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Thai Union Group (TU group) ได้ กำหนดมำตรฐำนด้ ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยอย่ำงเป็ นทำงกำรในเดือน มิถนุ ำยน
2559 และมีกำรแก้ ไขรำยละเอียดในข้ อ 6.2 เมื่อเดือนสิงหำคม 2559 ทังนี
้ ้ประกำศฉบับล่ำสุดมีกำรปรับปรุงรำยละเอียด
บำงรำยกำรให้ ชดั เจนขึ ้น โดยจะประกำศใช้ ในเดือนกุมภำพันธ์ 2561 โดยมีจดุ ประสงค์ดงั นี ้
• เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำผลิตภัณฑ์และสินค้ ำต่ำงๆที่ผลิตภำยใต้ บริษัทฯในกลุม่ Thai Union มีคณ
ุ ภำพ ควำมปลอดภัย
และสอดคล้ องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง จนถึงผู้บริโภค
• ข้ อกำหนดในหมวดนี ้บังคับใช้ สำหรับกำรประยุกต์ใช้ กบั บริ ษทั ฯ ประเภทกลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์
• กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนในอนำคต ทีมงำน TU group จะแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงก่อนกำรมีผลบังคับใช้
ล่วงหน้ ำ

Main Topic
1. Senior Management Commitment / ความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
2. Hazard Analysis and Risk-based Preventive Controls /การวิเคราะห์
อันตรายและมาตรการป้ องกันการปนเปื้ อน
3. Product and Safety Quality Management /ความปลอดภัยอาหารและการบริ หารงานคุณภาพ
4. Site Standards /มาตรฐานของสถานที่ต้ งั
5. Product and Process Control /การควบคุมผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
6. Personnel /บุคลากร
7. Environmental & Social Responsibility /ความรับผิดชอบทางสิ่ งแวดล้อมและสังคม

Requirement
1. Senior Management Commitment
ความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสู ง
1.1 Senior Management Commitment and Continual Improvement
ผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ที่จะนามาตรฐานระบบความปลอดภัยในการผลิตประเภท
บรรจุภณั ฑ์ฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ รวมถึงมีการจัดหาวิธีและการสื่ อสาร ผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อการพัฒนา
ประยุกต์ใช้และจัดทาเอกสาร
- บริ ษทั มีการจัดทาคู่มือด้านความปลอดภัย กฎหมาย และคุณภาพ วิธีการปฏิบตั ิงาน โดยคู่มือดังกล่าว
สามารถให้พนักงานอ่านได้ง่าย
- บริ ษทั มีการสื่ อสารนโยบายให้ลูกค้าหรื อผูส้ ่ งมอบ (vendor) รับทราบ
- มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ชดั เจน ประชุมทบทวนในเรื่ องความปลอดภัยและกฎหมาย ของ
สิ นค้าที่ผลิตให้เป็ นไปตามคุณภาพและมาตรฐานสิ นค้า (Specification) ที่ตกลงไว้ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
- การก่อตั้งบริ ษทั ฯ/โรงงานผลิต ดาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย มีใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง

1.2 Management Review
- ต้องมีการประชุมทบทวนโดยผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้จะต้องดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
- วาระที่มีการทบทวนประกอบหัวข้อต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อยได้แก่
 การทบทวนของฝ่ ายบริ หาร การวางแผนและระยะเวลา
 ผลการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกและจากลูกค้า
 การประเมินศักยภาพของลูกค้า ข้อร้องเรี ยน และการตอบกลับ
 ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและการเปลื่ยนแปลงที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การ
ดาเนินการตามระบบการแก้ไขและป้ องกัน (Corrective action)
 ระบบการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความสอดคล้อง การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกับ
ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย หรื อการปฏิบตั ิงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆที่จาเป็ น ที่อาจส่ งผลต่อคุณภาพและความปลอดภัย เช่น ชนิดสารประกอบที่ใช้ โรคระบาด
การก่อการร้าย เป็ นต้น

1.3 Organizational Structure , Responsibilities and Management Authority
- บริ ษทั ต้องมีแผนผังโครงสร้างขององค์กรที่ชดั เจนรวมถึงสายบังคับบัญชา เพื่อช่วยจัดการเรื่ องความ
ปลอดภัยและ กฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าพนักงานของ
บริ ษทั ตระหนักและปฏิบตั ิตามโครงสร้างที่วางไว้

2. Hazard Analysis and Risk-based Preventive Controls
การวิเคราะห์ อันตรายและมาตรการป้ องกันการปนเปื้ อน
บริ ษทั มีการควบคุม คุณภาพ ความปลอดภัย และสอดคล้องตามกฎหมาย ในกระบวนการผลิตและมีการกาหนด
มาตรการควบคุมจากการวิเคราะห์อนั ตรายและการประเมินความเสี่ ยงที่ชดั เจนดังนี้
2.1 Identify Hazards
บริ ษทั ต้องมีการวิเคราะห์อนั ตรายตั้งแต่กระบวนการรับเข้าวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุ การ
จัดเก็บและกระจายสิ นค้า ซึ่ งการชี้บ่งดังกล่าวต้องสามารถลดหรื อป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยให้
พิจารณาครอบคลุมด้านต่างๆดังนี้
- ชี้บ่งอันตรายทางชีวภาพ เคมี กายภาพ รวมถึงอันตรายอื่นๆที่มีผลต่อความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
- ชี้บ่งความเสี่ ยงด้านคุณภาพของสิ นค้า จากกกระบวนการผลิต เช่น กระบวนการพิมพ์ การ
ขึ้นรู ป เป็ นต้น
- ชี้บ่งความเสี่ ยงด้านกฎหมาย ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกหรื อรับเข้าวัตถุดิบ กระบวนการ
ผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ เช่น การเลือกใช้ชนิดของวัตถุดิบหลัก วัตถุดิบรอง สารเคมีที่ใช้เป็ น
ส่ วนประกอบในการผลิต เป็ นต้น
หมายเหตุ ตัวอย่างหลักการที่ใช้ในการประเมินอันตราย เช่น โอกาสเกิดอันตราย ปริ มาณอันตรายที่พบ
ความรุ นแรงของอันตราย
2.2 Risk-based Preventive Controls
บริ ษทั ต้องมีการจัดทาและนาไปใช้ในเรื่ องการควบคุมความเสี่ ยง ณ จุดวิกฤติที่ตอ้ งควบคุม หรื อ
กระบวนการที่ตอ้ งควบคุมเป็ นพิเศษ เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัย มีคุณภาพและสอดคล้องตามกฎหมาย ซึ่ง
กระบวนการผลิตนั้นๆได้มีการชี้บ่งอันตราย(จากข้อ 2.1)และต้องมีการควบคุมหรื อลดความเสี่ ยงตลอดห่ วงโซ่
การผลิต ตั้งแต่ข้ นั ตอนการผลิต การบรรจุ การจัดเก็บ การขนส่ ง โดยการกาหนดมาตรการควบคุมอาจรวมถึง
รายการดังนี้ เช่น

- ระเบียบปฏิบตั ิดา้ นสุ ขศาสตร์ เช่น ความสะอาดของอุปกรณ์ เครื่ องมือ และพื้นที่ที่มีความ
เสี่ ยงต่อการปนเปื้ อน
- การฝึ กอบรมพนักงาน
- โปรแกรมการสอบกลับและเรี ยกคืน
- การควบคุมและประเมินผูส้ ่ งมอบ(vendor)
2.3 Monitoring of Effectiveness
บริ ษทั ต้องมีการดาเนินการตามโปรแกรมการตรวจติดตาม (monitoring program) และมีการนาไปใช้อย่าง
สม่าเสมอ มีการบันทึกผลการตรวจติดตามที่ชดั เจน ตามความถี่ที่เหมาะสม และต้องมัน่ ใจว่าโปรแกรมการตรวจ
ติดตามมีประสิ ทธิภาพ
2.4 Corrective Actions
บริ ษทั ต้องมีมาตรการควบคุม และ บันทึก การแก้ไข ป้ องกัน กรณี พบว่ามีค่าเบี่ยงเบนไปจากค่าที่กาหนด
หรื อเบี่ยงเบนจากมาตรการควบคุมที่กาหนดไว้
2.5 Verification
บริ ษทั ต้องกาหนดให้มีการทวนสอบเพื่อมัน่ ใจว่าแผนต่างๆที่กาหนดไว้ (การชี้บ่ง การประเมินความเสี่ ยง
เพื่อกาหนดมาตรการ และสามารถลดความเสี่ ยงหรื ออันตรายทางความปลอดภัย คุณภาพ และความสอดคล้อง
ทางกฎหมาย) โดยมีกิจกรรมทวนสอบได้แก่
- การตรวจติดตามภายใน (Internal audit)
- การทวนสอบบันทึก เพื่อยืนยันความสามารถในการควบคุมตามที่กาหนดไว้ได้
- การทบทวนข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า
- การถอดถอนและการเรี ยกคืนสิ นค้า
- บันทึกต้องมีการจัดเก็บและสื่ อสารให้ผเู ้ กี่ยวข้องรับทราบ
- การสอบเทียบอุปกรณ์วดั
2.6 Recordkeeping and Documentation
ต้องจัดเก็บเอกสารและบันทึกตามระยะเวลาจัดเก็บที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถทวนสอบได้วา่ การควบคุม
และมาตรการดังกล่าว รวมถึงการจัดการโปรแกรมพื้นฐาน (Pre-requisite programs) ผลการตรวจติดตาม บันทึก
การดาเนิ นการแก้ไขกรณี เบี่ยงเบนจากค่าควบคุม ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์(product testing) ได้มีการดาเนินการ
และคงรักษาไว้

2.7 Review hazard analysis and risk base preventive control
บริ ษทั ต้องมีการกาหนดรอบความถี่ในการทบทวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี หรื อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ที่
เกี่ยวข้อง หรื อมีผลกับความปลอดภัย คุณภาพสิ นค้า และความสอดคล้องด้านกฎหมาย เช่น
- มีการเปลี่ยนผูส้ ่ งมอบ หรื อสู ตร หรื อองค์ประกอบของวัตถุดิบ หลัก วัตถุดิบรอง และ
ส่ วนผสมในการผลิต
- มีการเปลี่ยนสู ตรผลิต
- มีการเปลี่ยนขั้นตอนการผลิต
- มีการเปลี่ยนเครื่ องจักร หรื ออุปกรณ์ที่อาจมีผลกระทบ
- มีการเปลี่ยนบรรจุภณั ฑ์ การจัดเก็บ และ การกระจายสิ นค้า
- มีการเปลี่ยนการใช้สินค้าของลูกค้า (Thai union group)
- มีการเสี่ ยงในการปนเปื้ อน
- มีการพัฒนา ส่ วนประกอบ หรื อ การผลิต
- มีการเปลี่ยนแปลงบันทึก Pre-requisite program หรื อ HACCP

