเพื่อให้มนั่ ใจได้วำ่ บุคคลที่ได้รับอนุ ญำตเท่ำนั้นที่สำมำรถเข้ำสู่
บริ เวณที่ต้ งั ของพื้นที่ผลิต หรื อพื้นที่ควบคุมอื่นๆ เช่น สโตร์ คลังสิ นค้ำ ห้องเตรี ยมส่ วนผสม ระบบน้ ำดี
จุดที่มีกำรฆ่ำเชื้ อ เป็ นต้น
มำตรกำรควบคุมดังกล่ำวให้มีกำรครอบคลุมถึง แขกผูเ้ ยีย่ มชม รวมถึงให้มีกำรอบรมเพื่อให้ทรำบถึง
มำตรกำรควบคุม ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของสถำนที่และเก็บบันทึก
2.3 แผนผัง แผนภูมิกำรผลิตและกำรจัดแยก (Layout, Product Flow and Segregation)
บริ ษทั ฯ ต้องจัดทำแผนผัง แบ่งแยกพื้นที่กำรปฏิบตั ิงำน เพื่อประเมินและกำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมโอกำส
ปนเปื้ อนในผลิตภัณฑ์ ได้แก่
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
โดยบริ ษทั ฯ ต้องมีมำตรกำรควบคุมพื้นที่จุดเชื่อมต่อ (access points) เพื่อป้ องกันกำรปนเปื้ อนเพิ่ม รวมถึงพื้นที่
กำจัดขยะ rework
พื้นที่ที่มีโครงสร้ำงชัว่ ครำวระหว่ำงกำรปฏิบตั ิงำน จะต้องมีกำรออกแบบมำอย่ำงเหมำะสมและหลีกเลี่ยงปั ญหำ
สัตว์พำหะนำโรค
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2.4 อำคำร วัสดุที่ใช้เป็ นโครงสร้ำง (Building Fabric/Materials are used for construction)
อำคำรผลิต
โครงสร้ำงของอำคำรผลิตได้แก่ หลังคำ ผนัง พื้น เพดำน ต้องทำจำก
วัสดุที่เหมำะสม ไม่ใช้ไม้ ยกเว้นวงกบประตูและหน้ำต่ำง และมีสภำพสมบูรณ์สะอำด
อำคำรผลิตต้องมีกำรแบ่งแยกบริ เวณผลิตออกเป็ นสัดส่ วน ตำมควำมเหมำะสม
ภำยในอำคำรผลิตต้องมีแสงสว่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตั ิงำน
ต้องมีกำรระบำยอำกำศอย่ำงเหมำะสม
ในกรณี พ้นื ที่กำรผลิต มีพ้นื ที่ของทำงเดิน บันได และ สำยพำน รวมถึงเครื่ องใช้ไฟฟ้ำที่ต้ งั อยูเ่ หนือ
ผลิตภัณฑ์ ต้องมีกำรป้ องกันกำรปนเปื้ อนจำกสิ่ งสกปรกลงสู่ ผลิตภัณฑ์
เครื่ องมือ/เครื่ องจักร/อุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต ต้องทำจำกวัสดุที่เหมำะสม และถูก
ออกแบบมำเพื่อให้ง่ำยต่อกำรดูแล รักษำ
อุปกรณ์ที่สัมผัสกับอำหำรโดยตรงต้องได้รับกำรออกแบบมำอย่ำง
เหมำะสมว่ำสำมำรถสัมผัสกับอำหำรได้ และสอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กำรระบำยอำกำศ
ต้องมีกำรระบำยอำกำศอย่ำงเหมำะสม ไม่ก่อให้เกิดกำรปนเปื้ อนจำกสิ่ งแวดล้อมจำกหยดน้ ำ
(condensate) และฝุ่ น

2.5 น้ ำ น้ ำแข็ง อำกำศ และ ก๊ำช (Water, ice, air and other gases)
น้ ำที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในกระบวนกำรผลิตอำหำร น้ ำแข็ง ไอน้ ำ กำรเตรี ยมผลิตภัณฑ์ สำหรับล้ำงมือ หรื อ
กำรทำควำมสะอำดอุปกรณ์และโรงงำน ต้องมีปริ มำณที่เพียงพอและเป็ นมำตรฐำนระดับน้ ำดื่ม หรื อไม่มี
ควำมเสี่ ยงกำรปนเปื้ อนตำมกฎหมำยประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องและ หรื อ
มำตรฐำน ที่สูงกว่ำ โดยต้องตรวจอย่ำงน้อยปี ละครั้ง หรื อตำมควำมเสี่ ยง
อำกำศ ก๊ำซอื่นๆ และไอน้ ำที่สัมผัสหรื อเป็ นส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์ ต้องเฝ้ำระวังเพื่อให้มนั่ ใจว่ำไม่มี
ควำมเสี่ ยงกำรปนเปื้ อนอำกำศอัด (compressed air) ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีกำรกรองในพื้นที่กำรผลิต
โดยต้องมีกำรทวนสอบ (air test) อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้งหรื อตำมควำมเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์
2.6 กำรบำรุ งรักษำ Maintenance
8

บริ ษทั ฯ ต้องมีระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องกำรบำรุ งรักษำ โดยครอบคลุมถึง
กำรซ่อมบำรุ งรักษำเชิงป้ องกันของเครื่ องมือ/เครื่ องจักรที่ใช้ในกำรผลิต
มีกำรจัดทำแผน และบันทึกผลกำรซ่อมบำรุ งเครื่ องมือ/เครื่ องจักรที่สำคัญต่อกระบวนกำร ผลิตโดย
รำยละเอียดในแผน ประกอบด้วย
a) รำยชื่อของเครื่ องจักรที่ตอ้ งซ่อม และ/หรื อ อุปกรณ์ที่ตอ้ งเปลี่ยน
b) ควำมถี่
c) ผูท้ ี่มีหน้ำที่รับผิดชอบโดยระบุตำแหน่งหรื อชื่อ เช่น ช่ำงหรื อวิศวกร
กรณี ที่เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่นอกเหนือแผนกำรซ่ อมบำรุ งแต่มีควำมเสี่ ยงต่อกำรหลุด ชำรุ ด ยังคงให้ตอ้ ง
มีกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของ เครื่ องจักรดังกล่ำว และบันทึกควำมสมบูรณ์น้ นั ไว้
กำหนดให้มีกำรตรวจสอบหลังกำรซ่อมบำรุ ง ก่อนนำมำใช้ในกำรผลิต
กำรจัดทำบันทึกของกำรเกิด break down ของเครื่ องมือ/เครื่ องจักรที่สำคัญต่อกำรผลิต และบันทึกกำร
แก้ไข
กำรบำรุ งรักษำต้องสอดคล้องกับแผนกำรทำควำมสะอำด ดังนี้
a) มีเอกสำรและบันทึกกำรทำควำมสะอำดหลังกำรซ่อมบำรุ ง
b) มีเอกสำรและบันทึกกำรปฏิบตั ิตำมสุ ขลักษณะส่ วนบุคคลที่ดีใน
กำรซ่อมบำรุ งในพื้นที่กำรผลิต
c) กรณี food contact equipment ต้องทำควำมสะอำดตำม
ข้อกำหนดใน cleaning program และมีกำรตรวจสอบ
มีเอกสำรและบันทึกกำรตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์และเครื่ องมือสำหรับกำรซ่อมบำรุ ง (ทุกชิ้นส่ วนต้องมี
กำรบันทึก และหำกมีชิ้นส่ วนที่หำยไป หรื อ ชิ้นส่ วนของเครื่ องจักรไม่ครบ ต้องมีบนั ทึกมำตรกำรแก้ไข)
กำรซ่อมบำรุ งเครื่ องมือ/เครื่ องจักร ต้องทำให้เสร็ จสิ้ น โดยไม่พบกำรใช้อุปกรณ์ซ่อมแซมแบบชัว่ ครำว
(กำรสังเกต) เช่น กำรใช้ เชือก เทป ลวด ยึดไว้ หรื อหำกจำเป็ นต้องมีกำรซ่อมแซมแบบชัว่ ครำวเพื่อให้
กำรผลิตเดินได้ กรณี น้ ีตอ้ งพิจำรณำว่ำไม่มีควำมเสี่ ยงที่จะปนเปื้ อนในผลิตภัณฑ์และกำหนดระยะเวลำ
คำดว่ำแล้วเสร็ จไว้

2.7 กำรทำควำมสะอำด (Cleaning)
บริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีระบบกำรทำควำมสะอำดและต้องมัน่ ใจว่ำเป็ นไปตำมสุ ขอนำมัยที่กำหนดและไม่มี
ควำมเสี่ ยงเรื่ องกำรปนเปื้ อนในผลิตภัณฑ์
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ต้องกำหนดเรื่ องโปรแกรมกำรทำควำมสะอำด (cleaning program) ให้ครอบคลุมอุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องจักร อำคำรผลิต และสถำนที่ต่ำงๆที่มีผลต่อระบบคุณภำพและควำมปลอดภัยในผลิตภัณฑ์
โปรแกรมต้องครอบคลุมไปถึง ควำมถี่และวิธีกำรทำควำมสะอำด โดยตำรำงกำรทำควำมสะอำดและ
procedure ต้องมีขอ้ มูลดังนี้
a) หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรทำควำมสะอำด
b) รำยกำรและพื้นที่ที่จะทำควำมสะอำด
c) ควำมถี่ในกำรทำควำมสะอำด
d) วิธีกำรทำควำมสะอำด
e) สำรเคมีและเครื่ องมือที่ใช้ในกำรทำควำมสะอำด
f) บันทึกกำรทำควำมสะอำดและกำรทวนสอบวิธีทำควำมสะอำด
สำรเคมีที่ใช้ทำควำมสะอำดต้องเหมำะกับวัตถุประสงค์และติดป้ำยให้เหมำะสม ใช้ให้เหมำะกับเครื่ องมือ
สำรเคมีจะถูกจัดเก็บในห้องปิ ดและมีควำมปลอดภัยมีกำรล็อคกุญแจ ห้ำมใช้สำรเคมีที่มีกลิ่นหอมและมี
ควำมเสี่ ยงต่อกำรปนเปื้ อน
ต้องแยกวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ทำควำมสะอำดตำมแต่ละพื้นที่ให้ชดั เจน

