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2018 2005 Comments 

1  ขอบเขต 
  

เอกสารนีร้ะบขุอ้ก าหนดส าหรับระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร(FSMS) 
ทีท่ าใหอ้งคก์รสามารถ: 
 
a) วางแผน น าไปใช ้ปฏบิตั ิรักษาและอพัเดท FSMS ทีใ่หผ้ลติภณัฑแ์ละ
บรกิาร ทีม่คีวามปลอดภยั, ตามจดุประสงคก์ารใชง้าน 
b) แสดงใหเ้ห็นถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด/ขอ้บงัคบัทางกฎหมายดา้นความ
ปลอดภยัในอาหารทีบ่งัคบัใช ้
c) เพือ่การประเมนิ ขอ้ก าหนดของลกูคา้ดา้นความปลอดภยัในอาหารทีไ่ดต้ก
ลงรว่มกนั และแสดงใหเ้ห็นถงึการปฏบิตัติาม 
d) เพือ่สือ่สารถงึประเด็นดา้นความปลอดภยัในอาหารไปยังผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีใน
หว่งโซอ่าหารอยา่งมปีระสทิธผิล 
e) เพือ่มั่นใจไดว้า่องคก์รปฏบิตัสิอดคลอ้งตามนโยบายความปลอดภยัในอาหาร
ทีไ่ดป้ระกาศไว ้
f) เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความสอดคลอ้งกบัผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง และ 
g) เพือ่แสวงหาการรับรองหรอืขึน้ทะเบยีนรับรอง FSMS จากองคก์รภายนอก 
หรอืท าการประเมนิดว้ยตวัเอง หรอืการประกาศแจง้ดว้ยตนเองเกีย่วกบั
ด าเนนิการตามเอกสารนี ้
 
ขอ้ก าหนดทัง้หมดในเอกสารนีเ้ป็นขอ้ก าหนดทั่วไปและมจีดุมุง่หมายเพือ่น ามา
ประยกุตใ์ชก้บัองคก์รทัง้หมดในหว่งโซอ่าหาร โดยไมค่ านงึถงึขนาดและความ
ซบัซอ้น  องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งทางตรงหรอืทางออ้ม รวมถงึ, แตไ่มไ่ดจ้ ากดั, 
ผูผ้ลติอาหารสตัว ์ ผูเ้ก็บเกีย่วพชืและสตัวป่์า เกษตรกร ผูผ้ลติสว่นผสม ผูผ้ลติ
อาหาร ผูค้า้ปลกี ผูใ้หบ้รกิารอาหาร ผูข้ายอาหาร องคก์รทีใ่หบ้รกิารท าความ
สะอาดและสขุอนามัย การขนสง่ ผูใ้หบ้รกิารจัดเก็บและกระจายสนิคา้ องคก์ร
อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งทางออ้ม ประกอบดว้ย ผูข้ายอปุกรณ์ สารท าความสะอาดและ
ฆา่เชือ้โรค วสัดบุรรจภุณัฑ ์และวสัดสุมัผัสอาหารแบบอืน่ๆ 
 
 
เอกสารนีเ้หมาะกบัองคก์รใดๆ รวมถงึ องคก์รขนาดเล็ก และ/หรอื องคก์รทีย่ัง
ดอ้ยในการพัฒนา (เชน่ ฟารม์ขนาดเล็ก ผูบ้รรจ-ุกระจายสนิคา้รายเล็ก ผูค้า้
ปลกีรายเล็ก หรอืรา้นคา้ใหบ้รกิารอาหาร) น าไปปฏบิตัใิน FSMS ทีม่กีารพฒันา
ภายนอกไปใช ้
 
การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดใดๆของเอกสารนีส้ามารถท าใหบ้รรลไุดด้ว้ยการใช ้

ทรัพยากรภายในและ/หรอืภายนอก 
 

1. ขอบเขต 
 
ขอ้ก าหนดของระบบมาตรฐานนีใ้ชส้ าหรับระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ส าหรับ
องคก์รตา่งๆ ในหว่งโซอ่าหาร ทีจ่ะแสดงใหเ้ห็นถงึความสามารถในการควบคมุอนัตรายใน
อาหาร เพือ่ใหม้ั่นใจวา่มคีวามปลอดภัยตอ่การบรโิภค  
 