3. Product Safety and Quality Management
ความปลอดภัยอาหารและการบริหารงานคุณภาพ
3.1 Product Safety and Quality Management System
กระบวนการและ วิธีการของสิ นค้าต้องมีความปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องมีจดบันทึกไว้
โดยกระบวนการและวิธีการต้องสามารถปฏิบตั ิและสอดคล้องกับข้อกาหนด รวมถึงต้องมีการฝึ กอบรม
ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3.2 Documentation control
บริ ษทั ต้องมีการจัดทาเอกสาร Document control & Record Controlโดยให้ครอบคลุมถึง
- List เอกสารทั้งหมด และเป็ นฉบับปั จจุบนั
- มีการกาหนดผูม้ ีหน้าที่ในการอนุมตั ิ และครอบคลุมเอกสาร
- มีการจัดเก็บบันทึกและกรณี มีการเปลี่ยนแปลงมีการระบุเหตุผล
การเปลี่ยนแปลง เอกสารนั้น
- เอกสารที่จดั เก็บเป็ นเอกสารฉบับปั จจุบนั และผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึงได้

- เอกสารที่มีความจาเป็ นต่อกระบวนการผลิต ต้องจัดทาเป็ นภาษา
ที่ผใู ้ ช้งานสามารถเข้าใจได้ เช่น จุดควบคุมวิกฤติ (CCP), มาตรการควบคุมต่างๆ เป็ นต้น
3.3 Record keeping
- บันทึกการปฏิบตั ิงานโดยผูร้ ับผิดชอบ เป็ นบันทึกที่อ่านง่าย ชัดเจน คงทนและไม่ใช้น้ ายาลบคาผิด
- การจัดเก็บบันทึกที่ระบุไว้ในข้อกาหนดต่างๆตามที่ระบุในมาตรฐาน โดยสามารถนามาแสดงและ
สอบกลับได้
- การจัดเก็บบันทึก จะต้องมีการจัดเก็บอย่างน้อย ตามอายุผลิตภัณฑ์ของ Thai union หรื อจัดเก็บ
เท่ากับอายุของบรรจุภณั ฑ์กรณี ที่อายุการเก็บของสิ นค้า Thai union มีอายุส้ นั กว่าบรรจุภณ
ั ฑ์
-บริ ษทั ฯ ต้องจัดเก็บและสามารถแสดงหลักฐานเอกสารการลงนาม
ใน TU Group – Code of Conduct
3.4 มาตรฐาน (Specification)
มีการกาหนดมาตรฐาน (Specifications) ตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบและบรรจุภณั ฑ์สาหรับสิ นค้า ระหว่าง
กระบวนการผลิต และสิ นค้า รวมถึงบริ การต่างๆ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า
- มาตรฐานวัตถุดิบ สารเคมีส่วนผสมที่ใช้ วัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรอง ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณั ฑ์
สาหรับสิ นค้า มีความเหมาะสม ละเอียดและถูกต้อง และสอดคล้องตามกฎหมายตามลักษณะ
บรรจุภณั ฑ์ที่มีการใช้งาน
- ต้องจัดทา มาตรฐาน(Specification) ผลิตภัณฑ์ และจัดส่ งให้ Thai Union Group ตรวจสอบและ
เซนต์ชื่อรับทราบ และกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการแจ้งให้ทบทวนร่ วมกัน
- สิ่ งที่ตอ้ งระบุ เพื่อให้ผทู ้ ี่ใช้งานทราบ ต้องมีดงั นี้ ชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ , ลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้มี
ความเกี่ยวข้องกับกฎหมายในเรื่ องใดบ้าง รวมถึง วัตถุดิบที่ใช้ทดแทนหรื อ Recycled materials ซึ่ง
ต้องระบุปริ มาณของผลิตภัณฑ์ที่ใช้กบั บรรจุภณั ฑ์
3.5 Internal Audits
- ต้องมีแผนการตรวจติดตามภายในประจาปี โดยให้ครอบคลุมกับอันตรายและความเสี่ ยงรวมถึง
กิจกรรมต่างๆ ต้องครอบคลุมแผนประจาปี
- ขอบเขตและความถี่ในการตรวจติดตามต้องอ้างอิงตามความเสี่ ยงรวมถึงพิจารณาจากผลการตรวจ
ประเมินครั้งก่อนหน้า
- ผูต้ รวจติดตามต้องได้รับการฝึ กอบรม และมีความเป็ นกลางและประสิ ทธิภาพในการตรวจ
ประเมิน เช่น ไม่อยูห่ น่วยงานเดียวกันกับที่ตรวจประเมิน

- รายงานการตรวจประเมินต้องระบุขอ้ บกพร่ องที่ได้จากการตรวจประเมิน มีการระบุสาเหตุและ
มาตรการการแก้ไข รวมถึงระยะเวลาในการแก้ไขให้เหมาะสม
3.6 Supplier Approval and performance monitoring
3.6.1 บริ ษทั ต้องมีการจัดทา Procedure หรื อระเบียบปฏิบตั ิ คู่มือ สาหรับการประเมินความเสี่ ยงของ Supplier
ทุกราย ต้องระบุเกณฑ์และวิธีการประเมิน โดยครอบคลุมวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรอง ผูร้ ับเหมาช่วงที่
บริ ษทั ฯมีการจ้าง/จัดซื้ อ ต้องมัน่ ใจว่า วัตถุดิบหรื อบริ การมีความสอดคล้องทั้งในเรื่ องของความปลอดภัย
คุณภาพและกฎหมาย โดยวิธีการประเมินอาจจะพิจารณา ดังนี้
- มาตรฐานที่ Supplier ได้รับการรับรอง
- แบบสอบถามที่ใช้ประเมิน Supplier
- การตรวจประเมิน Supplier ณ สถานที่ผลิต
ทั้งนี้บริ ษทั ฯจะต้องมีการ Update ข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอและกรณี ที่มีการเปลี่ยน vendor จะต้อง
แจ้งให้ Thai union ทราบ
3.6.2 บันทึกข้อมูลการประเมินผลของ Supplier และต้องเก็บรักษาบันทึกไว้ ตลอดอายุการซื้ อขาย
3.6.3 ต้องมีการระบุขอ้ ยกเว้น กรณี ที่ Supplier ไม่สามารถดาเนินการตามข้อ 3.6.1
3.7 Management of subcontracted processes and supplier of services
ต้องมีข้ นั ตอนในการกระบวนการผลิต Packaging ไปจนถึงผูร้ ับจ้างช่วง หรื อการว่าจ้างบริ ษทั ฯอื่นผลิต
โดยต้องมีการจัดการเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและกฎหมายของผลิตภัณฑ์
3.7.1 ต้องแจ้งและได้รับการยินยอมจาก Thai Union Group เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนดาเนิ นการผลิต
3.7.2 ต้องมีสัญญาการว่าจ้างและมีการกาหนดมาตรฐานคุณภาพของสิ นค้าที่ผลิตที่ชดั เจนก่อนการผลิตและ Sign
Agreement ร่ วมกัน (Supplier – Supplier contract)
3.7.3 ในกระบวนการผลิตของ Supplier รวมถึงการออกแบบหรื อ Pre-press จะต้องมีการวิเคราะห์อนั ตรายเรื่ อง
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และมีการจัดเก็บข้อมูล
3.7.4 บริ ษทั ฯ ต้องควบคุมการตรวจรับสิ นค้าให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัยและคุณภาพตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ โดยถือเป็ นความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯในการควบคุมกิจกรรมและ/หรื อสิ นค้าที่มีการว่าจ้าง
ผลิต

3.8 Management of service provider
บริ ษทั ต้องสามารถแสดงสถานที่ใช้บริ การภายนอก โดยต้องมีการประเมินความเสี่ ยงเรื่ องความปลอดภัย
คุณภาพและกฎหมายและไม่กระทบต่อการควบคุมใดๆ ในระบบ และกาหนดในสัญญาให้ชดั เจน
ระเบียบปฏิบตั ิ (Procedure) ต้องมีการอนุมตั ิและประเมินผลการดาเนินงานของผูส้ ่ งมอบที่ให้บริ การต่างๆ
ให้ครอบคลุมเรื่ องการใช้บริ การ เช่น
- Pest control
- การดาเนินการสาหรับการซักรี ด
- การขนส่ งและการกระจายสิ นค้า
- การจัดเก็บและการทาลาย
- การจัดหาหรื อการผลิตใหม่
- ห้องปฏิบตั ิการ
- การสอบเทียบ
- การจัดการของเสี ย
3.9 Traceability system/ Withdrawal/ Recall program
3.9.1 Traceability
- ต้องมีเอกสารระเบียบปฏิบตั ิ ( Procedure) หรื อ คู่มือการปฏิบตั ิงาน(Work Instruction) แสดงขั้นตอนการ
ดาเนินการเพื่อให้มนั่ ใจว่า สามารถสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์ในทุกขั้นตอน โดยมี
รายละเอียดครอบคลุมถึงการชี้บ่งตลอดกระบวนการผลิต รวมถึงสิ นค้า rework หรื อ reprocess และมีการ
บันทึกตลอดกระบวนการผลิต
3.9.2 บริ ษทั ต้องมีการซ้อมทดสอบTraceability อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง (แบบ backward หรื อ forward ) เพื่อเป็ น
การทวนสอบประสิ ทธิ ภาพ พร้อมจัดเก็บบันทึกผลการซ้อมไว้
การทดสอบTraceability ต้องสามารถสื บย้อนกลับได้ต้ งั แต่ วัตถุดิบ, ส่ วนผสม จนถึงผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปที่
ส่ งให้ลูกค้า (TU Group) และภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งทาสมดุลมวล (mass balance) ด้วยสาหรับ
วัตถุดิบหลัก และประเมินความจาเป็ นจากผลการประเมินความเสี่ ยง โดยให้อยูใ่ นเกณฑ์ยอมรับ 95-105%
*หมายเหตุ :