2.8 สิ่ งอำนวยควำมสะดวกให้กบั พนักงำน (Staff facilities)
บริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้กบั พนักงำนอย่ำงเพียงพอ โดยอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย
พื้นที่ หรื อ Locker สำหรับจัดเก็บของใช้ส่วนตัวของพนักงำน
ห้องน้ ำที่สะอำด และมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนพนักงำน ไม่เปิ ด
โดยตรงเข้ำสู่ สำยกำรผลิตและมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนพนักงำน มี
อุปกรณ์และขั้นตอนกำรล้ำงทำควำมสะอำดมือ
ขั้นตอนกำรล้ำงมือหรื อรู ปภำพประกอบขั้นตอนกำรล้ำงมือติดอยู่
บริ เวณที่ลำ้ งมือ เช่น ทำงเข้ำบริ เวณผลิต ห้องน้ ำ เป็ นต้น
เครื่ องแต่งกำยและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมำะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์
เช่น ผ้ำปิ ดปำก เน็ตคลุมผม หมวก เสื้ อคลุม ถุงมือ รองเท้ำ เพื่อป้ องกันกำรปนเปื้ อนข้ำมสู่ ผลิตภัณฑ์
ห้ำมพนักงำนสวมใส่ เครื่ องแต่งกำยทุกชนิดที่ใช้ในบริ เวณพื้นที่ High care และ High risk มำจำกที่พกั /
บ้ำน
วิธีกำรปฏิบตั ิก่อนเข้ำพื้นที่ผลิต สำหรับผูเ้ ยีย่ มชมหรื อผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต ที่ตอ้ งเข้ำสู่ บริ เวณผลิต
เช่นเดียวกับพนักงำน
บริ เวณพื้นที่ลำ้ งมือ ต้องประกอบไปด้วย กำรมีน้ ำไหลเพียงพอ สบู่เหลว น้ ำยำฆ่ำเชื้อ และอุปกรณ์ทำ
ควำมสะอำดมือให้แห้ง แบบใช้ครั้งเดียว หรื อ เครื่ องเป่ ำมือแห้ง อ่ำงล้ำงมือควรเป็ นแบบไม่ใช้มือสัมผัส
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และต้องอยูใ่ นสภำพที่ใช้งำนได้
พื้นที่สูบบุหรี่ กำรสู บบุหรี่ ตอ้ งเป็ นภำยใต้กฎหมำย บริ ษทั ฯ ต้องจัดเตรี ยมพื้นที่สูบบุหรี่ เพื่อไม่ให้เกิดกำร
ปนเปื้ อนเข้ำสู่ บริ เวณผลิต รวมไปถึงต้องมีกำรควบคุมเศษก้นกรองบุหรี่ จำกกำรสู บบุหรี่ ในทุกพื้นที่ที่มี
กำรสู บบุหรี่
พื้นที่จดั เก็บอำหำรให้เพียงพอและอยูใ่ นสภำพพื้นที่จดั เก็บที่สะอำดถูก
สุ ขลักษณะ ในกรณี ที่ให้มีกำรรับประทำนอำหำรนอกอำคำรกำรผลิตและระหว่ำงกำรพัก ต้องมีกำร
ควบคุมเศษขยะในพื้นที่ดว้ ย
ในกรณี ที่จดั ให้มีโรงอำหำร ต้องมีกำรควบคุมกำรปนเปื้ อนสู่ ผลิตภัณฑ์จำกโรงอำหำรอย่ำงเหมำะสม
(เช่น แหล่งอำหำรที่เป็ นพิษ หรื อ อำหำรที่เป็ นสำรก่อภูมิแพ้) พื้นที่ ambient high care, high-care, high
risk ต้องมีพ้นื ที่สำหรับกำรเปลี่ยนเครื่ องแต่งกำย รวมถึงมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
a) ขั้นตอนกำรสวมและถอดเครื่ องแต่งกำย
b) สถำนที่จดั เก็บรองเท้ำที่ใส่ มำจำกบ้ำน กับรองเท้ำที่ใส่ ปฏิบตั ิงำน
แยกออกจำกกัน
c) อุปกรณ์ลำ้ งมือ เพื่อทำควำมสะอำดมือ ก่อนเข้ำพื้นที่กำรผลิต

2.9 สุ ขลักษณะส่ วนบุคคล (Personal hygiene)
บริ ษทั ฯ ต้องมีระเบียบปฏิบตั ิ (procedure) เรื่ องกำรจัดกำรด้ำนสุ ขลักษณะส่ วนบุคคล โดยครอบคลุมถึง
พนักงำนต้องไม่สวมใส่ เครื่ องประดับ หรื อสวมใส่ เครื่ องประดับเฉพำะที่บริ ษทั ฯ อนุญำต ซึ่ งผ่ำนกำร
ประเมินควำมเสี่ ยงหรื อมีระบบป้ องกันที่ไม่ทำให้เกิดกำรปนเปื้ อนข้ำม
ขณะอยูใ่ นพื้นที่ผลิตต้องไม่พบพนักงำนที่เจ็บป่ วย, มีบำดแผลที่มือหรื อแขน และไม่พบกำรปฏิบตั ิที่มี
โอกำสเสี่ ยงต่อกำรปนเปื้ อนข้ำมสู่ ผลิตภัณฑ์ เช่น รับประทำนอำหำร สู บบุหรี่ หรื อถ่มน้ ำลำย เป็ นต้น
หำกจำเป็ นต้องใช้ยำในกรณี ฉุกเฉิ นต้องมีกำรควบคุมกำรนำยำเข้ำพื้นที่
กำรตรวจสอบสุ ขลักษณะส่ วนบุคคล ทั้งก่อนและระหว่ำงปฏิบตั ิงำนโดยเฉพำะพนักงำนที่มีโอกำสสัมผัส
กับอำหำร
กำรตรวจสุ ขภำพประจำปี ให้กบั พนักงำน ในส่ วนของโรคทัว่ ไปตำมที่กฎหมำยกำหนดอย่ำงน้อยปี ละ 1
ครั้ง
-

สำหรับพนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนเกี่ยวข้องกับอำหำรและบรรจุภณั ฑ์ที่สัมผัสกับอำหำรโดยตรง เช่น Inner
box, ถำดพลำสติก เป็ นต้น ต้องได้รับกำรตรวจสุ ขภำพเกี่ยวกับโรคทำงเดินอำหำรเพิ่มเติม
กรณี ที่เป็ นบริ ษทั ฯ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หรื อผลิตภัณฑ์ที่มีควำมเสี่ ยงต้องได้รับกำรตรวจสุ ขภำพเกี่ยวกับ
ไวรัสตับอักเสบชนิด B เพิ่มเติม
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ต้องมีมำตรกำรกำรจัดกำรในกรณี ที่มีของเหลวออกจำกร่ ำงกำย (Spillage control) เช่น กำรอำเจียน, เลือด
เป็ นต้น เพื่อป้ องกันควำม เสี่ ยงต่อกำรปนเปื้ อนข้ำมสู่ ผลิตภัณฑ์

2.10 กำรฝึ กอบรม (Training)
บริ ษทั ฯ ต้องมีระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องกำรฝึ กอบรม โดยครอบคลุมถึง
แผนกำรฝึ กอบรมที่จำเป็ น (training needs)ให้กบั พนักงำน โดยแผนกำรฝึ กอบรมต้องมีท้ งั กำรอบรมหน้ำ
งำน (on the job training)และกำรอบรมเฉพำะด้ำน
กำรฝึ กอบรมภำยในแต่ละเรื่ อง ต้องระบุถึง
a) สื่ อประกอบกำรอบรม เช่น เอกสำร handout วิดีโอ
b) วิธีกำรและเกณฑ์กำรประเมินผลกำรฝึ กอบรม
กำรจัดเก็บบันทึกกำรฝึ กอบรมและกำรประเมินผลกำรฝึ กอบรม
กำรทบทวนกำรฝึ กอบรม (Training program review) เพื่อให้กำร
ฝึ กอบรมมีประสิ ทธิภำพ
โปรแกรมกำรฝึ กอบรมที่จำเป็ นที่ตอ้ งดำเนิ นกำรอย่ำงน้อยดังนี้
a) พนักงำนทุกคนต้องได้รับกำรอบรมด้ำนสุ ขลักษณะส่ วนบุคคลอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง และควำมรู ้
เบื้องต้นเกี่ยวกับสำรก่อภูมิแพ้
b) พนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับกำรควบคุมสัตว์พำหะนำโรคต้องได้รับกำรฝึ กอบรมและมีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจ รวมถึงทักษะที่เพียงพอและมีกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงเหมำะสม เช่น กำรควบคุมกำรใช้
สำรเคมี และวิธีกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงเหมำะสม
c) พนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับกำรทำควำมสะอำดที่ระบุไว้ตอ้ งได้รับกำรฝึ กอบรมเกี่ยวกับกำรทำ
ควำมสะอำด
d) พนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับสำรเคมีตอ้ งได้รับกำรฝึ กอบรมเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรใช้สำรเคมีและ
ควำมปลอดภัย

2.11 กำรควบคุมกำรปนเปื้ อนด้ำนเคมีและกำยภำพ (Chemical and Physical product contamination control)
2.11.1) กำรควบคุมด้ำนเคมี (Chemical Control)
บริ ษทั ฯ ต้องควบคุมกำรใช้และกำรดูแลระหว่ำงกำรจัดเก็บสำรเคมีชนิด Non-food chemical รวมถึง
สำรเคมีที่ใช้ในกำรทำควำมสะอำด เพื่อป้ องกันกำรปนเปื้ อน โดยครอบคลุมถึง
กำรจัดทำรำยกำรสำรเคมีท้ งั หมดที่มีกำรใช้ในโรงงำน
กำรชี้บ่งฉลำกและกำรจัดเก็บเอกสำรกำกับควำมปลอดภัย
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(MSDS) ณ ที่ปฏิบตั ิงำน
พื้นที่จดั เก็บสำรเคมีที่เป็ นสัดส่ วน แยกจำกพื้นที่เก็บวัตถุดิบต่ำงๆ
และบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยมีกำรควบคุมและมีผทู ้ ี่รับผิดชอบเฉพำะในพื้นที่น้ นั ๆ เช่น กำรปิ ดล็อค เพื่อ
ป้ องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุ ญำตนำสำรเคมีไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์
สำรหล่อลื่นที่ใช้กบั เครื่ องจักรที่สัมผัสมีโอกำสสัมผัสกับวัตถุดิบต่ำง ๆ และผลิตภัณฑ์ โดยตรง
ต้องเป็ นประเภทที่สำมำรถใช้ในอุตสำหกรรมอำหำรได้ (food grade) และไม่เป็ นสำรก่อภูมิแพ้
(allergen) เท่ำนั้น โดยต้องจัดเก็บเอกสำรรับรองดังกล่ำวไว้
ในกรณี ที่มีกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตน้ ำ เช่น ระบบ RO ไอน้ ำ สำรเคมีดงั กล่ำวต้องเป็ นประเภท
ที่สำมำรถใช้ได้ในอุตสำหกรรมอำหำร โดยต้องจัดเก็บเอกสำรรับรองดังกล่ำวไว้
2.11.2) กำรควบคุมโลหะ (Metal Control)
บริ ษทั ฯ ต้องมีระเบียบปฏิบตั ิ หรื อนโยบำย โดยครอบคลุมถึง
กำรควบคุมกำรใช้โลหะมีคม รวมถึงมีด และใบมีดที่หกั ได้ของ
อุปกรณ์ เข็มหรื อลวด รวมถึงกำร
บันทึกตรวจสอบกรณี ที่มีกำรแตกหักหรื อชำรุ ด กำรค้นหำ กรณี ที่มีกำรชำรุ ดเสี ยหำย
กำรควบคุมกำรใช้ใบมีดแบบหักได้ โดยห้ำมใช้ใบมีดแบบหักได้
ในบริ เวณผลิต
กำรห้ำมใช้ลวดเย็บกระดำษและที่หนีบกระดำษในพื้นที่กำรผลิต
กำรห้ำมกำรใช้ลวดเย็บกระดำษกับบรรจุภณ
ั ฑ์ของส่ วนผสม
อำหำร (food ingredients) บรรจุภณั ฑ์ (packaging) ที่บริ ษทั ฯ
ซื้ อมำ เพื่อป้ องกันกำรปนเปื้ อน