ขอ้ก าหนดนีส้ามารถประยกุตไ์ดก้ับทกุองคก์ร โดยไมจ่ ากดัขนาดขององคก์ร ซึง่องคก์รนัน้ๆ 
มคีวามเกีย่วขอ้งในหว่งโซอ่าหาร และตอ้งการน าไปใชเ้พือ่การผลติผลติภัณฑท์ีป่ลอดภัย 
กระบวนการทีจ่ะท าใหบ้รรลตุามขอ้ก าหนดในมาตรฐานนีส้ามารถด าเนนิการรว่มกบัการใช ้

ทรัพยากรทัง้ภายใน และ/หรอื ภายนอก 
 
 
ขอ้ก าหนดในมาตรฐานนี ้จัดตัง้ข ึน้เพือ่ใหอ้งคก์ร 
 
a. วางแผน, น าไปใช,้ ปฏบิัต,ิ รักษาไวแ้ละการท าใหท้ันสมัยอยูเ่สมอ โดยมุง่เนน้ใน
ดา้นการผลติทีม่คีวามปลอดภัยตอ่ผูบ้รโิภค ซึง่จะสอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคก์ารใชด้ว้ย 
b. แสดงใหถ้งึความสอดคลอ้งกบัการประยกุตใ์ชก้ับกฎหมาย และขอ้ก าหนด
ทางดา้นความปลอดภัยในอาหาร 
c. สามารถตคีวามหมายและประเมนิขอ้ก าหนดของลกูคา้ และแสดงใหเ้ห็นความ
สอดคลอ้งทีเ่กีย่วกบัความปลอดภัยในอาหารได ้เพือ่ใหล้กูคา้พงึพอใจ 
d. สามารถสือ่สารในเรือ่งความปลอดภัยในอาหารใหก้บัผูข้าย ลกูคา้และองคก์รที่
เกีย่วขอ้งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในหว่งโซอ่าหาร 
e. มั่นใจไดว้า่องคก์รด าเนนิการเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยในอาหาร 
f. แสดงใหเ้ห็นถงึความสอดคลอ้งกับองคก์รภายนอก และ 
g. ไดรั้บการรับรอง หรอืขึน้ทะเบยีนรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
จากหน่วยงานภายนอก หรอืการประเมนิดว้ยตวัเอง หรอืการประกาศแจง้ดว้ยตนเอง วา่
ด าเนนิการตามระบบมาตรฐานนี้ 
 
ขอ้ก าหนดทัง้หมดในระบบมาตรฐานสากลนีส้ามารถน าไปประยกุตไ์ดก้บัทกุองคก์รในหว่ง
โซอ่าหาร ทีไ่มจ่ ากดัทัง้ขนาดและความซบัซอ้นขององคก์ร ซึง่ขอ้ก าหนดนีจ้ะมคีวาม
เกีย่วขอ้งทัง้ทางตรงและทางออ้มไดท้ัง้ 1 ขัน้หรอืมากกวา่ 1 ขัน้ในหว่งโซอ่าหาร โดย
องคก์รทีม่คีวามเกีย่วขอ้งในทางตรงจะรวมถงึผูผ้ลติอาหารสตัว,์ ผูเ้ก็บเกีย่ว, เกษตรกร, 
ผูผ้ลติสว่นผสมตา่งๆ, ผูผ้ลติอาหาร, ผูค้า้ปลกี, ผูใ้หบ้รกิารทางดา้นอาหาร, ผูข้ายอาหาร, 
องคก์รทีใ่หบ้รกิารท าความสะอาดและสขุอนามัย, การขนสง่, ผูใ้หบ้รกิารการจัดเก็บและการ
กระจาย สว่นองคก์รอืน่ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งทางออ้ม จะรวมถงึผูข้ายเครือ่งมอือปุกรณ์, 
สารเคมที าความสะอาดและฆา่เชือ้, วัสดบุรรจ,ุ และวัสดสุมัผัสอาหารอืน่ๆ 
 