1.Auditor ทาการสุ่ มสิ นค้าเพื่อทาทดสอบการสอบกลับของข้อมูล on-site โดยกาหนดเวลาที่ใช้ทดสอบ
ต้องไม่เกิน 4 ชัว่ โมงรวมทั้งผูต้ รวจต้องตรวจสอบการทา Mass Balance ของกระบวนการผลิตสิ นค้าให้
อยูใ่ นเกณฑ์การยอมรับที่ 95-105 %
2. การทดสอบTraceability ทาได้ 2 แบบ คือ
- แบบ backward เริ่ มจาก ผลิตภัณฑ์ lot หรื อ รหัสที่ตอ้ งการทดสอบ ย้อนไปหา ภาชนะบรรจุของ
ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบหลัก วัตถุดิบรอง สารเคมี ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ที่เกี่ยวข้อง
- แบบ forward เริ่ มจาก วัตถุดิบหลัก หรื อ วัตถุดิบรอง หรื อ สารเคมี ในกระบวนการผลิต ที่
ต้องการทดสอบ ไปหาผลิตภัณฑ์ และภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง
3.9.3 Withdrawal/Recall program
- ต้องมีเอกสารขั้นตอนการดาเนินการถอนคืน/เรี ยกคืนสิ นค้า (Withdrawal/Recall) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- รายชื่อของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการเรี ยกคืนสิ นค้าต้องทันสมัย ซึ่ งประกอบไปด้วย ผูต้ ิดต่อกับทางThai Union
Group , ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง, ผูท้ ี่มีอานาจในการตัดสิ นใจโดยต้องมีรายชื่อ และเบอร์ ติดต่อที่ทนั สมัย สามารถ
ติดต่อได้ตลอด 24 ชัว่ โมง (กรณี ความปลอดภัยอาหาร) และ ภายใน 3 วัน (สาหรับกรณี คุณภาพและอื่น ๆ )
นับจากที่ได้รับการแจ้งคาร้องเรี ยน และต้องระบุรายชื่อผูท้ ี่สามารถติดต่อได้ในวันหยุด
- ต้องมีข้ นั ตอนการทางานที่สามารถระบุสินค้า และตาแหน่งของสิ นค้าที่ตอ้ งการสื บย้อนกลับได้
- มีข้ นั ตอนการทางานของแผนการทดแทนสิ นค้า เมื่อมีปัญหาการเรี ยกคืนสิ นค้า
- มีการจัดทาแผนการสื่ อสารที่ชดั เจนถึงหน่วยงานหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องและระบุข้ นั ตอนการตัดสิ นใจเพื่อ
ดาเนินการแจ้งหน่วยงานราชการ เช่น กรณี เกิดโรคระบาด เป็ นต้น
*หมายเหตุ : Auditor ต้องตรวจสอบ List รายชื่อผูต้ ิดต่อ ให้เป็ นปั จจุบนั ซึ่ งประกอบไปด้วย รายชื่อ Email และเบอร์ โทรศัพท์ เพื่อให้สามารถติดต่อกลับได้จริ ง รวมทั้งผูต้ รวจต้องตรวจสอบการทา Mass
Balanceสาหรับวัตถุดิบหลัก และประเมินความจาเป็ นจากผลการประเมินความเสี่ ยง ของกระบวนการ
ผลิตสิ นค้า ให้อยูใ่ นเกณฑ์การยอมรับที่ 95-105 %
3.9.4 บริ ษทั ต้องมีการทดสอบการถอนคืน/เรี ยกคืนสิ นค้า (Mock Recall) อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อเป็ นการทวน
สอบประสิ ทธิภาพ พร้อมจัดเก็บบันทึกผลการซ้อมไว้
- Mock Recall ต้องรวมถึงการสื บย้อนกลับตั้งแต่ วัตถุดิบ, ส่ วนผสม และภาชนะบรรจุ จนถึง
ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปและลูกค้า
- ในขบวนการจัดทา Mock Recall ต้องรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ ขณะเก็บรักษา การจัดส่ ง ระหว่างการ
ผลิต และผลิตภัณฑ์ที่นามาทาซ้ า (Re-work)

- ต้องมีการจัดทา Mass Balance ของกระบวนการผลิต ทุกครั้งที่มีการจัดทา Mock Recall รวมทั้ง
ทาสมดุลมวล (mass balance)สาหรับวัตถุดิบหลัก และประเมินความจาเป็ นจากผลการประเมิน
ความเสี่ ยง ด้วย โดยให้อยูใ่ นเกณฑ์ยอมรับ 95-105%
*หมายเหตุ :
- (การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Product recall) หมายถึงกระบวนการนาเอาผลิตภัณฑ์ ที่เห็นว่ าอาจไม่
ปลอดภัย ซึ่ งผลิตภัณฑ์ นั้นได้ ถกู ขายให้ ผ้ บู ริ โภคสุดท้ ายแล้ ว หรื อผลิตภัณฑ์ นั้นได้ อยู่ที่ร้านค้ าปลีก
หรื อผู้ขายอาหาร(caterer)ที่พร้ อมสาหรั บขาย ออกจากห่ วงโซ่ อุปทาน เช่ น จากผู้ผลิต ผู้แบ่ งบรรจุ
ผู้กระจายสิ นค้ า ผู้ค้าส่ ง ผู้ค้าปลีก ผู้บริ โภค เพื่อดาเนินการอย่ างเหมาะสมต่ อไป
- (การถอนคืนผลิตภัณฑ์ (Withdrawal) คือ กระบวนการนาเอาผลิตภัณฑ์ ที่เห็นว่ าอาจไม่ ปลอดภัย
ออกจากห่ วงโซ่ อุปทาน ซึ่ งผลิตภัณฑ์ นั้นยังไม่ ได้ วางขายในตลาด สาหรั บให้ ผ้ บู ริ โภคสุ ดท้ าย เช่ น
ผลิตภัณฑ์ ที่ผ้ ผู ลิต ผู้แบ่ งบรรจุ ผู้กระจายสิ นค้ า ผู้ค้าส่ ง เพื่อดาเนินการอย่ างเหมาะสมต่ อไป)
3.10 Customer focus and contract review
บริ ษทั ฯ จะต้องมัน่ ใจกระบวนการวัดความพึงพอใจและความคาดหวังของ TU group ในเรื่ องคุณภาพ
ความปลอดภัย และถูกกฎหมาย และตอบสนองความต้องการ TU group ได้
3.10.1 บริ ษทั ต้องมีการระบุผรู ้ ับผิดชอบและตาแหน่ง บุคคลที่จะสื่ อสารกับTU groupให้ชดั เจน เพื่อให้การ
สื่ อสารมีประสิ ทธิภาพ
3.10.2 มีการทบทวนเอกสารความต้องการของ TU group ในความถี่ที่เหมาะสม และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ต้องได้รับการตกลงจากลูกค้าและมีการสื่ อสารให้กบั ทุกส่ วนที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีบนั ทึกหรื อหลักฐาน
ที่ชดั เจน
3.10.3 มีการจัดทาตัววัดผลความพึงพอใจของ TU group ตามความเหมาะสม เพื่อกาหนดให้เป็ นเป้ าหมายในการ
ติดตาม และมีการสื่ อสารไปยังพนักงานและทบทวนในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยมีบนั ทึกหรื อหลักฐานที่
ชัดเจน
3.11 Customer complaint
- มีเอกสารขั้นตอนการดาเนิ นการ Customer Complaint เมื่อได้รับข้อร้องเรี ยนอย่างชัดเจน
- ให้มีการวิเคราะห์ผลข้อมูล ของ Customer Complaint ถึงการดาเนินการหาสาเหตุ/มาตรการแก้ไข และ
ป้ องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ า

จากข้อมูล Customer Complaint ให้มีการสื่ อสารไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทราบ และกรณี การตอบกลับ Customer Complaint ต้องตอบกลับถึงข้อมูลที่จาเป็ นภายใน 24 ชม.(กรณี
ความปลอดภัยอาหาร) และ ภายใน 3 วัน (สาหรับกรณี คุณภาพและอื่น ๆ ) นับจากที่ได้รับการแจ้งคา
ร้องเรี ยน
- โดยมีการวิเคราะห์การแก้ไขป้ องกันและตอบกลับภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน
- มีการติดตามการแก้ไข/ป้ องกันอย่างเป็ นระบบ
- มีการแจ้งให้ทราบถึงมาตรการแก้ไข และป้ องกัน

4. Site Standards
มาตรฐานของสถานทีต่ ั้ง
4.1 External and location standard
 สถานที่ต้ งั และบริ เวณโดยรอบอาคารการผลิต ควรมีขนาด สถานที่ต้ งั และสิ่ งก่อสร้างที่เหมาะสม
สามารถช่วยลดโอกาสการปนเปื้ อน รวมทั้งปลอดภัยและสอดคล้องตามมาตรฐานได้ ดังนี้
- ไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้งานสะสม รวมถึงไม่มีฝนุ่ ควัน หรื อกลิ่นมาก ผิดปกติ
- ไม่มีกองขยะหรื อสิ่ งปฏิกูล ที่อาจเป็ นแหล่งของสัตว์พาหะ
- ไม่มีคอกปศุสัตว์หรื อสถานที่เลี้ยงสัตว์
- ไม่มีน้ าขังสกปรก รวมถึงมีท่อระบายน้ าสาธารณะ และไม่เกิดการปนเปื้ อน
- หากบริ เวณโดยรอบมีสนามหญ้า หรื อต้นไม้ ควรจะต้องมีการดูแล และตัดแต่งให้ส้ นั อยูเ่ สมอ
- ถนนที่ใช้สัญจรด้านนอกพื้นที่ ควรมีสภาพที่เหมาะสม ไม่เสี่ ยงต่อการปนเปื้ อน
- กิจกรรม หรื อสภาวะแวดล้อมใดๆ ที่อาจจะมีผลร้ายแรงต่อผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการผลิต ต้องมี
มาตรการป้ องกันการปนเปื้ อนหรื อจัดการ เช่น สถานที่ผลิตที่เสี่ ยงต่อน้ าท่วม
- โครงสร้างอาคาร ต้องสามารถลดโอกาสการปนเปื้ อนได้ เช่น ไม่ควรมีสถานที่ที่นกสามารถเกาะ
ได้
- กรณี มีความเสี่ ยงจากการปนเปื้ อนจากภายนอกที่ไม่สามารถ ควบคุมได้ ต้องพิจารณาการ
ป้ องกันปั ญหาที่อาจส่ งผลกระทบมาในพื้นทีผลิต

4.2 Building Fabric and interiors: Raw Materials Handling, Preparation, Processing, Packing and
Storage areas
4.2.1 อาคารผลิต
- โครงสร้างของอาคารผลิตได้แก่ หลังคา ผนัง พื้น เพดาน ต้องทาจากวัสดุที่เหมาะสม และมีสภาพ
สมบูรณ์สะอาด
- อาคารผลิตควรมีการแบ่งแยกบริ เวณผลิตออกเป็ นสัดส่ วนตามความเหมะสม
- ภายในอาคารผลิตต้องมีแสงสว่างเพียงพอในการปฏิบตั ิงานและสอดคล้องตามกฎหมาย
- ต้องมีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม
- ในกรณี พ้นื ที่การผลิตมีพ้นื ที่ ของทางเดิน บันได และ Conveyer รวมถึงเครื่ องใช้ไฟฟ้าที่ต้ งั อยูเ่ หนือ
ผลิตภัณฑ์ ต้องมีการป้ องกันการปนเปื้ อนจากสิ่ งสกปรกลงสู่ ผลิตภัณฑ์
4.2.2 Ventilation and Extraction
ควรมีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม และไม่เกิดการปนเปื้ อนจากสิ่ งแวดล้อม และฝุ่ น ในพื้นที่
การผลิต
4.3 Utilities
ระบบสาธารณู ปโภคทั้งหมด เช่น น้ า ลม ไอน้ า ซึ่ งรวมถึงภายในอาคารผลิต พื้นที่จดั เก็บ จะต้องออกแบบ
โครงสร้างให้ง่ายต่อการบารุ งรักษา และการตรวจติดตามประสิ ทธิ ภาพเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนสู่ สินค้า
น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิตและใช้ลา้ งทาความสะอาดเครื่ องมือ ต้องผ่านมาตรฐานน้ าตามที่
กฎหมายกาหนด
- การประเมินความเสี่ ยงเช่น โรงงานที่ผลิตบรรจุภณั ฑ์ที่สัมผัส
อาหารโดยตรงต้องประเมินในด้านเชื้ อจุลินทรี ย ์ เคมี ระบบอากาศหรื อก๊าซอื่นๆ หากต้องสัมผัส
โดยตรงบรรจุภณ
ั ฑ์ ต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ผลิตภัณฑ์ท้ งั ในเรื่ องคุณภาพ ความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- อากาศอัด (compressed air) ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีการกรองที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีการ
กรอง
4.4 Site security
บริ ษทั ต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่สามารถทาให้มน่ั ใจได้วา่ สามารถป้ องกันการโจรกรรม หรื อการ
ปนเปื้ อนจากสิ่ งไม่พึงประสงค์ได้ โดย
ต้องมีเอกสาร/Procedure หรื อมาตรการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ และการประเมินความสาคัญ
เกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยของสิ นค้าในพื้นที่ที่มีการผลิต