2.11.3) กำรควบคุมแก้ว พลำสติกแตกหักได้ เซรำมิคและวัสดุที่คล้ำยคลึง (Glass, brittle plastic, ceramic and
similar material control)
บริ ษทั ฯ ต้องหลีกเลี่ยงกำรใช้ หรื อมีกำรป้ องกันกำรแตกหักได้ของแก้วหรื อวัสดุที่มีกำรแตกหักได้อื่นๆ
ในบริ เวณที่มีกำรผลิต โดยต้องมีระเบียบปฏิบตั ิ โดยครอบคลุมถึง
บัญชี แผนผัง (layout) ของอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่มีแก้วเป็ น
ส่ วนประกอบ และบันทึกกำร
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ตรวจสอบแก้วและวัสดุคล้ำยแก้วในบริ เวณผลิต บริ เวณจัดเก็บ คลังสิ นค้ำ โรงอำหำร รวมถึงกำร
นำอุปกรณ์เครื่ องแก้วในห้องปฏิบตั ิกำรเข้ำไปในบริ เวณผลิต
มำตรกำรจัดกำรกรณี เกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่ปกติในสำยกำรผลิต เช่น อุปกรณ์ที่ทำด้วยแก้วแตก โดย
กำรกักสิ นค้ำในบริ เวณผลิต กำรทำควำมสะอำดในบริ เวณผลิตที่พบปัญหำ กำรควบคุมกำร
ปนเปื้ อนที่เครื่ องแต่งกำยพนักงำน รวมถึงกำรตรวจสอบบริ เวณผลิตและกำรกำหนดผูต้ รวจสอบ
และอนุมตั ิให้ทำกำรผลิตต่อไปได้ โดยไม่มีเศษแก้วตกค้ำง
บันทึกและจัดเก็บบันทึกของกำรจัดกำรกรณี ที่แก้วแตก
2.11.4) กำรควบคุมไม้ (Wood Control)
ห้ำมมีกำรใช้ไม้หรื อวัสดุที่ทำจำกไม้ ในบริ เวณผลิต ในกรณี ที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรใช้ได้ตอ้ ง
จัดให้มีกำรตรวจสอบสภำพกำรใช้งำนอย่ำงสม่ำเสมอ โดยต้องไม่มีเสี้ ยนไม้ปนเปื้ อนกับวัตถุดิบ
ส่ วนผสมอำหำร บรรจุภณั ฑ์ ผลิตภัณฑ์สำเร็ จรู ป
กรณี ที่บริ ษทั ฯ มีกำรใช้พลั เลตไม้ ต้องมีกำรตรวจสอบและคัดแยกสภำพพัลเลตไม้ที่อำจมี
โอกำสทิ่มแทงสิ นค้ำได้ออกไป
2.12 อุปกรณ์ตรวจจับและคัดแยกสิ่ งแปลกปลอม (Foreign body detection and removal equipment)
2.12.1) อุปกรณ์ตรวจจับและคัดแยกสิ่ งแปลกปลอม (Foreign body detection and removal equipment)
บริ ษทั ฯ ต้องมีเอกสำรสำหรับกำรประเมินอันตรำย เช่น ในรู ป
ของ HACCP ครอบคลุมทั้งในส่ วนของกระบวนกำรผลิต ถึงอุปกรณ์ที่ใช้ลดหรื อกำจัดควำม
เสี่ ยงจำกสิ่ งแปลกปลอม ได้แก่ ตัวกรอง (filters), ตะแกรง (sieves), เครื่ องตรวจจับโลหะ (metal
detector), แม่เหล็ก (magnets), อุปกรณ์คดั แยกด้วยแสง (optical sorting equipment), อุปกรณ์คดั
แยกทำงกำยภำพอื่น ๆ เช่น กำรคัดแยกทำงน้ ำหนักโน้มถ่วง (gravity separation), เครื่ องเอ็กซเรย์
(x-ray), เครื่ องยิงสี (color sortor)
บริ ษทั ฯ ต้องจัดทำคู่มือกำรทำงำนซึ่ งระบุถึง ชนิดของเครื่ องจักร รวมไปถึงค่ำควำมไวของกำร
ตรวจจับ (sensitivity of the detection) เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกำรทำงำนของเครื่ องเหมำะสมกับ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ รวมถึงให้มีกำรพิสูจน์ยนื ยัน (validation) ของเครื่ องมือนั้นๆ
บริ ษทั ฯ ต้องกำหนดควำมถี่ของกำรตรวจสอบของเครื่ องตรวจจับและมีกำรบันทึก
กรณีที่พบว่ำอุปกรณ์ดงั กล่ำวไม่สำมำรถทำงำนได้ตำมปกติวำ่ จะแก้ไขหรื อจัดกำรกับสิ นค้ำนั้นๆ
อย่ำงไร
2.12.2) ตัวกรองและตะแกรง (Filter and Sieves) ต้องมีบนั ทึกกำรตรวจสอบสิ่ งตกค้ำงและสภำพกำรใช้งำน
ของตัวกรองและตะแกรงอย่ำงสม่ำเสมอและวิเครำะห์หำสำเหตุของปั ญหำ
2.12.3) เครื่ องตรวจจับโลหะ Metal Detector
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บริ ษทั ฯ ต้องมีระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องกำรตรวจสอบเครื่ องตรวจจับโลหะ โดยครอบคลุมถึง
ขนำดกำรใช้แผ่นทดสอบ (test piece), วัสดุกำรนำมำทำแผ่น ทดสอบ
แผ่นทดสอบที่ทำด้วย Ferrous (Fe) ขนำดไม่เกิน 2.0 mm,Non-Ferrous (Non-Fe) ขนำดไม่เกิน
3.0 mm.และ Stainless steel ขนำดไม่เกิน 3.0 mm.
กำรทดสอบ ผูป้ ฏิบตั ิงำนต้องทดสอบ ประสิ ทธิภำพกำรตรวจจับได้และประสิ ทธิภำพกำรกลไก
กำรรี เจคของเครื่ อง
กำรทดสอบ Test pieces ต้องทดสอบ 2 ขั้นตอน ได้แก่ กำรใช้ test pieces กับเครื่ องเปล่ำและกับ
วัตถุดิบ ส่ วนผสมหรื อผลิตภัณฑ์สำเร็ จรู ป
กำรติดตั้งเครื่ องตรวจจับโลหะต้องพิจำรณำถึง automatic rejection device และต้องมีระบบกำร
ป้ องกันกำรเข้ำถึงโปรแกรม (a secure unit accessible) รวมถึงกำหนดผูร้ ับผิดชอบเฉพำะ
ในกรณี ที่เครื่ องทำงำนผิดพลำดหรื อล้มเหลว ต้องระบุถึงกำรดำเนินกำรแก้ไข หรื อป้ องกัน
รวมถึงกำรกักแยกสิ นค้ำ และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผำ่ นกำรตรวจสอบล่ำสุ ด
2.12.4) แม่เหล็ก / เครื่ องคัดแยกด้วยแสง (Magnets/Optical sorting equipment)
ในกรณี ที่มีกำรใช้แม่เหล็ก ต้องทรำบค่ำควำมแรงของสนำมแม่เหล็กหรื อทดสอบประสิ ทธิภำพ
กำรดักจับได้ และจัดเก็บบันทึกไว้กรณี ที่มีกำรใช้ เครื่ องคัดแยกด้วยแสง เช่น เครื่ องยิงสี (color sorter)
ต้องปฏิบตั ิงำนตำมคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนของผูผ้ ลิตเครื่ อง
2.13 กำรกำจัดขยะและของเสี ย (Waste disposal)
บริ ษทั ฯ ต้องมีเอกสำรระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องกำรจัดกำรของขยะแลของเสี ย เพื่อให้มนั่ ใจว่ำขยะและของเสี ย
ได้รับกำรกำจัดอย่ำงเหมำะสม ไม่เป็ นแหล่งที่อยูข่ องสัตว์พำหะ และไม่ก่อให้เกิดกำรปนเปื้ อนข้ำมสู่ ผลิตภัณฑ์
และสอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- ที่รวบรวมจัดเก็บขยะต้องอยูใ่ นพื้นที่ที่เหมำะสม ต้องไม่เก็บขยะจนล้นออกมำและต้องออกแบบดีพอที่จะ
รองรับขยะได้
- ถังขยะต้องมีฝำปิ ดเพื่อป้ องกันแมลงและสัตว์พำหะนำโรคและตั้งอยูใ่ นที่ที่เหมำะสมและเพียงพอ
- ในกรณี ที่มีขยะและของเสี ยอันตรำยส่ งให้กบั หน่วยงำนบริ กำรภำยนอกเพื่อไปทำลำยต้องมีเอกสำรยืนยัน
จำกหน่วยงำนบริ กำรภำยนอก ได้วำ่ หน่วยงำนดังกล่ำวมีประสิ ทธิ ภำพในกำรจัดเก็บและจำกัดขยะและ
ของเสี ยอันตรำยเหล่ำนั้นได้จริ ง
กรณี ที่บริ ษทั ฯ ผลิตวัตถุดิบต่ำง ๆ หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่มีขอ้ มูลของ TU Group ระบุอยูบ่ นวัสดุ เช่น ตัว
ฉลำก หรื อฉลำกบนบรรจุภณ
ั ฑ์ของวัตถุดิบต่ำง ๆ หรื อ ตัวบรรจุภณ
ั ฑ์เอง วัสดุดงั กล่ำวที่เหลือจำกกำรส่ ง
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มอบ(โดยไม่มีกำรสัง่ ซื้ ออีก) วัสดุที่เสื่ อมสภำพ วัสดุที่เสี ยหำย ต้องได้รับกำรทำลำยที่ถูกต้องตำม
กฎหมำยและไม่มีโอกำสนำไปใช้ซ้ ำได้อีก พร้อมบันทึกกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
2.14 กำรควบคุมสัตว์พำหะนำโรค (Pest control)
กรณี ที่บริ ษทั ฯ ทำกำรกำจัดสัตว์พำหะเอง บริ ษทั ฯ ต้องมีระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องกำรควบคุมสัตว์พำหะนำโรค โดย
ครอบคลุมถึง
กำรกำหนดจำนวนและตำแหน่งกำรวำงอุปกรณ์กำจัดสัตว์พำหะนำโรคที่มีควำมเหมำะสมรวมถึงมีแผนที่
วำงกับดัก / ไฟดักแมลง ที่เป็ นปั จจุบนั
กำรกำหนดควำมถี่ในกำรกำจัดสัตว์พำหะนำโรค และกำรตรวจสอบภำยนอกอำคำรอย่ำงน้อยทุกเดือน
และภำยในอำคำรทุก 2 สัปดำห์
กำหนดควำมถี่ในกำรตรวจสอบสัตว์พำหะในอำคำรหรื อ Live catch กำหนด 1 ครั้ง/สัปดำห์และนอก
อำคำรผลิต 1 ครั้ง/เดือน
กำรบ่งชี้อุปกรณ์กำจัดสัตว์พำหะนำโรค
กับดักสัตว์พำหะนำโรค ต้องมีกำรยึดติดกับที่ เพื่อป้ องกันควำมไม่ปลอดภัยในด้ำนกำรใช้สำรเคมี
สำรกำจัดสัตว์พำหะนำโรคที่ใช้ทุกชนิด ต้องมีฉลำก เอกสำรกำกับควำมปลอดภัย (MSDS) และขึ้น
ทะเบียนกับสำนักงำนคณะกรรมอำหำรและยำ (อย.) เช่น ใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรำย (วอ.8)
ต้องมีบนั ทึกชนิด อัตรำส่ วนผสมปริ มำณและสถำนที่ใช้ ของสำรกำจัดสัตว์พำหะนำโรคทุกครั้งที่ใช้
กำรทำควำมสะอำดกับดักสัตว์พำหะนำโรค ในกรณี ที่สำมำรถดำเนิ นกำรได้
กับดักแมลง ต้องมีที่รองรับแมลงที่ตำยครบทุกจุด
พนักงำนที่ทำหน้ำที่ควบคุมและกำจัดสัตว์พำหะนำโรคต้องมีควำมรู ้ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสม
รวมถึงได้รับกำรอบรมตำมควำมจำเป็ น
กำรบันทึกกำรตรวจสอบและกำรวิเครำะห์ผลกำรกำจัดสัตว์พำหะ กรณี พบปัญหำต้องมีบนั ทึกแนว
ทำงกำรแก้ไขไว้
มำตรกำรป้ องกันพื้นที่ที่มีกำรกำจัดสัตว์พำหะนำโรค ไม่ให้มีโอกำสที่จะเกิดกำรปนเปื้ อนในวัตถุดิบต่ำง
ๆ บรรจุภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์สำเร็ จรู ป
ในระหว่ำงกำรตรวจประเมินของผูต้ รวจประเมิน ต้องไม่พบสัตว์พำหะนำโรคหรื อร่ องรอยบริ เวณผลิต
คลังสิ นค้ำจัดเก็บวัตถุดิบต่ำง ๆ บรรจุภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์สำเร็ จรู ป เช่น กำรพบซำกหนูในกับดักโดยไม่มี
กำรตรวจสอบ
กรณี บริ ษทั ฯ ใช้บริ กำรผูใ้ ห้บริ กำร (service provider) ต้องมีเอกสำรสัญญำว่ำจ้ำงในกำรกำจัดสัตว์พำหะนำโรค
และเอกสำรที่เกี่ยวข้องดังนี้
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-

เอกสำรใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็ นอันตรำยต่อสุ ขภำพ (อภ.2)
กำรกำหนดจำนวนและตำแหน่งกำรวำงอุปกรณ์กำจัดสัตว์พำหะนำ
โรคที่มีควำมเหมำะสมรวมถึงมีแผนที่วำงกับดัก / ไฟดักแมลง ที่เป็ นปัจจุบนั
กำรกำหนดควำมถี่ในกำรกำจัดสัตว์พำหะนำโรค และกำรตรวจสอบ ภำยนอกอำคำรอย่ำงน้อยทุกเดือน
และภำยในอำคำรทุก 2 สัปดำห์
กำรชี้บ่งอุปกรณ์กำจัดสัตว์พำหะ
สำรกำจัดสัตว์พำหะนำโรคที่ใช้ทุกชนิด ต้องมีฉลำก, เอกสำรกำกับควำมปลอดภัย (MSDS) และขึ้น
ทะเบียนกับสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) เช่น ใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรำย(วอ.8)
ต้องมีบนั ทึกชนิด, อัตรำส่ วนผสม, ปริ มำณและสถำนที่ใช้ ของสำรกำจัดสัตว์พำหะนำโรคทุกครั้งที่ใช้
ใบประกำศนียบัตร กำรผ่ำนกำรฝึ กอบรมหลักสู ตรผูค้ วบคุมกำรใช้วตั ถุอนั ตรำยเพื่อใช้รับจ้ำงของผู ้
ควบคุมฯ ประจำสถำนประกอบกำรของผูใ้ ห้บริ กำร
หลักฐำนกำรฝึ กอบรมของพนักงำนทุกคนที่เข้ำทำบริ กำรกำจัดสัตว์พำหะนำโรคโดยอบรมจำกผูค้ วบคุมฯ
ประจำสถำนประกอบกำรของผูใ้ ห้บริ กำร
บันทึกบันทึกกำรตรวจสอบและกำรวิเครำะห์ผลกำรกำจัดสัตว์พำหะกรณี พบปัญหำต้องมีบนั ทึกแนว
ทำงกำรแก้ไขไว้
บริ ษทั ฯ ต้องมีกำรทวนสอบกำรปฏิบตั ิงำนของผูใ้ ห้บริ กำรไปเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
2.15 กำรจัดเก็บและกำรขนส่ ง (Storage and Transportation)
บริ ษทั ฯ ต้องมีระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องกำรจัดเก็บและกำรขนส่ ง เพื่อควบคุมควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ระหว่ำงกำร
จัดเก็บ และขนส่ ง โดยอยูบ่ นพื้นฐำนกำรประเมินควำมเสี่ ยง โดยครอบคลุมถึง
a) ต้องมีกำรเก็บรักษำวัตถุดิบ/บรรจุภณั ฑ์ในพื้นที่ที่สะอำด และมีสภำวะที่เหมำะสมตำมประเภทของวัตถุดิบ/
บรรจุภณั ฑ์ และไม่เกิดกำรปนเปื้ อน
b)กำรชี้บ่งวัตถุดิบ/บรรจุภณั ฑ์ที่เหมำะสม และชัดเจน เพื่อให้สำมำรถสอบกลับได้
c) กำรบริ หำรสต๊อกโดยใช้ระบบ FIFO (First In First Out) หรื อ FEFO (First Expired First Out)
d) กำรจัดกำรเคลื่อนย้ำยผลิตภัณฑ์แช่เย็นและแช่แข็ง ขนถ่ำยระหว่ำงพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ
e) เมื่อกำรจัดเก็บจำเป็ นต้องควบคุมอุณหภูมิตอ้ งมีควำมสำมำรถที่จะรักษำอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ให้คงไว้ และ
ควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตำมที่กำหนด
f) กำรจัดแยกผลิตภัณฑ์ เพื่อป้ องกันกำรปนเปื้ อนข้ำม (ทำงกำยภำพ จุลชีววิทยำ หรื อสำรก่อภูมิแพ้)
g) ไม่วำงวัสดุบนพื้นโดยตรงและมีระยะห่ำงระหว่ำงผนังที่เหมำะสมในกำรปฎิบตั ิงำนและกำรตรวจสอบ
h) บรรจุภณั ฑ์ที่เปิ ดใช้บำงส่ วนต้องได้รับกำรป้ องกันจำกกำรปนเปื้ อนและมีกำรชี้บ่งที่ชดั เจนเพื่อคงไว้ซ่ ึ งกำร
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สอบย้อนกลับก่อนนำกลับมำในพื้นที่จดั เก็บตำมควำมเหมำะสม
I) บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ตอ้ งทำลำยทิ้งต้องจัดเก็บแยกพื้นที่และต้องมีระบบในกำรป้ องกันกำรใช้ผดิ โดยไม่ต้ งั ใจ
J)ในกรณี ที่มีควำมจำเป็ นที่ตอ้ งจัดเก็บภำยนอก ทั้งวัตถุดิบ บรรจุภณั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ระหว่ำงกระบวนกำร หรื อ
ผลิตภัณฑ์สำเร็ จรู ป สิ่ งของต่ำง ๆต้องได้รับกำรป้ องกันกำรปนเปื้ อนและป้ องกันกำรเสื่ อมสภำพ และต้องได้รับ
กำรตรวจสอบถึงควำมเหมำะสมต่อกำรใช้ก่อนนำเข้ำไปในโรงงำน
K) ยำนพำหนะ หรื อตูส้ ิ นค้ำที่ใช้ในกำรกระจำยผลิตภัณฑ์ตอ้ งได้รับกำรตรวจสอบก่อนกำรโหลด เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ
มีควำมเหมำะสมต่อกำรใช้ ซึ่ งต้องมัน่ ใจว่ำมีสภำพที่สะอำดปรำศจำกกลิ่นที่รุนแรง ที่อำจกระทบผลิตภัณฑ์ อยูใ่ น
สภำวะที่ป้องกันควำมเสี ยหำยของผลิตภัณฑ์ระหว่ำงเคลื่อนย้ำย
- ในกรณี ที่ตอ้ งมีกำรควบคุมอุณหภูมิ กำรขนส่ งต้องสำมำรถรักษำอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ไว้ได้ตำม
ข้อกำหนดมำตรฐำน
- ระบบกำรซ่อมบำรุ งและเอกสำรระเบียบกำรทำควำมสะอำดต้องคงไว้ สำหรับทุกยำนพำหนะและ
อุปกรณ์ในกำรโหลด
- กำรรักษำควำมปลอดภัยผลิตภัณฑ์ระหว่ำงกำรขนถ่ำยโดยเฉพำะพำหนะในระหว่ำงกำรจอดและไม่มี
พนักงำนเฝ้ำอยู่
- คำแนะนำที่ชดั เจนในกรณี ที่ยำนพำหนะเสี ยหรื อเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อเครื่ องทำควำมเย็นเสี ย เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ
มีกำรประเมินควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
- บริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยในกรณี ที่กำหนดเกี่ยวกับกำรขนส่ ง เช่น ใบอนุญำตนำหรื อเคลื่อนย้ำย
สัตว์หรื อซำกสัตว์ภำยในรำชอำณำจักร กรมปศุสัตว์ เป็ นต้น

ข้ อกำหนดที่3 แผนควำมปลอดภัยอำหำรและ HACCP
Food Safety Plan and HACCP
3.1 The HACCP Food Safety team –Codex Alimentarius step 1
HACCP Plan ต้องจัดทำโดยทีมที่มีควำมหลำกหลำยทำงสำยงำน ได้แก่ ผูร้ ับผิดชอบทำงด้ำนเทคนิคและคุณภำพ
ด้ำนกำรผลิต ด้ำนวิศวกรรม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- หัวหน้ำทีม ต้องมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในหลักกำร HACCP อย่ำงดี และมี
ประสบกำรณ์ในด้ำนกำรจัดกำร HACCP
- หัวหน้ำทีม ต้องผ่ำนกำรฝึ กอบรมระบบ HACCP จำกหน่วยงำนรำชกำร
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หรื อหน่วยงำนที่เป็ นที่ยอมรับ น่ำเชื่ อถือ
- สมำชิกทีมต้องมีควำมรู ้ในหลักกำร HACCP รวมทั้งในด้ำนผลิตภัณฑ์
กระบวนกำรผลิต และอันตรำยที่เกี่ยวข้อง
ในกรณี ที่ทำงบริ ษทั ฯ ไม่มีผทู ้ ี่มีควำมรู ้ทำงด้ำน HACCP สำมำรถให้ผเู ้ ชี่ยวชำญจำกภำยนอกเข้ำร่ วมทีมได้ แต่กำร
จัดกำรควำมปลอดภัยอำหำรประจำวันยังคงให้เป็ นหน้ำที่ของบุคลำกรของบริ ษทั ฯ เอง
บริ ษทั ฯ ต้องระบุขอบข่ำยของแผน HACCP แต่ละแผน รวมถึงผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ที่ส่ง
มอบให้กบั TU Group
บริ ษทั ฯ ต้องรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์อนั ตรำยไว้เป็ นเอกสำรและเป็ นปั จจุบนั โดย HACCP PLAN
ต้องอยูบ่ นพื้นฐำนของแหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่ อถือและสำมำรถอ้ำงอิงได้ ได้แก่
a) ข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ ล่ำสุ ด
b) อันตรำยที่เคยเกิดขึ้น และเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
c) หลักเกณฑ์กำรปฏิบตั ิที่มีควำมเกี่ยวข้อง เช่น Codex Code of Practice
d) กฎหมำยควำมปลอดภัยอำหำร
e) ข้อกำหนดของ TU Group (ถ้ำมี)
3.2 Describe the product - Codex Alimentarius step 2
บริ ษทั ฯ ต้องมีกำรระบุขอ้ มูลผลิตภัณฑ์และควำมปลอดภัยของอำหำร รำยละเอียดดังนี้
a) องค์ประกอบของอำหำร เช่น วัตถุดิบ ส่ วนประกอบ สำรก่อภูมิแพ้ และสู ตร
b) แหล่งที่มำของส่ วนผสม (ingredient)
c) คุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมี ที่มีผลต่อควำมปลอดภัยของ อำหำร เช่น pH และ aw
d) วิธีกำรถนอมรักษำอำหำรและกระบวนกำรผลิต เช่น กำรให้ควำมร้อนกำรทำให้เย็น
e) ประเภทของบรรจุภณั ฑ์ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์
f) ระบบกำรบรรจุ (กรณี จำเพำะ) เช่น modified atmosphere และ vacuum เป็ นต้น
g) กำรจัดเก็บ และกำรกระจำยสิ นค้ำ เช่น อุณหภูมิปกติ อุณหภูมิแช่เย็น อุณหภูมิแช่แข็ง เป็ นต้น
h) อำยุผลิตภัณฑ์ภำยใต้สภำวะที่ใช้งำน
3.3 Identify intended use - Codex Alimentarius step 3
บริ ษทั ฯ ต้องกำหนดวัตถุประสงค์กำรใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งข้อจำกัดกำรใช้ผลิตภัณฑ์กบั บำงกลุ่มผูบ้ ริ โภค เช่น ผู ้
ที่แพ้สำรก่อภูมิแพ้ (allergen) และสำรที่ก่อภำวะภูมิไวเกิน (intolerance) รวมถึงข้อมูลกำรใช้และแนวโน้มกำรใช้
ที่ผดิ วิธี ผิดวัตถุประสงค์ (alternative use)
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3.4 Construct a process flow diagram - Codex Alimentarius step 4
บริ ษทั ฯ ต้องจัดผังกระบวนกำรผลิต (flow diagram) ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และกระบวนกำรผลิต
ตั้งแต่ กำรรับวัตถุดิบ ไปจนถึง กระบวนกำรผลิต กำรจัดเก็บ และกำรส่ งมอบสิ นค้ำมำยัง TU Group ประกอบไป
ด้วยรำยละเอียดต่ำงๆ ดังนี้
a) แผนผังอำคำรและกำรจัดวำงเครื่ องมือ
b) วัตถุดิบ สิ่ งอำนวยควำมสะดวก และวัสดุสัมผัสอำหำร เช่น น้ ำ และบรรจุภณ
ั ฑ์
c) ลำดับ และกระบวนกำร
d) กระบวนกำรที่จำ้ งงำนจำกภำยนอก (ถ้ำมี)
e) ค่ำกำรควบคุมต่ำงๆ ภำยในกระบวนกำรผลิต (process parameter)
f) โอกำสที่จะทำให้กระบวนกำรผลิตล่ำช้ำ
g) กระบวนกำร rework หรื อ recycle
h) กำรแยกพื้นที่ ระหว่ำงพื้นที่ low risk/high care/high risk
i) ผลิตภัณฑ์สำเร็ จรู ป ผลิตภัณฑ์ระหว่ำงกระบวนกำรผลิต ผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิต และของเสี ยจำก
กระบวนกำรผลิต
3.5 Verify flow diagram - Codex Alimentarius step 5
-HACCP team ต้องทวนสอบควำมถูกต้องของผังกระบวนกำรผลิต โดยกำรทวนสอบในพื้นที่กำรผลิต โดยต้อง
คำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรผลิตประจำวันและตำมฤดูกำล กะกำรผลิต
-ต้องจัดเก็บบันทึกกำรทวนสอบ