ขอ้ก าหนดมาตรฐานนีย้นิยอมใหอ้งคก์ร เชน่ องคก์รขนาดเล็ก และ/หรอื ทีม่กีารพัฒนา
เพยีงเล็กนอ้ย (เชน่ ฟารม์เล็กๆ, ผูก้ระจายสนิคา้รายเล็ก, ผูค้า้ปลกีรายเล็ก หรอื ผู ้
ใหบ้รกิารทางอาหารรายเล็ก) น าไปประยกุตใ์ชม้าตรการควบคมุภายนอก  
 

Clarification and 
improvement of the 
tekst 

2. เอกสารอา้งองิเชงิบรรทัดฐาน (Normative references)  
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ไมม่เีอกสารอา้งองิเชงิบรรทัดฐานในเอกสารนี ้

3. ค ำศพัทแ์ละนยิำม 
จดุประสงคข์องเอกสารนี ้ค าศพัทแ์ละนยิามตอ่ไปนีจ้ะถกูน ามาใช ้

 

ISO และ IEC คงไวซ้ ึง่ฐานขอ้มลูค าศพัทเ์ฉพาะทางส าหรับใชใ้นการก าหนด
มาตรฐานในเว็บไซตต์อ่ไปนี:้ 

- แพลตฟอรม์การคน้ดแูบบออนไลน ์ISO ที ่http://www.iso.org/obp 
- IEC Electropedia ที ่http://www.electropedia.org/ 
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4. บรบิทขององคก์ร 
4.1 ควำมเขำ้ใจในองคก์รและบรบิทขององคก์ร 
 
องคก์รตอ้งระบปุระเด็นภายในและภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัจดุประสงคข์ององคก์รและที่
สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการบรรลเุป้าหมายทีค่าดหวงัของระบบการบรหิาร
ความปลอดภยัในอาหารขององคก์ร 
 
องคก์รตอ้งระบ ุทบทวน และอพัเดทขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็นปัญหาภายนอกและ
ภายในเหลา่นี ้
 
หมายเหต ุ1 ประเด็นปัญหาสามารถรวมถงึปัจจัยทางบวกหรอืทางลบ หรอืเงือ่นไข
ส าหรับการพจิารณา 
หมายเหต ุ2 การเขา้ใจบรบิทสามารถท าไดม้าไดโ้ดยการพจิารณาประเด็นปัญหา
ภายนอกและภายใน ทีไ่มไ่ดจ้ ากดัเฉพาะทางกฏหมาย เทคโนโลย ีการแขง่ขนั 
การตลาด วฒันธรรม สงัคม สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ ความปลอดภยัทางไซเบอร์
และอาหารปลอม การคุม้ครองอาหารและการปนเป้ือนทีม่เีจตนา ความรูแ้ละสมรรถนะ
ขององคก์ร ไมว่า่จะระดบันานาชาต ิระดบัชาต ิระดบัภมูภิาคหรอืระดบัทอ้งถิน่ 
 

NA Alignment to HLS 
 

4.2 ควำมเขำ้ใจในควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
เพือ่ใหม้ั่นใจวา่องคก์รมคีวามสามารถในการจัดเตรยีมผลติภณัฑแ์ละการบรกิารที่
สอดคลอ้งตามกฎหมาย/กฎระเบยีบทีบ่งัคบัใชแ้ละขอ้ก าหนดของลกูคา้ส าหรับความ
ปลอดภยัในอาหาร อยา่งสม ่าเสมอ  องคก์รตอ้งระบ:ุ 
a) ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร 
b) ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการบรหิารความ
ปลอดภยัในอาหาร  
องคก์รตอ้งระบ ุทบทวนและอพัเดทขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและขอ้ก าหนด
ของพวกเขา 

NA  

4.3 กำรก ำหนดขอบเขตของระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยัในอำหำร 
 
องคก์รตอ้งก าหนดขอบเขตและการน าระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหารไป
ประยกุตใ์ชเ้พือ่สรา้งขอบเขตขององคก์ร ขอบเขตตอ้งเฉพาะเจาะจงกบัผลติภณัฑแ์ละ
การบรกิาร กระบวนการและสถานทีผ่ลติจะถกูระบโุดยระบบการบรกิารอาหารและตอ้ง
รวมกจิกรรมตา่งๆ กระบวนการ ผลติภณัฑห์รอืการบรกิารทีส่ามารถมอีทิธพิลตอ่ความ
ปลอดภยัในอาหารของผลติภณัฑส์ดุทา้ย 
 