-

Access area ในพื้นที่ที่มีการควบคุมเฉพาะ เช่น ห้องเตรี ยมส่ วนผสม ห้องเก็บสารเคมี หรื อผสมเคมี
ห้องจัดเก็บสู ตร print master ต้องกาหนดผูร้ ับผิดชอบเฉพาะ และควบคุมในพื้นที่ดงั กล่าว
- กาหนดขั้นตอนการดาเนิ นการรักษาความปลอดภัยของบริ ษทั เพื่อให้มน่ั ใจได้วา่ บุคคลที่ได้รับอนุ ญาต
เท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ บริ เวณที่ต้ งั ของบริ ษทั พื้นที่ผลิต หรื อพื้นที่ควบคุมอื่นๆ เช่น ห้องหรื อถัง
จัดเก็บเม็ดพลาสติก ห้องเตรี ยมส่ วนผสม ห้องเก็บสารเคมี หรื อผสมเคมี ห้องจัดเก็บสู ตร print
master
- มาตรการควบคุมดังกล่าวให้มีการครอบคลุมถึง Visitors รวมถึงให้มีการอบรมเพื่อให้ทราบถึง
มาตรการควบคุม ด้าน Site Security และเก็บบันทึก
4.5 Layout and Product Flow and Segregation
บริ ษทั ต้องมีการจัดทา Factory Layout โดยพื้นที่การปฏิบตั ิงานให้มีการแบ่งแยก ในพื้นที่เพื่อป้ องกัน
การปนเปื้ อนข้าม รวมถึงพื้นที่กาจัดขยะ rework และพื้นที่ที่มีโครงสร้างชัว่ คราวระหว่างการปฏิบตั ิงาน จะต้องมี
การออกแบบมาอย่างเหมาะสมและหลีกเลี่ยงการเกิดสัตว์พาหะรบกวน
4.6 Equipment
อุปกรณ์มีการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานและได้รับการบารุ งรักษา และอุปกรณ์มีคุณภาพ มี
ความปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย
4.6.1 อุปกรณ์ตอ้ งออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน ทาความสะอาดและบารุ งรักษาง่าย และผลิตภัณฑ์ไม่
เสี่ ยงต่อการปนเปื้ อน
4.6.2 ก่อนซื้ ออุปกรณ์ เครื่ องจักรใหม่ตอ้ งศึกษามาตรฐาน( specification) และคุณสมบัติของเครื่ อง รวมถึง
ต้องมีการทดสอบก่อนใช้ และทราบแผนการทาความสะอาด/บารุ งรักษา
4.6.3 อุปกรณ์ที่เป็ นไม้หรื อส่ วนประกอบของไม้ในพื้นที่ที่อาจเกิดการปนเปื้ อน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เป็ นต้น
ต้องดูแลให้อยูใ่ นสภาพดี และไม่มีเศษหรื อชิ้นส่ วนของอุปกรณ์หลุด ปนเปื้ อน
4.6.4 มีการควบคุมการใช้เครื่ องมือ และสามารถทาความสะอาดได้และมีความปลอดภัย
4.7 Maintenance
4.7.1 มีเอกสารขั้นตอนการดาเนิ นการซ่อมบารุ งเชิงป้ องกันของเครื่ องมือ/เครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิต
4.7.2 มีการจัดทาแผน และบันทึกผลการซ่อมบารุ งเครื่ องมือ/เครื่ องจักรที่สาคัญต่อกระบวนการ ผลิตโดย
รายละเอียดในแผน ประกอบด้วย
- รายชื่อของเครื่ องจักรที่ตอ้ งซ่อม และ/หรื อ อุปกรณ์ที่ตอ้ งเปลี่ยน

- ความถี่
- ผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน
*หมายเหตุ : กรณี ที่เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่นอกเหนื อแผนการซ่อมบารุ งและเป็ นความเสี่ ยงต่อการ
หลุด ชารุ ดยังคงให้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่ องจักร เครื่ องดังกล่าว และบันทึกความ
สมบูรณ์
4.7.3 มีการจัดทาบันทึกของการเกิด Break down ของเครื่ องมือ/เครื่ องจักรที่สาคัญต่อการผลิต และ
บันทึกการแก้ไข
4.7.4 การบารุ งรักษาต้องสอดคล้องกับแผนการทาความสะอาด ดังนี้
- มีระเบียบปฏิบตั ิ(Procedure) ที่เขียนถึงการทาความสะอาดที่ดี หรื อการตรวจสอบเครื่ องจักรภาย
หลังจากผ่านการซ่อมบารุ ง
- มีระเบียบปฏิบตั ิ(Procedure) การปฏิบตั ิตามสุ ขลักษณะส่ วนบุคคลที่ดีในการซ่อมบารุ งในพื้นที่
การผลิต
- มีระเบียบปฏิบตั ิ(Procedure) ในการตรวจสอบจานวนอุปกรณ์และเครื่ องมือสาหรับการซ่อม
บารุ ง (ทุกชิ้นส่ วนต้องมีการบันทึกและหากมีชิ้นส่ วนที่หายไป หรื อ ชิ้นส่ วนของเครื่ องจักรไม่
ครบต้องมีมาตรการแก้ไข)
4.7.5 การซ่อมบารุ งเครื่ องมือ/เครื่ องจักร ที่มีการใช้อุปกรณ์ซ่อมแซมแบบชัว่ คราว ต้องมีแผนการซ่อมแซมที่
แล้วเสร็ จให้ชดั เจน โดยระหว่างการซ่อมต้องไม่มีความเสี่ ยงในการปนเปื้ อนไปยังผลิตภัณฑ์
4.7.6 กรณี เครื่ องจักรที่รอการซ่อมในพื้นที่ผลิต ต้องมีป้ายระบุผรู ้ ับผิดชอบและวันที่คาดว่าจะซ่อมเสร็ จแสดง
ไว้ที่บริ เวณเครื่ องจักร
4.8 Housekeeping and cleaning
ระบบการทาความสะอาดจะต้องมัน่ ใจเป็ นไปตามสุ ขอนามัยที่กาหนดและไม่มีความเสี่ ยงเรื่ องการปนเปื้ อน
ในผลิตภัณฑ์
4.8.1 มีข้ นั ตอน/คู่มือการทาความสะอาดและมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ
4.8.2 ต้องระบุเรื่ องการรักษาความสะอาดและการบารุ งรักษาอาคาร เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง
ความถี่และวิธีการทาความสะอาด โดยตารางการทาความสะอาดและระเบียบปฏิบตั ิ (procedure) ต้องมี
ข้อมูลดังนี้
- กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการทาความสะอาด
- กาหนดแผนการทาความสะอาดโดยมีรายละเอียดต่างๆ

a) อุปกรณ์ เครื่ องจักร เป็ นต้น
b) พื้นที่ในการทาความสะอาด
c) ความถี่ในการทาความสะอาด
d) วิธีการทาความสะอาด
e) สิ่ งที่ใช้ในการทาความสะอาด เช่นอุปกรณ์ในการทาความสะอาด สารเคมีที่ใช้ เป็ นต้น
f) บันทึกการทาความสะอาดและการตรวจสอบความสะอาด
4.8.3 สารเคมีที่ใช้ทาความสะอาดต้องเหมาะกับวัตถุประสงค์และติดป้ายชี้บ่งให้ชดั เจน มีการจัดเก็บสารเคมี
ให้มีความปลอดภัย โดยเก็บในห้องปิ ดและมีการล็อคกุญแจ สารเคมีที่ใช้ควรมีเอกสารด้านความปลอดภัย
4.8.4 ต้องมีการควบคุมสารเคมีที่มีการใช้ ณ จุดปฏิบตั ิงาน โดยมีป้ายชี้บ่ง ควบคุมและนาไปใช้โดยผูท้ ี่ได้รับ
การฝึ กอบรม
4.8.5 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ทาความสะอาดต้องอยูใ่ นสภาพที่ดีและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้ อนสู่ ผลิตภัณฑ์เช่น
ไม้กวาด ผ้าทาความสะอาด เป็ นต้น และใช้สาหรับในพื้นที่ผลิตเท่านั้น (เฉพาะพื้นที่ที่พิจารณาแล้วพบว่ามีความ
เสี่ ยงต่อการปนเปื้ อน)

4.9 Product contamination control
4.9.1 Glass, brittle plastic, ceramic and similar material control
 แก้ว หรื อวัสดุที่มีการแตกหักได้อื่นๆ ในพื้นที่ที่มีการผลิตอาหาร ควรหลีกเลี่ยงการใช้ หรื อมีการ
ป้ องกันการแตกหักได้
 บริ ษทั ต้องมีเอกสารขั้นตอนการดาเนิ นการควบคุมแก้วและวัสดุคล้ายแก้วโดยต้องครอบคลุมถึง
- ต้องมีรายการทะเบียน แผนผัง พร้อมการจัดทาบันทึกการตรวจสอบแก้วและวัสดุคล้ายแก้วในพื้นที่
ผลิต สโตร์ คลังสิ นค้า รวมถึงการนาอุปกรณ์เครื่ องแก้วในห้องทดลอง ไปใช้ใน lineผลิตโดย
ความถี่ในการตรวจสอบตามการประเมินความเสี่ ยงของแต่ละพื้นที่
- มาตรการจัดการกรณี เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติในไลน์ผลิต เช่นแก้วแตก โดยการกักสิ นค้าในพื้นที่
ไลน์ผลิต การทาความสะอาดในพื้นที่ไลน์ผลิตที่พบปั ญหา รวมถึงการตรวจสอบสถานที่ผลิต และ
ให้มีผตู ้ รวจสอบและอนุมตั ิให้ทาการผลิตต่อไปได้โดยไม่มีเศษแก้วตกค้าง รวมถึงการควบคุมเครื่ อง
แต่งกายพนักงานหรื อทาความสะอาด และต้องมีเอกสารบันทึกและจัดเก็บบันทึกการจัดการกรณี ที่
แก้วแตก

 สาหรับผูผ้ ลิตบรรจุภณั ฑ์ประเภทขวดแก้ว ต้องมีการตรวจสอบและควบคุมตลอดกระบวนการจนถึง
กระบวนการสุ ดท้าย โดยต้องมัน่ ใจว่าไม่มีเศษชิ้นส่ วนแก้วติดไปกับผลิตภัณฑ์
4.9.2 Sharps control
 มีนโยบายการควบคุมการใช้ของมีคม
 ต้องมีการควบคุมเครื่ องมือ อุปกรณ์มีคมต่างๆ และควบคุมการใช้เพื่อป้ องกันการปนในสิ นค้า
 อุปกรณ์เช่น มีดที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตต้องมีการควบคุมเพื่อป้ องกันการปนไปในสิ นค้า รวมถึงการ
ควบคุมการนาเข้า-ออกจากโรงงาน
 ต้องไม่นาใบมีดแบบหักง่ายมาใช้ในพื้นที่ที่เสี่ ยงต่อการปนเปื้ อนจากเศษใบมีดสู่ ผลิตภัณฑ์ เช่นห้องตัด
มัวนฟิ ล์ม ห้องซีลถุง ห้องแพ็ค เป็ นต้น
 มีการควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้อื่นๆเช่น แม็ก ลวดเย็บกระดาษ เข็มหมุด ที่หา้ มนามาใช้ในไลน์ผลิตหรื อพื้นที่
ที่กาหนด
4.9.3 Chemical Control and Biological control
บริ ษทั ต้องมีการจัดการเรื่ องของการใช้ การจัดเก็บ และการดูแลระหว่างการจัดเก็บ ของสารเคมีชนิด NonPackaging material เพื่อป้องกันการปนเปื้ อน ได้แก่
 สารเคมีที่สอดคล้องตามกฎหมาย ไม่เกิดการตกค้างหรื อก่อให้เกิดอันตรายในผลิตภัณฑ์
 ต้องมีการระบุฉลาก และต้องจัดเก็บ MSDS ของสารเคมีที่ใช้ในโรงงานรวมถึงสารเคมีที่ใช้ในการทาความ
สะอาด
 พื้นที่จดั เก็บสารเคมีตอ้ งเป็ นสัดส่ วน และต้องมีการควบคุม เช่นมีการล็อค เพื่อป้ องกันบุคคลที่ไม่ได้รับ
อนุญาตนาไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ หรื อมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะในพื้นที่น้ นั ๆ