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 ต้องระบุและบันทึกโอกำสที่จะเกิดอันตรำยขึ้นในขั้นตอนกำรผลิต โดยเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
กระบวนกำรผลิต และสิ่ งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ รวมถึงอันตรำยต่ำงๆ ในวัตถุดิบ กำรเหลือรอดของอันตรำย
ในขั้นตอนต่ำงๆ และอันตรำยที่เกิดจำก สำรก่อภูมิแพ้ (allergen) โดยต้องมีกำรประเมินอันตรำยทั้งในขั้นตอน
ก่อนหน้ำและขั้นตอนต่อไปในกระบวนกำรผลิต
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HACCP team ต้องทำกำรวิเครำะห์อนั ตรำยที่จำเป็ นต้องได้รับกำรป้ องกัน กำจัดและลดให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
โดยต้องพิจำรณำถึงสิ่ งต่ำงๆ ดังนี้
a) โอกำสกำรเกิดอันตรำย
b) ควำมรุ นแรงของอันตรำยที่มีต่อผูบ้ ริ โภค
c) ผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่เกิดอันตรำยได้ง่ำย
d) กำรรอดชีวิต และกำรแบ่งตัวของเชื้อที่เกี่ยวข้อง
e) สำรพิษ สำรเคมี หรื อสิ่ งแปลกปลอม
f) กำรปนเปื้ อนของวัตถุดิบ, intermediate/semi-processed product หรื อ finish product
g) กรณี ที่อนั ตรำยไม่สำมำรถลดได้ ให้กำหนดค่ำกำรยอมรับได้ในผลิตภัณฑ์สำเร็ จรู ปและจัดทำเป็ นเอกสำร
HACCP team โดย
a) กำหนดมำตรกำรป้ องกัน หรื อกำจัดอันตรำย หรื อลดให้อยูใ่ นเกณฑ์กำรยอมรับได้
b) กรณี มำตรกำรที่ใช้ควบคุมโดยโปรแกรมพื้นฐำน (pre-requisite programs) และต้องทำกำรพิสูจน์
ยืนยันถึงควำมเหมำะสมในกำรควบคุมอันตรำย
c) พิจำรณำว่ำอำจมีมำตรกำรควบคุมอันตรำยที่สำมำรถใช้ได้มำกกว่ำหนึ่งมำตรกำร
3.7 Determine the critical control points (CCP) - Codex Alimentarius step 7, principle 2
สำหรับแต่ละอันตรำยที่ตอ้ งกำรกำรควบคุม จุดควบคุมต้องได้รับกำร ทบทวนถึงควำมวิกฤติโดยต้อง
พิจำรณำอย่ำงมีเหตุและผลและอำจดำเนิ นกำรโดยใช้ผงั กำรตัดสิ นใจ (decision tree)
จุดควบคุมวิกฤต (CCP) ต้องเป็ นจุดที่ตอ้ งกำรกำรควบคุมเพื่อป้ องกันลดและกำจัดอันตรำยลงสู่ ระดับที่
ยอมรับได้
ถ้ำอันตรำยได้รับกำรกำหนดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่จำเป็ นสำหรับกำรควบคุมอันตรำยแต่จุด
ดังกล่ำวไม่มีกำรควบคุม ผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนกำรต้องได้รับกำรปรับ ณ ขั้นตอนดังกล่ำว ณ ขั้นตอน
ก่อนหน้ำ หรื อขั้นตอนภำยหลังจำกจุดดังกล่ำวนี้ เพื่อให้มีมำตรกำรควบคุม
3.8 Establish critical limits for each CCP- Codex Alimentarius step 8, principle 3
แต่ละจุดควบคุมวิกฤต (CCP) ต้องมีกำรกำหนดค่ำวิกฤตเพื่อที่ให้เกิดควำมชัดเจนว่ำกระบวนกำรผลิตอยู่
หรื อออกนอกกำรควบคุม โดยต้อง
a) สำมำรถวัดค่ำได้ (เช่น เวลำ อุณหภูมิ)
b) ต้องมีแนวทำงกำรปฏิบตั ิหรื อตัวอย่ำง สนับสนุนเมื่อกำรวัดเป็ นแบบนำมธรรม (เช่น รู ปภำพ)
ทีม HACCP ต้องพิสูจน์ยนื ยันค่ำวิกฤตในแต่ละจุดวิกฤต (validation)
3.9 Establish a monitoring system for each CCP - Codex Alimentarius step 9, principle 4
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บริ ษทั ฯ ต้องมีมำตรกำรและบันทึกกำรตรวจติดตำมในแต่ละจุด CCP
3.10 Establish a corrective action plan - Codex Alimentarius step 10, principle 5
บริ ษทั ฯ ต้องมีมำตรกำรและบันทึก กำรแก้ไข ป้ องกัน กรณี พบว่ำมีค่ำเบี่ยงเบนไปจำกค่ำที่กำหนด
3.11 Establish verification procedure – Codex Alimentarius step 11, principle 6
บริ ษทั ฯ ต้องมีมำตรกำรและบันทึกกำรทวนสอบ HACCP plan ในกิจกรรมต่ำง ๆ
a) กำรตรวจติดตำมภำยใน (Internal audit)
b) กำรทวนสอบบันทึก เพื่อยืนยันว่ำไม่มีค่ำที่ไม่ได้อยูใ่ นช่วงที่ควบคุม
c) กำรทบทวนข้อร้องเรี ยนจำกลูกค้ำ
d) กำรทบทวนเมื่อมีกำรถอนถอนหรื อกำรเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์
บันทึกของกำรทวนสอบต้องมีกำรจัดเก็บและสื่ อสำรให้ผเู ้ กี่ยวข้องรับทรำบ
3.12 HACCP documentation and record keeping – Codex Alimentarius step 12,principle 7
บริ ษทั ฯ ต้องจัดเก็บเอกสำรและบันทึกอย่ำงเพียงพอที่จะช่วยให้สำมำรถทวนสอบได้วำ่ กำรควบคุม HACCP
รวมถึงกำรจัดกำรโปรแกรมพื้นฐำน (Pre-requisite programs) ได้มีกำรดำเนินกำรและคงรักษำไว้
3.13 Review the HACCP plan
บริ ษทั ฯ ต้องทบทวน HACCP plan และ โปรแกรมพื้นฐำน (Pre-requisite programs) อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ปี หรื อ
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง ที่เกี่ยวข้อง หรื อมีผลกับควำมปลอดภัยของสิ นค้ำ โดยอำจรวมสิ่ งต่ำงๆ อย่ำงน้อยเมื่อ
a) มีกำรเปลี่ยนบริ ษทั ฯวัตถุดิบ
b) มีกำรเปลี่ยนส่ วนผสม สู ตรผลิต
c) มีกำรเปลี่ยนขั้นตอนกำรผลิต
d) มีกำรเปลี่ยนบรรจุภณั ฑ์ กำรจัดเก็บ และ กำรกระจำยสิ นค้ำ
e) มีกำรเปลี่ยนกำรใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ำ
f) มีกำรเสี่ ยงในกำรปนเปื้ อน
g) ภำยหลังกำรเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น
h) มีขอ้ มูลกำรวิทยำศำสตร์ ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนผสม กระบวนกำร ผลิต หรื อ ผลิตภัณฑ์
i) มีกำรเปลี่ยนแปลงบันทึก Pre-requisite program หรื อ HACCP
ข้ อกำหนดที่ 4 กำรควบคุมผลิตภัณฑ์ Product Control
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4.1 กำรควบคุมวัตถุดิบ Raw material control
บริ ษทั ฯ ต้องนำ HACCP principles มำประเมินควำมเสี่ ยงของอันตรำยทำงด้ำนชีวภำพ (biological hazard) เคมี
(chemical hazard) กำยภำพ (physical hazard) สำรก่อภูมิแพ้ (allergen) และสำรก่อรังสี (radiological agents) [ตำม
HARPC USA] และนำไปกำหนดข้อกำหนดมำตรฐำน (specification) เพื่อให้ใช้ในกำรตรวจสอบรับเข้ำวัตถุดิบ
ต่ำง ๆ ส่ วนผสมอำหำร และบรรจุภณั ฑ์ที่สัมผัสโดยตรงกับอำหำร
บริ ษทั ฯ ต้องตรวจสอบคุณภำพวัตถุดิบต่ำง ๆ ส่ วนผสมอำหำร และบรรจุภณั ฑ์ที่สัมผัสโดยตรงกับอำหำรและ
กำรตรวจสอบ Migration ก่อนกำรนำไปใช้ กรณี ไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดมำตรฐำน ต้องมีเกณฑ์ในกำรตัดสิ นใจ
Accept/Reject และกำหนดผูม้ ีอำนำจในกำรตัดสิ นใจ
4.2 ฉลำกผลิตภัณฑ์ Product labelling
ฉลำกผลิตภัณฑ์ตอ้ งสอดคล้องตำมข้อกำหนดกฎหมำยและกฎหมำยเฉพำะของผลิตภัณฑ์ และข้อกำหนดกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลต้องระบุถึง ข้อมูลควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็บ กำรจัดเตรี ยมเพื่อกำรใช้
ข้อมูลที่มีกำรระบุอยูบ่ นฉลำก เช่น ส่ วนผสมและข้อมูลสำรก่อภูมิแพ้ ต้องเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง และสอดคล้องตำม
ข้อกำหนดเพื่อกำรตรวจรับ
บริ ษทั ฯ ต้องสำมำรถแสดงเอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรกล่ำวอ้ำงบนฉลำกว่ำมีควำมสอดคล้องกับเอกสำรที่ได้
ขึ้นทะเบียนไว้ หรื อตำมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น เลขที่ อ.ย. หรื อ ส่ วนผสม เป็ นต้น และต้องมีกำรทบทวน
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ รำยละเอียดที่อยูใ่ นฉลำกไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ได้แก่ ข้อมูลสู ตรกำรผลิต, วัตถุดิบที่ใช้
และข้อมูล vendor ของวัตถุดิบนั้น แหล่งที่มำของวัตถุดิบและกฎหมำย มีกำรจัดเก็บหลักฐำนในกำรพิสูจน์ยนื ยัน
อย่ำงเต็มรู ปแบบ (fully validated) ว่ำสอดคล้องตำมกำรกล่ำวอ้ำงดังกล่ำว
4.3 กำรจัดกำรสำรก่อภูมิแพ้ Management of allergens
บริ ษทั ฯ ต้องมีระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องกำรจัดกำรสำรก่อภูมิแพ้ (allergen) โดย
ครอบคลุมถึง
กำรประเมินวัตถุดิบ ส่ วนผสม และบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ เพื่อป้ องกันกำรปนเปื้ อนจำกสำรก่อภูมิแพ้ตำม
รำยกำร Allergen list ของประเทศผูผ้ ลิตและลูกค้ำประเทศปลำยทำง
-