เมือ่ท าการก าหนดขอบเขตนี ้องคก์รตอ้งพจิารณา: 
a) ประเด็นปัญหาภายนอกและภายในทีอ่า้งองิถงึใน 4.1 
b) ขอ้ก าหนดทีอ่า้งองิถงึใน 4.2 
ขอบเขตตอ้งมคีวามพรอ้มและถกูรักษาไวเ้พือ่เป็นเอกสารสารสนเทศ 
 

4.1 ขอ้ก าหนดทั่วไป 
 
องคก์รตอ้งจัดตัง้ ท าเป็นเอกสาร น าไปปฏบิตัแิละรักษาไวซ้ ึง่ระบบการ
จัดการความปลอดภยัในอาหารอยา่งมปีระสทิธภิาพ และท าใหท้ันสมัย
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลฉบบันี ้
 
องคก์รตอ้งแสดงขอบเขตของระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหาร ซึง่
ขอบเขตตอ้งเฉพาะเจาะจงกบัผลติภณัฑ ์หรอืชนดิของผลติภณัฑ,์ 
กระบวนการ และพืน้ทีผ่ลติ โดยจะถกูระบใุนระบบการจัดการความปลอดภยั
ในอาหาร 
 
องคก์รตอ้ง 
 
a) มั่นใจวา่อนัตรายทีม่ผีลตอ่ความปลอดภยัในอาหาร ไดถ้กูจัดท าขึน้
มคีวามเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นขอบเขตของระบบทีม่กีารระบไุว ้ไดรั้บการ

Requirements for 
scope defintion 
already included 
in 4.1, however 
further 
requirements 
have been added 
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ประเมนิและควบคมุลกัษณะของผลติภณัฑ ์เพือ่ไมใ่หเ้ป็นอนัตรายตอ่
ผูบ้รโิภคทัง้ทางตรงและออ้ม 
b) สือ่สารขอ้มลูอยา่งเหมาะสม ในทกุขัน้ตอนของหว่งโซอ่าหาร ทีม่ี
ความเกีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัในอาหาร 
c) สือ่สารขอ้มลูทีมุ่ง่เนน้ใหเ้กดิการพัฒนา, น าไปปฏบิตัแิละท าให ้
ระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหารทั่วทัง้องคก์รมคีวามทันสมัย รวมทัง้
ในสว่นทีจ่ าเป็นเพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานฉบบันี ้
d) ประเมนิตามชว่งเวลา และท าใหท้ันสมัยเมือ่ถงึคราวทีจ่ าเป็น ระบบ
การจัดการความปลอดภยัในอาหารทีจั่ดท าขึน้ องคก์รตอ้งมัน่ใจวา่ระบบได ้
สะทอ้นถงึกจิกรรมขององคก์ร และรวมถงึขอ้มลูทีม่อีนัตรายตอ่ความ
ปลอดภยัในอาหาร ซึง่จะตอ้งท าการควบคมุ 
 
องคก์รทีม่กีารเลอืกใชผู้รั้บจา้งชว่งในกระบวนการตา่งๆ ทีอ่าจมผีลตอ่ความ
สอดคลอ้งของผลติภณัฑ ์องคก์รตอ้งมั่นใจวา่ควบคมุกระบวนการทั่วทัง้
องคก์ร การควบคมุกระบวนการผูรั้บจา้งชว่งตอ้งท าถกูชีบ้ง่ และท าเป็น
เอกสารไวภ้ายในระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหาร 
 

4.4 ระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยัในอำหำร 
องคก์รตอ้งสรา้ง น าไปปฏบิตั ิรักษา อพัเดทและปรับปรงุระบบการบรหิารความ
ปลอดภยัในอาหารอยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึกระบวนการทีจ่ าเป็นและการปฏสิมัพันธ์
ระหวา่งกระบวนการ ตามขอ้ก าหนดของเอกสารนี ้

4.1 ขอ้ก าหนดทั่วไป 
 
องคก์รตอ้งจัดตัง้ ท าเป็นเอกสาร น าไปปฏบิตัแิละรักษาไวซ้ ึง่ระบบการ
จัดการความปลอดภยัในอาหารอยา่งมปีระสทิธภิาพ และท าใหท้ันสมัย
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลฉบบันี ้
 