สารทาความสะอาด หรื อ Lubricants หรื อ สารหล่อลื่นที่ใช้กบั เครื่ องจักรที่สัมผัส Packaging
โดยตรง ต้องเป็ นประเภทที่สามารถใช้ในโรงงานผลิตบรรจุภณั ฑ์ได้ ( Packaging and Packaging
material grade) เท่านั้น พร้อมจัดเก็บใบรับรอง และMSDSไว้
 ต้องฝึ กอบรมให้กบั พนักงานที่ปฏิบตั ิงาน เกี่ยวกับการควบคุมสารเคมี เพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องได้แก่ การเตรี ยมสารเคมี และความปลอดภัยของการใช้สารเคมี เป็ นต้น


ต้องควบคุมและจัดการในเรื่ องการวิเคราะห์อนั ตรายและความเสี่ ยงที่อาจปนเปื้ อนจากจุลินทรี ยแ์ ละ
สารเคมีอื่นๆที่ใช้ในกระบวนการผลิต



สารหล่อลื่นที่ใช้กบั เครื่ องจักรที่สัมผัสมีโอกาสสัมผัสกับวัตถุดิบต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ โดยตรง ต้อง
เป็ นประเภทที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้ (food grade) และไม่เป็ นสารก่อภูมิแพ้
(allergen) เท่านั้น โดยต้องจัดเก็บเอกสารรับรองดังกล่าวไว้

4.9.4 Waste and Waste disposal
 บริ ษทั ต้องมีเอกสารขั้นตอนการดาเนิ นการจัดการของเสี ย หรื อมาตรการที่ชดั เจน เพื่อให้มนั่ ใจว่า
ของเสี ยจะถูกกาจัดอย่างเหมาะสม ไม่เป็ นแหล่งที่อยูข่ องสัตว์พาหะ และไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้ อนข้ามสู่ ผลิตภัณฑ์
 ที่เก็บขยะอยูใ่ นพื้นที่ที่เหมาะสม ต้องไม่เก็บขยะจนล้นออกมาก และต้องออกแบบดีพอที่จะ
รองรับขยะได้
 ถังขยะต้องมีฝาปิ ดเพื่อป้ องกันสัตว์พาหะและกลิ่นรุ นแรง และ
ตั้งอยูใ่ นที่ที่เหมาะสมและเพียงพอ
 ในกรณี ที่มีขยะอันตรายส่ งให้กบั หน่วยงานด้านนอกทาลาย จะต้องมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงาน
ภายนอกได้วา่ หน่วยงานดังกล่าวมีประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บ และจากัดขยะอันตรายเหล่านั้นได้
จริ ง
 น้ าทิง้ จะต้องมีการบาบัดอย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามกฎหมาย
 อากาศจากปล่องเขม่าควันหรื อ สารเคมีที่ปล่อยออกสู่ ภายนอกต้องผ่านตามเกณฑ์กฎหมาย
 กรณี บริ ษทั มีผลิตภัณฑ์ชนิดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีแบรนด์ของ TU group ระบุอยูบ่ นวัสดุ เช่น การผลิต
บรรจุภณั ฑ์ชนิดพิมพ์ ฉลาก กระป๋ องพิมพ์ เป็ นต้น ผลิตภัณฑ์ชนิดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหลือจากการส่ ง
มอบ(โดยไม่มีการสั่งซื้ ออีก) ผลิตภัณฑ์ฯเสี ยหาย เสื่ อมสภาพ ที่คดั แยกออกจากกระบวนการผลิต
ต้องได้รับการทาลายที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีโอกาสนาไปใช้ซ้ าได้อีก พร้อมบันทึกการ
ดาเนินการดังกล่าว
4.9.5 Pest control
กรณี ที่บริ ษทั ทาการกาจัดสัตว์พาหะเอง
 บริ ษทั ต้องมีเอกสารขั้นตอนการดาเนิ นการควบคุม และกาจัดสัตว์พาหะ ดังนี้
- การกาหนดจานวน และตาแหน่งการวางอุปกรณ์กาจัดสัตว์พาหะมีความเหมาะสม รวมถึงมี
แผนที่วางกับดัก / ไฟดักแมลง ที่ทนั สมัย
- การกาหนดความถี่ในการกาจัดสัตว์พาหะ และการตรวจสอบ ภายนอกอาคารอย่างน้อยทุก
เดือน และภายในอาคารทุก 2 สัปดาห์ สาหรับการดักจับแบบ live catch ต้องมีการกาจัดทุก
1 สัปดาห์

-

-

มีการชี้บ่งอุปกรณ์กาจัดสัตว์พาหะ
วัสดุที่ใช้สาหรับดักสัตว์พาหะ ต้องมีการยึดติดกับพื้นที่ เพื่อป้ องกันความไม่ปลอดภัยในด้าน
การใช้สารเคมี
สารกาจัดสัตว์พาหะที่ใช้ทุกชนิด ต้องมีฉลาก MSDS และผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่
น่าเชื่อถือ เช่น อย. FDA ของอเมริ กา เป็ นต้น และต้องมีการบันทึกชนิด ปริ มาณ และสถานที่
ใช้ ของสารเคมีทุกครั้ง
พนักงานที่ทาหน้าที่ควบคุมและกาจัดสัตว์พาหะต้องมีความรู ้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม
รวมถึงได้รับการอบรมตามความจาเป็ น
มีการบันทึกการตรวจสอบและการวิเคราะห์ผลการกาจัดสัตว์พาหะ กรณี พบปัญหาต้องมี
แนวทางแก้ไขบันทึกไว้
มีมาตรการป้ องกันพื้นที่ที่มีการกาจัดสัตว์พาหะ ไม่ให้มีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้ อนใน
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อ วัตถุดิบ
ต้องไม่พบหนู หรื อรังนกรอบบริ เวณโรงงาน
ต้องไม่พบร่ องรอยของแมลง หนู หรื อนก ในโรงงานหรื อบริ เวณที่คลังเก็บวัตถุดิบ และ
ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป
เครื่ องกาจัดแมลงต้องมีที่รองรับแมลงที่ตายครบทุกจุดและต้องมีแผนการทาความสะอาด ณ
จุดนี้
ต้องไม่พบร่ องรอยของซากหนู ที่อยูใ่ นกรงดักที่วางไว้ ณ บริ เวณต่าง ๆ

กรณีมีการใช้ ผ้ รู ับจ้ างเหมาช่ วง (Sub-contractor)
บริ ษทั ต้องมีเอกสารสัญญาว่าจ้างในการกาจัดสัตว์พาหะ และเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
- การกาหนดจานวน และตาแหน่งการวางอุปกรณ์กาจัดสัตว์พาหะมีความเหมาะสม รวมถึงมี
แผนที่วางกับดัก / ไฟดักแมลง ที่ทนั สมัย
- การกาหนดความถี่ในการกาจัดสัตว์พาหะ และการตรวจสอบ ภายนอกอาคารอย่างน้อยทุก
เดือน และภายในอาคารทุก 2 สัปดาห์สาหรับการดักจับแบบ Life catch ต้องมีการกาจัดทุก 1
สัปดาห์
- มีการชี้บ่งอุปกรณ์กาจัดสัตว์พาหะ

-

-

-

สารกาจัดสัตว์พาหะที่ใช้ทุกชนิด ต้องมีฉลาก MSDS และผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่
น่าเชื่อถือ เช่น อย. US FDA เป็ นต้น และต้องมีการบันทึกชนิด ปริ มาณ และสถานที่ใช้ ของ
สารเคมีทุกครั้ง
สารเคมีที่ใช้ในการกาจัดสัตว์พาหะ ผูต้ รวจจะต้องมีการถือครอง List สารเคมี และ ใบอนุญาต
การใช้สารเคมี (โดยหากสารเคมีน้ นั มีการนาเข้า ให้ตรวจสอบเอกสาร “คาขออนุญาตผลิต
หรื อนาเข้าตัวอย่างวัตถุอนั ตราย”--วอ/สธ.8 และหากสารเคมีน้ นั มาจากโรงงานที่ผลิตโดยตรง
ให้ตรวจสอบเอกสาร “แบบคาขอต่อใบอนุ ญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ”-อภ.2)
มีใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึ กอบรมของพนักงานกาจัด
สัตว์พาหะ
มีการบันทึกการตรวจสอบและการวิเคราะห์ผลการกาจัดสัตว์พาหะ กรณี พบปั ญหาต้องมี
แนวทางแก้ไขบันทึกไว้
ต้องมีการทวนสอบการปฏิบตั ิงานของ Sub-contractor ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กาหนด

5. Product and Process control
การควบคุมผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต
5.1 Product development
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตต้องมีการบันทึกเพื่อให้มนั่ ใจขั้นตอนการผลิตมี
ความปลอดภัยและสิ นค้าถูกต้องตามข้อกาหนดต่างๆ ตามกฎหมาย
- ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ออกแบบพัฒนามาตรฐาน (specification) การผลิตใหม่ๆ ต้องมีเอกสารบันทึก
และตกลงจาก Thai Union Group มีการกาหนด Parameter ที่สาคัญที่มีผลกับคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้องตามกฎหมาย
- ตัวอย่างที่ใช้ตกลงเรื่ องมาตรฐาน (specification) ต้องถูกเก็บไว้
อ้างอิง
5.2 Graphic design, artwork and master control
บริ ษทั ฯ ต้องมีการจัดการป้ องกันการสู ญหายของข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นใดของ Graphic
design and artwork/master control สาหรับ Thai Union Group