กำรจัดทำและแสดงรำยกำรสำรก่อภูมิแพ้ (allergen) ของวัตถุดิบที่มีกำรใช้เป็ นส่ วนผสม รวมถึง
processing aids, intermediate product และ finished product และเมื่อมีผลิตภัณฑ์และส่ วนผสมใหม่
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-

-

กำรจัดทำเอกสำรกำรประเมินควำมเสี่ ยง เพื่อบ่งชี้ เส้นทำงของกำรปนเปื้ อน และจัดทำเอกสำรนโยบำย
และระเบียบปฏิบตั ิกำรจัดกำรวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่ำงกระบวนกำรผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็ จรู ป
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำไม่มีกำรปนเปื้ อนข้ำมโดยจะต้องประกอบด้วย
a) กำรพิจำรณำลักษณะทำงกำยภำพของสำรก่อภูมิแพ้ เช่น เป็ นผง ของเหลว หรื อเป็ นอนุภำค
ส่ วนผสม
b) กำรบ่งชี้จุดที่สำมำรถปนเปื้ อนข้ำมได้ตลอดกระบวนกำรผลิต
c) กำรประเมินควำมเสี่ ยงกำรปนเปื้ อนข้ำมของสำรก่อภูมิแพ้แต่ละขั้นตอนกำรผลิต
d) กำรบ่งชี้มำตรกำรควบคุมที่เหมำะสมเพื่อลดหรื อกำจัดควำมเสี่ ยงของกำรปนเปื้ อนข้ำม
กรณี ที่มีกำร rework เกิดขึ้นในขั้นตอนกำรใช้/กำรผลิตต้องมีกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ที่มีกำร rework นั้น
เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดกำรปนเปื้ อนข้ำม
หำกธรรมชำติของกระบวนกำรผลิต ไม่สำมำรถควบคุมกำรปนเปื้ อนข้ำมของสำรก่อภูมิแพ้ได้บนฉลำก
ควรมีกำรเตือนเกี่ยวกับสำรก่อภูมิแพ้แจ้งให้แก่ TU Group ทรำบ
ระเบียบปฏิบตั ิกำรทำควำมสะอำดอุปกรณ์เครื่ องมือ หรื อพื้นที่ ต้องออกแบบเพื่อกำจัดหรื อลดระดับควำม
เสี่ ยงกำรปนเปื้ อนสำรก่อภูมิแพ้ และต้องทำกำรทวนสอบ (verification) เป็ นประจำ
กำหนดวิธีกำรทำควำมสะอำดต้องพิสูจน์ยนื ยัน(Validate) ประสิ ทธิภำพกำรทำควำมสะอำด
เครื่ องมือที่ใช้ทำควำมสะอำดสำหรับสำรก่อภูมิแพ้ ต้องมีกำรบ่งชี้วำ่ ใช้กบั สำรก่อภูมิแพ้เฉพำะหรื อใช้
ครั้งเดียว หรื อได้รับกำรทำควำมสะอำดอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพหลังกำรใช้
เครื่ องมือที่ใช้ทำควำมสะอำดสำหรับสำรก่อภูมิแพ้ ต้องมีกำรบ่งชี้วำ่ ใช้กบั สำรก่อภูมิแพ้เฉพำะหรื อใช้
ครั้งเดียว หรื อได้รับกำรทำควำมสะอำดอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพหลังกำรใช้

4.4 ผลิตภัณฑ์แท้ กำรกล่ำวอ้ำงและห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์ (Product authenticity, claims and chain of custody)
บริ ษทั ฯ ต้องติดตำมข้อมูลโอกำสกำรปลอมปนอำหำร (Food fraud) ในวัตถุดิบต่ำง ๆ และส่ วนผสม
อำหำรและประเมินโอกำสกำรปลอมปนพร้อมกำหนดมำตรกำรควบคุมหรื อป้ องกันที่เหมำะสม
ในกรณี ที่วตั ถุดิบมีโอกำสหรื อควำมเสี่ ยงของกำรปลอมปน บริ ษทั ฯ ต้องมีผลตรวจสอบหรื อทดสอบเพื่อ
ยืนยันกำรปลอมปนนั้นๆ
กรณี ที่บริ ษทั ฯมีกำรใช้วตั ถุดิบที่มีกำรกล่ำวอ้ำงตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้
a) แหล่งที่มำ (Provenance or origin)
b) สำยพันธุ์ (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)
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-

บริ ษทั ฯ ต้องมีเอกสำรรับรองแล้วแต่กรณี และเอกสำรกำรสอบย้อนกลับ (Traceability) ข้อมูลของ
วัตถุดิบดังกล่ำวได้
กรณี กำรกล่ำวอ้ำงและมีขอ้ ตกลงกับ TU Group เกี่ยวกับกรรมวิธีกำรผลิตและทำงศำสนำ (เช่น เกษตร
อินทรี ย ์ เจ ฮำลำล โคเชอร์) บริ ษทั ฯต้องรักษำสถำนะกำรกล่ำวอ้ำงต่ำง ๆ ไว้

4.5บรรจุภณั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ (Product packaging)
บริ ษทั ฯ ต้องใช้บรรจุภณั ฑ์ที่เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กบั TU Group โดยพิจำรณำคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็ น high fat content, ผลิตภัณฑ์ที่มีควำมเป็ นกรดสู ง pH
หรื อสภำวะกำรใช้งำนที่จะมีผลกระทบกับบรรจุภณั ฑ์
บริ ษทั ฯ ต้องมีผลวิเครำะห์ของบรรจุภณั ฑ์และ product contact liner (เช่น แผ่นรองผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ชวั่ ครำว) เพื่อให้เป็ นไปตำมค่ำควำมปลอดภัยตำมแต่ละชนิดของบรรจุภณ
ั ฑ์ และสอดคล้องกับ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ ต้องมีกำรศึกษำอำยุของบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ครอบคลุมกับอำยุของผลิตภัณฑ์
4.6 กำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์และกำรทดสอบจำกห้องปฏิบตั ิกำร (Product inspection and laboratory testing)
4.6.1) กำรตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ (Product inspection and testing)
พื้นที่หอ้ งปฏิบตั ิกำรทำงด้ำนจุลินทรี ย ์ จะต้องไม่ติดกับบริ เวณกำรผลิตหรื อพื้นที่จดั เก็บ เพื่อป้ องกันไม่ให้
เกิดกำรปนเปื้ อน
บริ ษทั ฯ ต้องมีกำรจัดทำแผนกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ และกระบวนกำรผลิต ครอบคลุมดังต่อไปนี้
a) กำรตรวจสอบสภำวะแวดล้อม ได้แก่ air test หรื อ swab test
b) กำรทดสอบด้ำนเชื้ อจุลินทรี ย ์ ด้ำนทำงเคมี ด้ำนกำยภำพ ด้ำนประสำทสัมผัสรวมทั้งระบุวธิ ี กำรและ
ควำมถี่ในกำรทำทดสอบ
c) กำรจัดทำบันทึกผลกำรทดสอบและทบทวนผลอย่ำงสม่ำเสมอ
บริ ษทั ฯ ต้องศึกษำอำยุของผลิตภัณฑ์ (shelf life study) ให้ครอบคลุมถึงกำรวิเครำะห์ทำงด้ำนประสำทสัมผัส
ด้ำนจุลินทรี ย ์ และด้ำนเคมี เช่น pH,aw และจัดเก็บบันทึกผลกำรศึกษำตลอดระยะเวลำกำรทำทดสอบ
นั้นๆ
4.6.2) ห้องปฏิบตั ิกำรทดสอบ (Laboratory testing)
กรณี บริ ษทั ฯ มีหอ้ งปฏิบตั ิกำรทดสอบ/สอบเทียบเอง บริ ษทั ฯ ต้องมัน่ ใจว่ำ
a) สภำวะแวดล้อมของห้องปฏิบตั ิกำร เช่นอุณหภูมิ แสงสว่ำง ควำมชื้น สัมพัทธ์ กำรระบำยอำกำศต้อง
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b)
c)

d)

เหมำะสมกับกำรทดสอบ/สอบเทียบ
พนักงำนที่ทำหน้ำที่ทดสอบ/สอบเทียบมีควำมรู ้ และประสบกำรณ์ที่ เหมำะสม รวมถึงได้รับกำรอบรม
ตำมควำมจำเป็ น
วิธีทดสอบ/สอบเทียบที่ใช้เป็ นวิธีมำตรฐำนที่ยอมรับกันอย่ำงแพร่ หลำยในระดับชำติหรื อนำนำชำติหำกมี
กำรดัดแปลงวิธี ต้องมีผลกำรพิสูจน์ยนื ยัน (Validation) ว่ำวิธีที่ดดั แปลงสำมำรถเทียบเคียงวิธีมำตรฐำน
ได้
ต้องมีกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมทดสอบควำมชำนำญ (Proficiency test) หรื อ กำรเปรี ยบเทียบระหว่ำง
ห้องปฏิบตั ิกำร (Inter lab) อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อเป็ นกำรทวนสอบประสิ ทธิภำพกำรทดสอบของ
ห้องปฏิบตั ิกำร
กรณี บริ ษทั ฯ ใช้บริ กำรห้องปฏิบตั ิกำรทดสอบพำรำมิเตอร์ ที่สำคัญต่อควำมปลอดภัยอำหำรหรื อที่
กฎหมำยกำหนด/สอบเทียบภำยนอก บริ ษทั ฯ ต้องมีกำรคัดเลือกและพิจำรณำแล้วว่ำมีมำตรฐำน
น่ำเชื่อถือ เช่น หน่วยงำนรำชกำรหรื อห้องปฏิบตั ิกำรที่ได้รับรองระบบ ISO/IEC 17025ในกรณี ที่ไม่
สำมำรถหำห้องปฏิบตั ิกำรทีได้รับกำรรับรอง ISO/IEC 17025 ได้ ต้องมีกำรทดสอบอื่นๆเพื่อยืนยัน
ควำมสำมำรถห้องปฏิบตั ิกำร เช่น กำรทำ Proficiency test หรื อ กำรเปรี ยบเทียบระหว่ำงห้องปฏิบตั ิกำร
(Inter lab)

4.7 กำรตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ (Product release)
บริ ษทั ฯ ต้องมีระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องกำรตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ที่มีกำรส่ งมอบต้องผ่ำนกำร
ตรวจสอบตำมเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนด (specification) ที่เห็นชอบร่ วมกัน ก่อนกำรส่ งมอบให้กบั
TU Group และต้องได้รับอนุมตั ิกำรตรวจปล่อยโดย QC/QA ที่รับผิดชอบเท่ำนั้น
ข้ อกำหนดที่5 กำรควบคุมกระบวนกำรผลิต (Process Control)
5.1 กำรควบคุมกระบวนกำร(Control of operations)
บริ ษทั ฯ ต้องจัดทำเอกสำรข้อกำหนดมำตรฐำนของกระบวนกำรผลิต (process specification) และวิธีปฏิบตั ิงำน
(work instructions) ในขั้นตอนกำรผลิตสำคัญ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำผลิตภัณฑ์ มีควำมปลอดภัย สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดกฎหมำย ได้แก่
a) สู ตรกำรผลิต โดยต้องรวมถึงกำรระบุชนิดของสำรก่อภูมิแพ้
b) เครื่ องมือที่ใช้ในกำรผสม อัตรำเร็ ว และเวลำ
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c) กำรตั้งค่ำกำรทำงำนของอุปกรณ์
d) ระยะเวลำกำรให้ควำมร้อน และอุณหภูมิ
e) ระยะเวลำกำรทำให้เย็น และอุณหภูมิ
f) ข้อมูลที่ระบุลงบนฉลำก
g) รหัสของผลิตภัณฑ์ (Coding) และกำรระบุวนั หมดอำยุ
h) จุด CCP ที่ระบุใน HACCP Plan
โดยข้อกำหนดมำตรฐำนของกระบวนกำรผลิต (process specification) ต้องมีควำมสอดคล้องกับ ข้อกำหนด
มำตรฐำนของผลิตภัณฑ์สำเร็ จรู ป (finished product specification)
กระบวนกำรควบคุมในกำรผลิต เช่น อุณหภูมิ เวลำ ควำมดัน และคุณสมบัติทำงเคมี ต้องได้รับควบคุม รวมทั้ง
ต้องมีบนั ทึก เพื่อยืนยันได้วำ่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ อยูใ่ นเกณฑ์ของข้อกำหนดมำตรฐำนของกระบวนกำรผลิต (process
specification)
กำรแตกต่ำงของสภำวะกำรผลิตอำจเกิดจำกเครื่ องมือ ที่สำคัญต่อควำมปลอดภัยและคุณภำพผลิตภัณฑ์ ต้องมีกำร
พิสูจน์ยนี ยัน (validation) และทวนสอบ (verification) ค่ำดังกล่ำวตำมควำมถี่ที่เหมำะสม บนพื้นฐำนกำรประเมิน
ควำมเสี่ ยง และเลือกเครื่ องมือที่เหมำะสม (เช่น กำรหำค่ำกระจำยควำมร้อนของหม้อรี ทอร์ ท, ตูอ้ บ และ กำรแผ่
กระจำยควำมร้อนผ่ำนท่อ)
กรณี จำเป็ นที่ตอ้ งคุมกระบวนผลิตโดยมีกำรติดตั้งอุปกรณ์เฝ้ำติดตำมกระบวนกำร, กำรเฝ้ำระวังนั้นต้องเชื่อมต่อ
กับระบบแจ้งเตือนที่เหมำะสม (เช่นกำรฆ่ำเชื้ อของหม้อรี ทอร์ ท) ซึ่งต้องดำเนินกำรทดสอบเป็ นประจำสม่ำเสมอ
พนักงำนที่ทำหน้ำที่ตรวจสอบต้องมีควำมรู ้ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสม รวมถึงได้รับกำรอบรมตำมควำม
จำเป็ น
5.2 กำรควบคุมกำรปิ ดฉลำกและกำรบรรจุ (Labelling and pack control)
บริ ษทั ฯ ต้องควบคุมกำรปิ ดฉลำกผลิตภัณฑ์ ให้มนั่ ใจว่ำผลิตภัณฑ์ได้รับกำรติดฉลำกและให้รหัสที่ถูกต้อง โดย
ครอบคลุมถึง
กำรจัดวัสดุบรรจุภณั ฑ์กบั สำยกำรบรรจุและกำรควบคุมบริ เวณบรรจุ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำมีเฉพำะบรรจุภณ
ั ฑ์ที่จะใช้
ในเวลำนั้นอยูท่ ี่บริ เวณบรรจุเท่ำนั้น
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ในกรณี มีกำรกำหนดรหัสหรื อกำรพิมพ์วสั ดุบรรจุภณั ฑ์นอกสำยกำรผลิต (off-line) ต้องมีกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องทั้งชนิด ปริ มำณ กำรพิมพ์ กำรนำไปใช้
กำรตรวจสอบควำมสะอำดและควำมพร้อมในกำรบรรจุผลิตภัณฑ์ถดั ไป โดยต้องมัน่ ใจว่ำผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ที่ผลิตก่อนหน้ำนี้ได้นำออกจำกกระบวนกำรผลิตก่อนกำรเปลี่ยนไปสู่ กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ถดั ไป
เอกสำรระเบียบปฏิบตั ิ (procedure) ที่จะทำให้มนั่ ใจได้วำ่ บรรจุภณั ฑ์และฉลำก มีควำมถูกต้องตรงกับชนิดของ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยต้องมีกำรตรวจสอบในแต่ละช่วงเวลำ ดังนี้
a) ในขั้นตอนกำรเริ่ มบรรจุ
b) ขณะที่มีกำรบรรจุ
c) เมื่อมีกำรเปลี่ยน batch/lot ของบรรจุภณั ฑ์
d) เมื่อสิ้ นสุ ดกำรบรรจุในแต่ละผลิตภัณฑ์
โดยต้องมีรำยละเอียดในกำรตรวจเช็คควำมสอดคล้อง ดังนี้
a) วันที่ (วันผลิต หรื อ วันควรบริ โภคก่อน หรื อ วันหมดอำยุ)
b) Batch/รุ่ นที่ผลิต
c) กำรระบุปริ มำณ น้ ำหนัก ปริ มำตร จำนวน
d) ข้อมูล bar code
e) ประเทศที่ผลิต / ประเทศต้นทำง (กรณี ที่ไม่ได้ผลิตในประเทศไทย)
กรณี ที่กำรใช้เครื่ องตรวจสอบเพื่อตรวจสอบฉลำกและกำรพิมพ์ ต้องมีระเบียบปฏิบตั ิเพื่อให้มนั่ ใจว่ำ
ระบบมีกำรจัดตั้งถูกต้องและสำมำรถเตือนหรื อรี เจคผลิตภัณฑ์เมื่อข้อมูลบนบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เป็ นไปตำม
ข้อกำหนดมำตรฐำน
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีกำรบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีกำรระบุชื่อหรื อแบรนด์ของ TU Group ต้องกำหนดมำตรกำรควบคุม
สต็อกของบรรจุภณั ฑ์ บรรจุภณั ฑ์ที่เหลือจำกกำรส่ งมอบ กำรรวบรวมบรรจุภณั ฑ์ที่เสี ยในระหว่ำงบรรจุหรื อ
rework รวมถึงกำรทำลำยทิ้งโดยผูร้ ับจ้ำงช่วง กำรจัดเก็บบันทึกกำรทำลำยไว้ เพื่อป้ องกันกำรนำกลับไปใช้ซ้ ำ
5.3ปริ มำณ – กำรควบคุมน้ ำหนัก ปริ มำตรและจำนวน (Quantity - Weight, volume and number control)
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บริ ษทั ฯ ต้องจัดทำเอกสำรแผนกำรตรวจสอบปริ มำณ น้ ำหนัก ปริ มำตรหรื อจำนวนของผลิตภัณฑ์ โดยครอบคลุม
ถึง
แผนกำรสุ่ มตัวอย่ำง (Sampling Plan) เกณฑ์กำรตรวจสอบ ควำมถี่ของกำรตรวจสอบ ผูร้ ับผิดชอบและ
มำตรกำรแก้ไข กำรทวนสอบ และต้องมีกำรบันทึกตรงตำมที่กำหนดไว้ในแผน
ควำมถี่และวิธีกำร ตรวจเช็คด้ำนปริ มำณ ต้องมีควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนหรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
หำกปริ มำณ หรื อหน่วยบรรจุของผลิตภัณฑ์ไม่ได้กำหนดในมำตรฐำนหรื อกฎหมำยผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวก็
จะต้องเป็ นไปตำมข้อกำหนดของTU Group รวมทั้งต้องมีกำรจัดเก็บบันทึกกำรตรวจสอบดังกล่ำวไว้
5.4กำรสอบเทียบและกำรควบคุมเครื่ องมืออุปกรณ์กำรวัดและเฝ้ำระวัง (Calibration and control of measuring and
monitoring device)
บริ ษทั ฯ ต้องมีกระบวนกำรในกำรควบคุมเครื่ องมือวัดและเฝ้ำระวังกระบวนกำรที่มีควำมถูกต้องและเที่ยงตรง
อย่ำงเหมำะสมเพื่อให้ผลกำรตรวจวัดที่ถูกต้องแม่นยำ
อุปกรณ์/เครื่ องมือวัดที่มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัยและคุณภำพของสิ นค้ำต้องได้รับกำรสอบเทียบอย่ำง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อ ตำมที่กฎหมำยกำหนด
อุปกรณ์/เครื่ องมือเฝ้ำระวังและตรวจวัดต้องได้รับกำรประเมินผลกำร สอบเทียบก่อนพิจำรณำนำไปใช้
งำน
ต้องมีกำรชี้บ่งสถำนะกำรสอบเทียบที่ตวั อุปกรณ์/เครื่ องมือเฝ้ำระวังและตรวจวัด โดย
อย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียดดังนี้
a) รหัสอุปกรณ์/เครื่ องมือ
b) วันที่สอบเทียบ
c) วันที่ครบกำหนดกำรสอบเทียบ
d) กำรป้ องกันกำรปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลง โปรแกรมของเครื่ องมือ โดยผูท้ ี่ไม่ได้มีหน้ำที่รับผิดชอบ
เครื่ องมือเฝ้ำระวังและตรวจวัดที่ใช้อำ้ งอิงต้องมีกำรสอบเทียบและสอบกลับได้ถึงมำตรฐำนแห่งชำติที่
น่ำเชื่อถือหรื อมำตรฐำนนำนำชำติ
ต้องจัดเก็บบันทึกผลกำรสอบเทียบไว้
ต้องมีกำรบันทึกปฏิบตั ิกำรดำเนินกำรเมื่อเครื่ องมือเฝ้ำระวังและตรวจวัดไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่กำหนด และมี
ผลกระทบต่อควำมปลอดภัยและสอดคล้องตำมกฎหมำยของผลิตภัณฑ์ ต้องมีกำรดำเนินกำรเพื่อให้มนั่ ใจ
ว่ำผลิตภัณฑ์ที่มีควำมเสี่ ยงต้องไม่ถูกส่ งมอบให้กบั TU Group
ข้ อกำหนดที่ 6 ควำมรับผิดชอบทำงสั งคมและสิ่ งแวดล้อม (Environmental & Social responsibility)
6.1 บริ ษทั ฯ ต้องพิจำรณำดำเนินกำรตำมกฎหมำยสิ่ งแวดล้อมของไทยที่เกี่ยวข้อง
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กรณี ที่มีของเสี ยอันตรำยต้องมีใบกำกับกำรขนส่ งของเสี ยอันตรำย (Uniforms Hazardous Waste Manifest / แบบ
กำกับกำรขนส่ ง 02)
ต้องมีผลวิเครำะห์ปริ มำณสำรมลพิษในน้ ำเสี ยตำมกฎหมำย
(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 )
กรณี โรงงำนตั้งอยูใ่ นนิคมอุตสำหกรรมให้ยดึ ถือตำมเกณฑ์นิคมฯ และ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมำย
มีกำรแยกขยะอันตรำย ออกจำกขยะไม่อนั ตรำย สถำนที่จดั เก็บขยะอันตรำย ต้องมีกำรติดป้ ำยชี้บ่งหรื อ
ป้ำยเตือนควำมเป็ นอันตรำย
6.2 ต้องพิจำรณำดำเนินกำรตำมกฎหมำยแรงงำนไทยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุ รกิจต้องมีควำมซื่ อสัตย์และปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย
อำยุพนักงำนต้องสอดคล้องตำมที่กฎหมำยกำหนด ไม่ใช้แรงงำนอำยุ ต่ำกว่ำ 15 ปี
พนักงำนทุกคนได้รับค่ำตอบแทนที่เป็ นธรรม กำรหักเงินที่ถือว่ำถูกต้องตำมกฎหมำย ได้แก่
ประกันสังคม, ภำษี
ชัว่ โมงกำรทำงำนมีควำมเหมำะสม และสอดคล้องกฎหมำย กำรทำงำนปกติตอ้ งไม่เกิน 48 ชม/สัปดำห์
กำรทำงำนล่วงเวลำและวันหยุด ต้องไม่เกิน 36 ชม/สัปดำห์ ทำงำน 5 ชม. ต้องพัก 1 ชม.ใน 1 สัปดำห์
ต้องมีวนั หยุด 1 วัน และวันหยุดต้องห่ำงกันไม่เกิน 6 วัน, กำรทำงำนล่วงเวลำตั้งแต่ 2 ชม.ขึ้นไป ต้องจัด
ให้พนักงำนพัก 20 นำที
หมำยเหตุ :
ในกรณี ที่มีกำรจ้ำงเด็กต่ำกว่ำ 18 ปี เป็ นลูกจ้ำง ให้นำยจ้ำงปฏิบตั ิตำมมำตรำ ดังนี้ มำตรำ
45,46,47,48,49,50,51, และ 52
ห้ำมนำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงซึ่งเป็ นเด็กอำยุต่ำำกว่ำ 18 ปี ทำงำนในสถำนที่ดงั นี้ คือโรงงำนหรื อสถำนประกอบ
กิจกำรเกี่ยวกับสัตว์น้ ำ และโรงเชื อดไก่
AUDIT PROTOCOL
1. Scope of audit
 กำรดำเนินกำรตรวจประเมิน ณ สถำนที่ผลิตของบริ ษทั ฯนั้น บริ ษทั ฯมีหน้ำที่ตอ้ งดำเนินกำรผลิตสิ นค้ำที่
ส่ งมอบให้กบั TU ในวันที่เข้ำไปตรวจประเมิน
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 หำกไม่มีกำรผลิตสิ นค้ำที่ส่งมอบให้กบั TU ต้องได้รับกำรอนุญำตจำก TU ก่อนทุกครั้ง เพื่อตรวจ
สำยกำรผลิตสำหรับสิ นค้ำเทียบเคียงภำยใต้ระบบคุณภำพและควำมปลอดภัยภำยใต้เครื่ องจักร อุปกรณ์
และสถำนที่เดียวกัน
 หำกมีสินค้ำนอกขอบเขตกำรรับรองและกำรตรวจประเมินสำหรับกำรผลิตสิ นค้ำที่ส่งมอบให้กบั TU
สำมำรถดำเนินกำรได้ แต่ตอ้ งมีกำรควบคุมตำมระบบคุณภำพและควำมปลอดภัย ที่จะไม่เกิดผลกระทบ
ใดๆกับสิ นค้ำที่ผลิตให้กบั TU
 ผูต้ รวจประเมินสำมำรถร้องขอในกำรดูพ้ืนที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรปนเปื้ อนข้ำมมำยังสิ นค้ำ TU ได้
 กรณี บริ ษทั ฯมีขอ้ สงสัยใดๆ ให้ติดต่อทีมงำน TU
2. Audit planning
 กำรดำเนินกำรตรวจประเมิน ณ สถำนที่ผลิตของบริ ษทั ฯนั้นเป็ นกำรตรวจประเมินแบบมีกำรนัดหมำย
ล่วงหน้ำ
 บริ ษทั ฯจะได้รับกำรติดต่อนัดหมำยล่วงหน้ำจำกหน่วยงำนตรวจ (CB) โดยทีมงำน TU จะรับทรำบใน
รำยละเอียด วันเวลำในกำรตรวจเช่นเดียวกัน
 ภำยหลังจำกกำรได้รับกำรยืนยันกำรตรวจจำกบริ ษทั ฯ หน่วยงำนตรวจ (CB) จะส่ งแผนกำรตรวจไป
ให้กบั บริ ษทั ฯก่อนล่วงหน้ำ
 กรณี ฉุกเฉิ นใดๆที่มีเหตุผลอันเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรที่ไม่สำมำรถตรวจได้ตำมกำหนดกำรที่นดั
หมำยล่วงหน้ำ ต้องได้รับควำมยินยอมจำก TU และ CB ก่อนทุกครั้ง
3. กำรตรวจประเมิน และข้ อบกพร่ อง
 ผูต้ รวจประเมินจะมีกำรดำเนิ นกำรรำยงำนสิ่ งที่ตรวจพบพร้อมกับข้อบกพร่ องในกำรปิ ดประชุม
 บริ ษทั ฯจะรับทรำบกำรรำยงำนผลและจำนวนข้อบกพร่ องนั้นบริ ษทั ฯ เมื่อกำรตรวจเสร็ จสิ้ น แต่ผตู ้ รวจ
ประเมินจะไม่รำยงำน % Score และ Grade ให้ทรำบ
 บริ ษทั ฯต้องดำเนินกำรแก้ไขป้ องกันข้อบกพร่ องต่ำงๆที่ถูกตรวจพบโดยส่ งหลักฐำนมำที่ TU team
ภำยใน 7 วัน กรณี ทีประเมินแล้วไม่สำมำรถปิ ดประเด็นข้อบกพร่ องได้ บริ ษทั ฯต้องดำเนินกำรเพิม่ เติม
โดยไม่ล่ำช้ำ
 กรณี จำเป็ นที่ตอ้ งไปตรวจติดตำมซ้ ำเพื่อปิ ดประเด็นข้อบกพร่ อง ณ สถำนที่ผลิต TU จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ
และแจ้งกับบริ ษทั ฯ
 ผูต้ รวจประเมินต้องส่ งรำยงำนกำรตรวจให้กบั TU ภำยใน 15 วัน
 TU จะเป็ นผูส้ รุ ปคะแนน และเกรดให้กบั บริ ษทั ฯภำยหลังกำรดำเนิ นกำรแก้ไขป้ องกันข้อบกพร่ องเสร็ จ
สิ้ น
 TU/CB จะออกใบรับรอง (TU-SAI Certificate) พร้อมระบุเกรดที่ได้รับให้กบั บริ ษทั ฯ
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ระดับข้ อบกพร่ อง
Accept (A)
Critical (C)