5.2.1 มีการจัดเก็บไฟล์ artwork/master ที่ได้รับการอนุมตั ิจะต้องมีการป้ องกันการเข้าถึงของข้อมูล, การ
สู ญหายและการนาไปใช้โดยผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้อง
5.2.2 การนา artwork/master ไปใช้ตอ้ งสอดคล้องกับมาตรฐาน( Specification )ที่ได้ตกลงไว้และมีระบบ
การควบคุมการใช้ artwork/master ที่ดี ป้ องกันการนาชนิดที่ไม่ update (อ้างอิงตาม specification
ล่าสุ ด) มาใช้ เช่น การขึ้นทะเบียนควบคุม การกาหนดรหัส และตรวจสอบก่อนนาไปใช้
5.3 Customer property
กรณี ที่มีการนาทรัพย์สินลูกค้า (customer property) มาใช้ เช่น TU group ส่ งมอบหรื อเป็ นเจ้าของ
artwork/master/หรื อเพลท แม่พิมพ์ชิ้นงาน เป็ นต้น บริ ษทั ต้องมีกระบวนการควบคุม ทรัพย์สินของ TU group
ซึ่งอยูภ่ ายใต้การควบคุมขององค์กร กรณี ที่ทรัพย์สินสู ญหาย ชารุ ด หรื อพบว่าไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้จะต้อง
มีการแจ้งให้ TU group ทราบ มีการบันทึกการนาไปใช้ที่ชดั เจน
5.4 Packaging Print Control
ข้อมูลที่ระบุใน Packaging ต้องมีความชัดเจน ถูกต้องและเป็ นไปตามข้อกาหนดของประเทศลูกค้า
5.4.1 มีการตรวจสอบและควบคุมแบบก่อนทา pre-press และพิมพ์บรรจุภณั ฑ์ เพื่อป้ องกันข้อมูลสู ญ
หายและพิมพ์สลับ
5.4.2 ก่อนพิมพ์แบบต้องได้รับการอนุมตั ิจาก Thai Union Group/ตัวแทนที่ Thai Union Group ยอมรับ
และตรงตามแบบที่ตกลงไว้ รวมถึงมีการบันทึกรายละเอียด
5.4.3 ต้องมีการควบคุมการเก็บรักษาและบันทึกข้อมูลการผลิตไว้
5.5 Process Control
5.5.1 ขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นต้องมีการจัดทาเอกสารที่แสดงข้อมูลจาเพาะของกระบวนการ (Process
specification) และ Work instructions
5.5.2 ต้องมีการทบทวนขั้นตอนการผลิตและกระบวนการพิมพ์ จะต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิต
ซึ่ งอาจจะมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
5.5.3 ใบตัดจ่ายวัตถุดิบและมาตรฐาน(specification) ต่างๆ ในกระบวนการ (รวมถึงขั้นตอนการควบคุม
การผลิต) จะต้องมีความเหมาะสมแต่ละชุดหรื อ lot ระหว่างการผลิต

5.5.4 ต้องมีการจัดทาบันทึกตลอดกระบวนการ รวมถึงกรณี มีการปรับแต่งเครื่ องมือ เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้
5.5.5 มีระบบในการติดตามกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารหรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตหรื อการควบคุมคุณภาพ ให้สอดคล้องเพื่อให้มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์มีความ
ปลอดภัย มีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมาย
5.5.6 กระบวนการควบคุมในการผลิตต้องควบคุมให้ครอบคลุมทั้งเกณฑ์ทางด้านคุณภาพ และความ
ปลอดภัย เช่น อุณหภูมิ เวลา ความดัน และคุณสมบัติทางเคมีอื่นๆ รวมทั้งต้องมีการบันทึก
เพื่อยืนยันได้วา่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ อยูใ่ นเกณฑ์ของ process specification กรณี ที่เบี่ยงเบนจากค่า
ควบคุมต้องมีการแก้ไข
5.5.7 พนักงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบต้องมีความรู ้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงได้รับการ
อบรมตามความจาเป็ น
5.5.8 Labelling and pack control
เมื่อสิ้ นสุ ดการบรรจุในแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยควรมีรายละเอียดในการตรวจเช็ค ดังนี้
วันที่ผลิต
Batch/รุ่ น ที่ผลิต
ลักษณะคุณภาพ
 สาหรับเครื่ องมือที่มีการแสดงผลทันทีที่หน้าจอ จะต้องมีเอกสารการปฏิบตั ิงานที่ทาให้มนั่ ใจได้
ว่าระบบสามารถแจ้งเตือนหรื อ reject ผลิตภัณฑ์ เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน (out of specification)
5.5.9 Quantity and weight control
 QC Program & Record ต้องมีแผนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยประกอบด้วย :
แผนการสุ่ มตัวอย่าง (Sampling Plan) ที่มีรายละเอียดของค่าที่ตอ้ งตรวจสอบ ค่าที่กาหนด
ความถี่ ผูร้ ับผิดชอบ และมาตรการแก้ไข การทวนสอบ และต้องมีการบันทึกตรงตามที่
กาหนดไว้ในแผน
- บันทึกแสดงการปฏิบตั ิตามแผนการสุ่ มตัวอย่าง
5.6 Calibration and control of measuring and monitoring device
 อุปกรณ์/เครื่ องมือวัดที่มีผลกระทบกับคุณภาพหรื อความปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์ จะต้องได้รับการ
สอบเทียบอย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง และสามารถสอบย้อนกลับได้ถึงมาตรฐานแห่งชาติหรื อนานาชาติ

 อุปกรณ์/เครื่ องมือวัดต้องได้รับการประเมินผลการสอบเทียบ ก่อนพิจารณานาไปใช้งาน
 ต้องมีการชี้บ่งสถานะการสอบเทียบที่อุปกรณ์/เครื่ องมือ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้

1. รหัสอุปกรณ์/เครื่ องมือ
2. วันที่สอบเทียบ
3. วันที่ครบกาหนดการสอบเทียบ
4. ชื่อผูท้ าการสอบเทียบ
 ต้องมีการป้ องกันการปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลง โปรแกรมของเครื่ องมือ โดยผูท้ ี่ไม่ได้มีหน้าที่
รับผิดชอบ
 ต้องมีการจัดทา และจัดเก็บบันทึกผลการสอบเทียบ
5.7 Product inspection , Testing and measuring
5.7.1 Product inspection and testing
การตรวจสอบระบบคุณภาพในการผลิตต้องมีข้ นั ตอนที่เหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจว่าสิ นค้าได้รับการ
ควบคุมให้อยูใ่ นมาตรฐานสิ นค้า ( specification) ตกลงไว้ หากการสุ่ มตรวจสอบคุณภาพพบความไม่
สอดคล้องต้องหาสาเหตุเพื่อนามาพิจารณาแก้ไข เช่น การทดสอบการแพร่ กระจาย (migration test), ความ
ต้านทานต่อแรงดึง (Tensile Strength),การวัดตะเข็บ(seam) ,ความจุและปริ มาตรของขวดแก้ว (Volume), ค่า
ความแน่นของฝาที่ปิดกับบรรจุภณั ฑ์ชนิดมีฝาปิ ด (torque) รวมถึงด้านคุณภาพ เช่น การตรวจสอบเฉดสี พิมพ์
เป็ นต้น
ในกระบวนการผลิต มีการกาหนดความถี่ในการทดสอบ Sensitivity อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบคุณภาพ
สิ นค้า สามารถใช้งานได้ และเหมาะสมกับการใช้งาน
5.7.2 Laboratory testing
กรณี บริ ษทั มีห้องปฏิบตั ิการทดสอบ/สอบเทียบ บริ ษทั ต้องมัน่ ใจว่า
- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบตั ิการ เช่นอุณหภูมิ แสงสว่างความชื้นสัมพัทธ์ ต้องเหมาะสมกับการ
ทดสอบ/สอบเทียบ
- พนักงานที่ทาหน้าที่ทดสอบ/สอบเทียบมีความรู ้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงได้รับการอบรมตาม
ความจาเป็ น
- วิธีทดสอบ/สอบเทียบที่ใช้เป็ นวิธีมาตรฐานที่ยอมรับกันอย่างแพร่ หลายในระดับชาติ หรื อนานาชาติ หากมี
การดัดแปลงวิธีตอ้ งมีผลการพิสูจน์ยนื ยัน(Validation) ว่าวิธีที่ดดั แปลงสามารถเทียบเคียงวิธีมาตรฐานได้

- มีการเข้าร่ วมกิจกรรมทดสอบความชานาญ (Proficiency test)หรื อ การเปรี ยบเทียบระหว่าง
ห้องปฏิบตั ิการ (Inter lab) อย่างสม่าเสมอ สาหรับรายการทดสอบที่criticalที่เกี่ยวข้องกับ food
safety , quality, legal ที่บริ ษทั ทาการทดสอบเอง ตัวอย่าง เช่น migration test, heavy metals,
จุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดโรค เพื่อเป็ นการทวนสอบประสิ ทธิภาพการทดสอบของห้องปฏิบตั ิการ
- กรณี บริ ษทั ใช้บริ การห้องปฏิบตั ิการทดสอบ/สอบเทียบจากภายนอก บริ ษทั ต้องมีการคัดเลือกและ
พิจารณาแล้วว่ามีมาตรฐานน่าเชื่อถือ เช่นหน่วยงานราชการ หรื อห้องปฏิบตั ิการที่ได้รับรองระบบ
ISO 17025
5.8 Control of non-conforming Product
ต้องมีระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องการจัดการวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง การกักกันและการตรวจปล่อย โดย
ครอบคลุมถึง
 ผูร้ ับผิดชอบในการจัดการวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง การกักกันและการตรวจปล่อย
 การจัดแยกพื้นที่ การชี้บ่ง การควบคุมสถานะของการกักกันและการตรวจปล่อย
 การป้ องกันไม่ให้เกิดการนาไปใช้ผดิ
 เกณฑ์และการดาเนิ นการในการตรวจปล่อยวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องที่มีประสิ ทธิ ภาพ
 การจัดเก็บบันทึกของการจัดการวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง การกักกันและการตรวจปล่อย
ต้องสามารถนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นตามข้อกาหนด (rework) มาใช้ แต่ตอ้ งไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสิ นค้าตามมาตรฐาน (specification) ที่ได้ตกลงกับ TU group ในการส่ งมอบ
5.9 Incoming material
การรับเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หรื อส่ วนผสมหลัก ส่ วนผสมรอง หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่นามาใส่ สินค้า
ต้องมีการกาหนดวิธีการและแผนการตรวจสอบ หรื อการสุ่ มตัวอย่าง ว่าผ่านตามเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กาหนด
ก่อนการรับเข้านามาใช้ในการผลิต โดยการตรวจสอบอาจครอบคลุมถึงการตรวจเช็ครายละเอียดต่างๆ ความ
สมบูรณ์ของฉลากและการปนเปื้ อน เอกสารการรับเข้าวัตถุดิบ สิ นค้าระหว่างการผลิต จะต้องสอดคล้องกับ
การสั่งซื้ อหรื อมาตรฐาน ( specification) สิ นค้า เช่น ใบสั่งซื้ อ การจัดส่ ง จานวนการสั่งซื้ อ และรับเข้า เป็ นต้น