Major (M)
Minor (N)
Observation
(O)

นิยำม
กำรปฏิบตั ิงำนสอดคล้องเป็ นไปตำมข้อกำหนด
กำรปฏิบตั ิที่ไม่สอดคล้องตำมข้อกำหนดที่มีผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย
และเป็ นอันตรำยแก่ผบู ้ ริ โภค หรื อมีผลกระทบรุ นแรง
ต่อคุณภำพผลิตภัณฑ์และไม่สอดคล้องตำมข้อกำหนดกฎหมำย
กำรปฏิบตั ิที่ไม่สอดคล้องตำมข้อกำหนด ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์และ/หรื อมีแนวโน้มทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย
กำรปฏิบตั ิที่ไม่สอดคล้องตำมข้อกำหนด แต่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรง
กับคุณภำพผลิตภัณฑ์
กำรปฏิบตั ิที่สำมำรถปฏิบตั ิได้สอดคล้องตำมข้อกำหนด แต่มีแนวโน้มที่จะ
เป็ นข้อบกพร่ อง ควรมีกำรปรับปรุ ง หรื อเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้สอดคล้องกับ
ระบบคุณภำพ

4. Criteria for scoring and grading
1.เกณฑ์กำรตัดคะแนนในกำรตรวจประเมินระบบคุณภำพ ดังนี้
ระดับข้ อบกพร่ อง
คะแนนทีไ่ ด้ ในแต่ ละข้ อทัว่ ไป
C = Critical
0
M = Major
1
N = Minor
3
O = Observation
8
2.บริ ษทั ฯจะต้องดำเนินกำรตำมข้อกำหนดของ TU-FSH โดยมีกำรตรวจติดตำมจำก third party audit โดย
พิจำรณำจำกผลคะแนนที่ได้รับ หำกข้อกำหนดใดไม่สำมำรถประยุกต์ใช้ได้ (not applicable) ตำมลักษณะ
กำรผลิตและธุ รกิจ ให้นำคะแนนข้อนั้นตัดออกจำกกำรคำนวน % ผลกำรตรวจและนำไปคำนวณเกรด
ดังนี้
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Grade
A

% score
95-100

Frequency
2 ปี

B

75-94.99

1 ปี

C

60-74.99

D*

ต่ำกว่ำ 59.99

1 ปี
(revisit โดยทีมงำน TU หรื ออำจเป็ นCB ซึ่งทำง TU จะเป็ น
ผู้กำหนด)
ระงับกำรซื้อขำย

*ถ้ำพบข้อบกพร่ องในระดับ Critical หรื อ ได้เกรดจำกกำร Audit เกรด D พิจำรณำระงับกำรซื้ อ
ขำยจนกว่ำจะได้รับกำรอนุมตั ิเป็ นกรณี พิเศษจำกผูบ้ ริ หำร และ/หรื อ มีกำรแก้ไข แล้วให้ทำงทีมตรวจ
ประเมินตรวจซ้ ำ และผลกำรตรวจผ่ำนตำมเกณฑ์ ที่กำหนด
หมำยเหตุ : สำหรับควำมถี่ และ เงื่อนไขกำรตรวจประเมินคุณภำพ ขึน้ อยู่กบั กำรประเมิน Risk Assessment และ
ปัญหำทีพ่ บระหว่ำงกำรซื้อ-ขำยในแต่ ละปี และหรื อกรณีพบข้ อบกพร่ องระดับ Major จะเข้ ำติดตำมกำรแก้ไข
ภำยใน 3 เดือน ข้ อบกพร่ องระดับ Critical ติดตำมภำยใน 1 เดือน หรื อ เข้ ำ Re - Audit เพื่อ Revise Grade
ขึน้ อยู่กบั Supplier / Customer Request
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