5.10 ผลิตภัณฑ์แท้ การกล่าวอ้างและห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์ (Product authenticity, claims and chain of custody) (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯ ต้องติดตามข้อมูลโอกาสการปลอมปนอาหาร (Food fraud) ในวัตถุดิบต่าง ๆ และส่ วนผสมโดยประเมิน
โอกาสการปลอมปนพร้อมกาหนดมาตรการควบคุมหรื อป้ องกันที่เหมาะสม ในกรณี ที่วตั ถุดิบมีโอกาสหรื อความเสี่ ยงของ
การปลอมปน บริ ษทั ฯ ต้องมีผลตรวจสอบหรื อทดสอบเพื่อยืนยันการปลอมปนนั้นๆ โดยมีการประเมินตัวอย่างเช่น
a) แหล่งที่มา (Provenance or origin) เช่น non-FSC board , pulp source
c) Assured status schemes เช่น FSC
d) Downgrading or substituted product เช่นมีการใช้ Recycle board ทดแทน แต่ระบุในกระบวนการว่าไม่มีการใช้
recycle เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ต้องมีเอกสารรับรอง (แล้วแต่กรณี ) และเอกสารการสอบย้อนกลับ (Traceability) ข้อมูลของวัตถุดิบดังกล่าวได้
และหากบริ ษทั ฯมีการกล่าวอ้าง จะต้องรักษาสถานะการกล่าวอ้างต่างๆไว้
5.11 Storage of all materials and intermediate and finished products
ต้องมีเอกสารการรับเข้า และการชี้บ่งผลิตภัณฑ์ จะต้องสอดคล้องกับ
สต๊อกที่จดั เก็บและถูกใช้ตาม Shelf life ของผลิตภัณฑ์
การจัดเก็บวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์จะต้องไม่มีความเสี่ ยงเรื่ องการปนเปื้ อนและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ให้มีความ
ปลอดภัย รักษาคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมาย
5.11.1 วัตถุดิบหรื อส่ วนผสมหลัก ส่ วนผสมรอง บรรจุภณั ฑ์ และผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะต้องมี
การชี้บ่งและจัดเก็บเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อน
5.11.2 การจัดเก็บนอกอาคาร ต้องมีการควบคุมเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนของผลิตภัณฑ์ รวมถึงเรื่ องฝุ่ นและ
กลิ่น และการก่อการร้าย ในขณะเดียวกันการจัดเก็บในอาคารต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่กาหนด
5.11.3 การป้ องกันการปนเปื้ อน และการบันทึกต่างๆ ต้องมีการแยกวัตถุดิบ, สิ นค้าระหว่างผลิตและ
ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
5.11.4 บริ ษทั ฯต้องมัน่ ใจเรื่ องการจัดการอันตรายจากสารเคมี เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัย
5.11.5 วัตถุดิบที่นามา Recycle ได้จะต้องมีการควบคุมอันตรายที่อาจจะเกิดการปนเปื้ อน
5.12 Dispatch and transport
การจัดการและการขนส่ งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ต้องจะมีการดาเนิ นการเพื่อลดความเสี่ ยงในเรื่ องการ
ปนเปื้ อนที่เป็ นอันตรายและเพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ท้ งั เรื่ องความปลอดภัย กฎหมายและคุณภาพ
5.12.1 บรรจุภณั ฑ์ภายนอกที่ใช้ห่อหุ ม้ วัตถุดิบและสิ นค้า จะต้องมีการ

ระบุและการป้ องกันสิ นค้าในระหว่างการจัดจาหน่าย ระหว่างการขนส่ งเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อน ซึ่ง
รวมถึงความเสี่ ยงจากการปนเปื้ อนของโรค กลิ่นและการแทรกแซงอันตราย
5.12.2 พาเลทต้องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ กรณี ที่มีการใช้พาเลทไม้ ต้องมีการตรวจสอบและคัดแยกสภาพพาเลท
ไม้ที่อาจมีโอกาสทิ่มแทงสิ นค้าได้ออกไป
5.12.3 รถที่ใช้ในการขนส่ งต้องได้รับการทาความสะอาดและตรวจสอบ
เพื่อลดความเสี่ ยงเรื่ องการปนเปื้ อน
5.12.4 ก่อนการขนส่ ง ต้องมีการตรวจสอบเรื่ องสุ ขอนามัยและสภาพของรถบรรทุกและตูค้ อนเทนเนอร์ ให้
อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน ทุกครั้ง
5.12.5 กรณี ที่บริ ษทั ใช้ผรู ้ ับจ้างช่วง ต้องมีการทาสัญญาและข้อตกลงรวมถึงมีเงื่อนไขต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
ในเรื่ องการจัดเก็บและจัดจาหน่าย เพื่อให้สินค้าปลอดภัย ป้ องกันการปนเปื้ อน รวมถึงกลิ่น
5.12.6 บุคลากรที่ทาหน้าที่ขบั รถต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและได้รับการ อบรม

6. Personnel
บุคลากร
6.1 Training and Competence : Raw materials Handling , Preparation, Processing , Packing and
Storage areas
Training and competency : บริ ษทั ต้องมีเอกสารขั้นตอนการดาเนินการด้านฝึ กอบรมและความสามารถ
ในการทางาน ดังนี้
- มีการจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี ในหลักสู ตรที่จาเป็ นให้กบั พนักงาน เพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานมี
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งงานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิ ทธิ ผล โดยแผนการฝึ กอบรม
ต้องมีท้ งั การอบรมหน้างาน (On the job training) และการอบรมเฉพาะด้าน หากมีการใช้สื่อประกอบ
เช่น วิดีโอหรื อ คอมพิวเตอร์ ควรระบุในแผนการฝึ กอบรม
- พนักงานได้รับการอบรม ตามแผนที่กาหนด และมีการประเมินผลการฝึ กอบรมด้วยวิธีที่เหมาะสม
- มีการจัดทา และจัดเก็บบันทึกผลการฝึ กอบรม
- พนักงานต้องได้รับการอบรมที่จาเป็ น เช่นการควบคุมการใช้สารเคมี การควบคุมกระบวนการผลิต การ
ควบคุมการปนเปื้ อน และสุ ขลักษณะที่ดีในการผลิต เป็ นต้น

6.2 Personal Hygiene
บริ ษทั ต้องมีการกาหนด ระเบียบ หรื อวิธีปฏิบตั ิ ด้านสุ ขลักษณะส่ วนบุคคลของพนักงานในสถานที่
ประกอบการผลิต ดังนี้
 พนักงานต้องมีการแต่งกาย และสวมอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล ( Personal protective equipment)
อย่างเหมาะสม
 มีพ้นื ที่สาหรับการเปลี่ยนเครื่ องแต่งกาย
- ให้มีสถานที่จดั เก็บรองเท้าที่ใส่ มาจากบ้าน กับรองเท้าที่ใส่ ปฏิบตั ิงานแยกออกจากกัน (ตาม
ความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์)
- พื้นที่สูบบุหรี่ การสู บบุหรี่ ตอ้ งเป็ นภายใต้กฎหมาย บริ ษทั ต้องจัดเตรี ยมพื้นที่สูบบุหรี่ เพื่อ
ไม่ให้เกิดการปนเปื้ อนเข้าสู่ ไลน์ผลิต รวมไปถึงต้องมีการควบคุมเศษก้นกรองบุหรี่ จากการ
สู บบุหรี่ ในทุกพื้นที่ที่มีการสู บบุหรี่
- บริ ษทั ต้องจัดให้มีพ้นื ที่จดั เก็บของใช้ส่วนตัวของพนักงาน รวมถึงพื้นที่การจัดเก็บอาหารให้
เพียงพอ และอยูใ่ นสภาพพื้นที่จดั เก็บที่สะอาด ถูกสุ ขลักษณะ ในกรณี ที่ให้มีการรับประทาน
อาหารในพื้นที่ภายนอกอาคารการผลิต ระหว่างการพักเบรค จาเป็ นต้องมีการควบคุมเศษขยะ
ในพื้นที่
 พนักงานต้องไม่สวมใส่ เครื่ องประดับ หรื อสวมใส่ เครื่ องประดับเฉพาะที่บริ ษทั อนุ ญาต เนื่ องจากการ
ประเมินความเสี่ ยง หรื อมีระบบป้ องกันที่ไม่ทาให้เกิดการปนเปื้ อนข้าม
- ขณะอยูใ่ นพื้นที่ผลิตต้องไม่พบพนักงานที่เจ็บป่ วย, มีบาดแผลที่มือหรื อแขน และไม่พบการ
ปฏิบตั ิที่มีโอกาสเสี่ ยงต่อการปนเปื้ อนข้ามสู่ ผลิตภัณฑ์เช่น รับประทานอาหาร สู บบุหรี่ หรื อ
ถ่มน้ าลาย เป็ นต้น
 ต้องมีการตรวจสอบสุ ขลักษณะส่ วนบุคคลของพนักงานในสถานที่ประกอบการผลิต ทั้งก่อนและ
ระหว่างปฏิบตั ิงาน
6.3 Staff facilities
 บริ ษทั ต้องจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกให้กบั พนักงานอย่างเพียงพอ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- พื้นที่ หรื อ Locker สาหรับจัดเก็บของใช้ส่วนตัวของพนักงาน
- ห้องน้ าที่สะอาด มีจานวนเพียงพอกับจานวนพนักงาน และต้องไม่เปิ ดโดยตรงเข้าสายการผลิต

- ต้องมีอุปกรณ์ทาความสะอาดมือ เช่น สบู่เหลว น้ ายาฆ่าเชื้อ (ตามความจาเป็ น) อ่างล้างมือ
อุปกรณ์ทาให้มือแห้ง ที่หน้าห้องน้ า และ ทางเข้า line (ตามความเหมาะสมหรื อความเสี่ ยง)
โดยอุปกรณ์ตอ้ งอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้
- ต้องมีข้ นั ตอนการล้างมือ หรื อรู ปภาพประกอบขั้นตอนการล้างมือติดอยูบ่ ริ เวณที่พนักงานล้าง
มือ เช่น ทางเข้าไลน์ผลิต ห้องน้ าเป็ นต้น
 ต้องมีวธิ ี การปฏิบตั ิก่อนเข้าพื้นที่ผลิต สาหรับผูเ้ ยีย่ มชม หรื อผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต ที่ตอ้ งเข้าสู่
พื้นที่ผลิต เช่นเดียวกับพนักงาน
6.4 Medical Screening
- พนักงานของบริ ษทั ต้องได้รับการตรวจสุ ขภาพในส่ วนของโรคทัว่ ไปตามที่กฎหมายกาหนด และ
ตรวจสุ ขภาพประจาปี ตามระเบียบของบริ ษทั ซึ่งมาจากการประเมินความเสี่ ยงตามลักษณะงาน และ
พื้นที่ทางานของพนักงาน
- บริ ษทั ฯ จะต้องจัดทาระเบียบปฏิบตั ิ( procedure )โดยระบุรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้พนักงานที่
ปฏิบตั ิงานประจา/ชัว่ คราว ผูร้ ับเหมา แขกเยีย่ มชม(visitor) ตระหนักและรับทราบในเรื่ องอาการ การติด
เชื้อ ซึ่ งควรป้ องกันขณะทางาน
- ต้องมีการกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการเจ็บป่ วย หรื อที่เกี่ยวข้อง ก่อนอนุ ญาตเข้าพื้นที่ไลน์
ผลิต, บรรจุภณั ฑ์และพื้นที่จดั เก็บ
- หากพนักงานบางคนมีความจาเป็ นต้องใช้ยาขณะทางาน บริ ษทั จะต้องมีเอกสารการควบคุมยาในแต่ละ
พื้นที่ ตลอดจนการติดตามและควบคุม อย่างเหมาะสม รวมถึงกรณี ใช้พลาสเตอร์ปิดแผลที่มือหรื อ
อวัยวะที่มีความเสี่ ยงต่อการหลุดปนเปื้ อน ควรมีมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังที่ชดั เจนเพื่อให้มน่ั ใจว่า
สิ นค้ามีความปลอดภัย
6.5 Protective Clothing
เสื้ อผ้าที่ใช้สวมใส่ ในไลน์ผลิตและพื้นที่จดั เก็บต้องสามารถป้ องกันการปนเปื้ อนได้
- กาหนดเกณฑ์เรื่ องเสื้ อผ้าและรองเท้าที่ใช้ในพื้นที่การควบคุมวัตถุดิบ การเตรี ยม การผลิตและพื้นที่
จัดเก็บ รวมถึงพื้นที่ไม่ตอ้ งสวมใส่ เสื้ อผ้า ต้องมีการวิเคราะห์อนั ตรายและการประเมินความเสี่ ยงเพื่อ
ป้ องกันการปนเปื้ อนสู่ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใส่ ผา้ เพื่อคลุมหนวดและเครา หมวกคลุมผม
- การใส่ เสื้ อผ้าจากบ้าน/ที่พกั มาทางาน
- การใส่ เสื้ อผ้าเพื่อป้ องกันในจุดรับวัตถุดิบ จุดเตรี ยม จุดผลิตและพื้นที่จดั เก็บ

- การใส่ เสื้ อผ้าขณะเข้าห้องน้ า โรงอาหาร หรื อพื้นที่สูบบุหรี่
- เสื้ อผ้าที่สวมใส่ ในพื้นที่ไลน์ผลิตจะต้อง คลุมร่ างกายหรื อส่ วนที่มีโอกาสสัมผัสวัตถุดิบและต้อง เย็บให้
เรี ยบร้อยไม่ขาดหลุดรุ่ ย
- มีการใช้ถุงมือเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนสู่ ผลิตภัณฑ์หรื อมีมาตรการ ป้ องกันเรื่ องการปนเปื้ อนจากมือ
พนักงานในการสัมผัสผลิตภัณฑ์
7. Environmental & Social responsibility
ความรับผิดชอบทางสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
7.1) ต้องพิจารณาดาเนิ นการตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อมของไทยที่เกี่ยวข้อง
กรณี ที่มีของเสี ยอันตรายต้องมีใบกากับการขนส่ งของเสี ยอันตราย (Uniforms Hazardous Waste Manifest /
แบบกากับการขนส่ ง 02)
- ต้องมีผลวิเคราะห์ปริ มาณสารมลพิษในน้ า เสี ยตามกฎหมาย
(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 โรงงานตั้ง อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมให้ยึดถือตามเกณฑ์นิคมฯ และต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย
- มีการแยกขยะอันตราย ออกจากขยะไม่อนั ตราย สถานที่จดั เก็บขยะอันตราย ต้องมีการติดป้ ายชี้บ่ง
หรื อ ป้ายเตือนความเป็ นอันตราย
7.2) ต้องพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายแรงงานไทยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุ รกิจต้องมีความซื่ อสัตย์และ
ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- อายุพนักงานต้องสอดคล้องตามที่กฎหมายกาหนด ไม่ใช้แรงงานอายุต่ากว่า 15 ปี
- พนักงานทุกคนได้รับค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม การหักเงินที่ถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่
ประกันสังคม, ภาษี
- ชัว่ โมงการทางานมีความเหมาะสม และสอดคล้องกฎหมาย การทางานปกติตอ้ งไม่เกิน 48 ชม/
สัปดาห์
- การทางานล่วงเวลาและวันหยุด ต้องไม่เกิน 36 ชม/สัปดาห์ ทางาน 5 ชม. ต้องพัก 1 ชม.,
ใน 1 สัปดาห์ ต้องมีวนั หยุด 1 วัน และวันหยุดต้องห่างกันไม่เกิน 6 วัน, การทางานล่วงเวลา ตั้งแต่
2 ชม.ขึ้นไป ต้องจัดให้พนักงานพัก 20 นาที
หมายเหตุ : -ในกรณี ที่มีการจ้างเด็กต่ากว่า 18 ปี เป็ นลูกจ้าง ให้
นายจ้างปฏิบตั ิตามมาตรา ดังนี้ มาตรา 45,46,47,48,49,50,51, และ 52

- ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็ นเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ทางานในสถานที่ดงั นี้ คือโรงงานหรื อสถาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ า และโรงเชือดไก่
AUDIT PROTOCOL
1. Scope of audit
 การดาเนิ นการตรวจประเมิน ณ สถานที่ผลิตของผูส้ ่ งมอบนั้น ผูส้ ่ งมอบมีหน้าที่ตอ้ งดาเนินการผลิตสิ นค้าที่ส่งมอบ
ให้กบั TU ในวันที่เข้าไปตรวจประเมิน
 หากไม่มีการผลิตสิ นค้าที่ส่งมอบให้กบั TU ต้องได้รับการอนุญาตจาก TU ก่อนทุกครั้ง เพื่อตรวจสายการผลิต
สาหรับสิ นค้าเทียบเคียงภายใต้ระบบคุณภาพและความปลอดภัยภายใต้เครื่ องจักร อุปกรณ์ และสถานที่เดียวกัน
 หากมีสินค้านอกขอบเขตการรับรองและการตรวจประเมินสาหรับการผลิตสิ นค้าที่ส่งมอบให้กบั TU สามารถ
ดาเนินการได้ แต่ตอ้ งมีการควบคุมตามระบบคุณภาพและความปลอดภัย ที่จะไม่เกิดผลกระทบใดๆกับสิ นค้าที่ผลิต
ให้กบั TU
 ผูต้ รวจประเมินสามารถร้องขอในการดูพ้ืนที่ที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้ อนข้ามมายังสิ นค้า TU ได้
 กรณี ผสู ้ ่ งมอบมีขอ้ สงสัยใดๆ ให้ติดต่อทีมงาน TU
2. Audit planning
 การดาเนิ นการตรวจประเมิน ณ สถานที่ผลิตของผูส้ ่ งมอบนั้นเป็ นการตรวจประเมินแบบมีการนัดหมายล่วงหน้า
 ผูส้ ่ งมอบจะได้รับการติดต่อนัดหมายล่วงหน้าจากหน่วยงานตรวจ (CB) โดยทีมงาน TU จะรับทราบในรายละเอียด
วันเวลาในการตรวจเช่นเดียวกัน
 ภายหลังจากการได้รับการยืนยันการตรวจจากผูส้ ่ งมอบ หน่วยงานตรวจ (CB) จะส่ งแผนการตรวจไปให้กบั ผูส้ ่ ง
มอบก่อนล่วงหน้า
 กรณี ฉุกเฉินใดๆที่มีเหตุผลอันเหมาะสมและเพียงพอต่อการที่ไม่สามารถตรวจได้ตามกาหนดการที่นดั หมาย
ล่วงหน้า ต้องได้รับความยินยอมจาก TU และ CB ก่อนทุกครั้ง
3. การตรวจประเมิน และข้ อบกพร่ อง
 ผูต้ รวจประเมินจะมีการดาเนิ นการรายงานสิ่ งที่ตรวจพบพร้อมกับข้อบกพร่ องในการปิ ดประชุม
 ผูส้ ่ งมอบจะรับทราบการรายงานผลและจานวนข้อบกพร่ องนั้นผูส้ ่ งมอบ เมื่อการตรวจเสร็ จสิ้ น แต่ผตู ้ รวจประเมิน
จะไม่รายงาน % Score และ Grade ให้ทราบ
 ผูส้ ่ งมอบต้องดาเนิ นการแก้ไขป้ องกันข้อบกพร่ องต่างๆที่ถูกตรวจพบโดยส่ งหลักฐานมาที่ TU team ภายใน 7 วัน
กรณี ทีประเมินแล้วไม่สามารถปิ ดประเด็นข้อบกพร่ องได้ ผูส้ ่ งมอบต้องดาเนิ นการเพิ่มเติมโดยไม่ล่าช้า

 กรณี จาเป็ นที่ตอ้ งไปตรวจติดตามซ้ าเพื่อปิ ดประเด็นข้อบกพร่ อง ณ สถานที่ผลิต TU จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจและแจ้งกับผู ้
ส่ งมอบ
 ผูต้ รวจประเมินต้องส่ งรายงานการตรวจให้กบั TU ภายใน 15 วัน
 TU จะเป็ นผูส้ รุ ปคะแนน และเกรดให้กบั ผูส้ ่ งมอบภายหลังการดาเนิ นการแก้ไขป้ องกันข้อบกพร่ องเสร็ จสิ้ น
 TU/CB จะออกใบรับรอง (TU-SAI Certificate) พร้อมระบุเกรดที่ได้รับให้กบั ผูส้ ่ งมอบ

ระดับข้ อบกพร่ อง

นิยาม

Accept (A)

การปฏิบตั ิงานสอดคล้องเป็ นไปตามข้อกาหนด

Critical (C)

การปฏิบตั ิที่ไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดที่มีผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย
และเป็ นอันตรายแก่ผบู ้ ริ โภค หรื อมีผลกระทบรุ นแรง
ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์และไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดกฎหมาย

Major (M)

การปฏิบตั ิที่ไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และ/หรื อมีแนวโน้มทาให้ผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย

Minor (N)

การปฏิบตั ิที่ไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด แต่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรง
กับคุณภาพผลิตภัณฑ์

Observation

การปฏิบตั ิที่สามารถปฏิบตั ิได้สอดคล้องตามข้อกาหนด แต่มีแนวโน้มที่จะ
เป็ นข้อบกพร่ อง ควรมีการปรับปรุ ง หรื อเปลี่ยนแปลงเพื่อทาให้สอดคล้อง
กับระบบคุณภาพ

(O)

4. Criteria for scoring and grading
1.เกณฑ์การตัดคะแนนในการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ดังนี้
ระดับข้ อบกพร่ อง

คะแนนทีไ่ ด้ ในแต่ ละข้ อทัว่ ไป

C = Critical

0

M = Major

1

N = Minor

3

O = Observation
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2.ผูส้ ่ งมอบจะต้องดาเนิ นการตามข้อกาหนดของ TUG-PKG โดยมีการตรวจติดตามจาก third party audit โดย
พิจารณาจากผลคะแนนที่ได้รับ หากข้อกาหนดใดไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ (not applicable) ตามลักษณะการผลิต
และธุ รกิจ ให้นาคะแนนข้อนั้นตัดออกจากการคานวณ % ผลการตรวจและนาไปคานวณเกรดดังนี้
Grade

% score

Frequency

A

95- 100

2 ปี

B

75 - 94.99

1 ปี

C

1 ปี
60 - 74.99

D*

< 59.99

(revisit โดยทีมงาน TU หรื ออาจเป็ นCB ซึ่งทาง TU จะ
เป็ นผู้กาหนด)
ระงับการซื้อขาย

*ถ้าพบข้อบกพร่ องในระดับ Critical หรื อ ได้เกรดจากการ Audit เกรด D พิจารณาระงับการซื้ อขายจนกว่า
จะได้รับการอนุมตั ิเป็ นกรณี พิเศษจากผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ มีการแก้ไข แล้วให้ทางทีมตรวจประเมินตรวจซ้ า และผล
การตรวจผ่านตามเกณฑ์ ที่กาหนด
หมายเหตุ : สาหรับความถี่ และ เงื่อนไขการตรวจประเมินคุณภาพ ขึน้ อยู่กบั การประเมิน Risk Assessment และปัญหาที่
พบระหว่างการซื้อ-ขายในแต่ ละปี และหรื อกรณีพบข้ อบกพร่ องระดับ Major จะเข้ าติดตามการแก้ไข ภายใน 3 เดือน
ข้ อบกพร่ องระดับ Critical ติดตามภายใน 1 เดือน หรื อ เข้ า Re - Audit เพื่อ Revise Grade ขึน้ อยู่กบั Supplier /
Customer Request