องคก์รตอ้งแสดงขอบเขตของระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหาร ซึง่
ขอบเขตตอ้งเฉพาะเจาะจงกบัผลติภณัฑ ์หรอืชนดิของผลติภณัฑ,์ 
กระบวนการ และพืน้ทีผ่ลติ โดยจะถกูระบใุนระบบการจัดการความปลอดภยั
ในอาหาร 
 
องคก์รตอ้ง 
 
a) มั่นใจวา่อนัตรายทีม่ผีลตอ่ความปลอดภยัในอาหาร ไดถ้กูจัดท าขึน้
มคีวามเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นขอบเขตของระบบทีม่กีารระบไุว ้ไดรั้บการ
ประเมนิและควบคมุลกัษณะของผลติภณัฑ ์เพือ่ไมใ่หเ้ป็นอันตรายตอ่
ผูบ้รโิภคทัง้ทางตรงและออ้ม 
b) สือ่สารขอ้มลูอยา่งเหมาะสม ในทกุขัน้ตอนของหว่งโซอ่าหาร ทีม่ี
ความเกีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัในอาหาร 
c) สือ่สารขอ้มลูทีมุ่ง่เนน้ใหเ้กดิการพัฒนา, น าไปปฏบิตัแิละท าให ้
ระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหารทั่วทัง้องคก์รมคีวามทันสมัย รวมทัง้
ในสว่นทีจ่ าเป็นเพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานฉบบันี ้
d) ประเมนิตามชว่งเวลา และท าใหท้ันสมัยเมือ่ถงึคราวทีจ่ าเป็น ระบบ
การจัดการความปลอดภยัในอาหารทีจั่ดท าขึน้ องคก์รตอ้งมัน่ใจวา่ระบบได ้

Requirements for 
scope defintion 
already included 
in 4.1, however 
further 
requirements 
have been added 
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สะทอ้นถงึกจิกรรมขององคก์ร และรวมถงึขอ้มลูทีม่อีนัตรายตอ่ความ
ปลอดภยัในอาหาร ซึง่จะตอ้งท าการควบคมุ 
 
องคก์รทีม่กีารเลอืกใชผู้รั้บจา้งชว่งในกระบวนการตา่งๆ ทีอ่าจมผีลตอ่ความ
สอดคลอ้งของผลติภณัฑ ์องคก์รตอ้งมั่นใจวา่ควบคมุกระบวนการทั่วทัง้
องคก์ร การควบคมุกระบวนการผูรั้บจา้งชว่งตอ้งท าถกูชีบ้ง่ และท าเป็น
เอกสารไวภ้ายในระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหาร 
 

5. ควำมเป็นผูน้ ำ 
5.1 ควำมเป็นผูน้ ำและควำมมุง่ม ัน่ 
 
ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งแสดงออกใหเ้ห็นถงึความเป็นผูน้ าและความมุง่มั่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร โดย: 
 
a) ท าใหม้ั่นใจวา่นโยบายดา้นความปลอดภยัในอาหารและวตัถปุระสงคข์องระบบการ
บรหิารความปลอดภยัในอาหารไดถ้กูจัดตัง้ขึน้และเหมาะสมกบัทศิทางดา้นกลยทุธ์
ขององคก์ร 
b) การท าใหม้ัน่ใจถงึการบรูณาการของขอ้ก าหนดระบบการบรหิารความปลอดภยัใน
อาหารเขา้กบักระบวนการทางธรุกจิขององคก์ร 
c) การท าใหม้ัน่ใจวา่ทรัพยากรทีจ่ าเป็นส าหรับระบบการบรหิารความปลอดภยัใน
อาหารมคีวามพรอ้ม 
d) การสือ่สารถงึความส าคญัของการจัดการความปลอดภยัในอาหารทีม่ปีระสทิธผิล
และความส าคญัของการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร 
ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย/ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของลกูคา้ทีต่กลงรว่มกนัซึง่เกีย่วกบั
ความปลอดภยัในอาหาร 
e) การท าใหม้ัน่ใจวา่ระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหารไดรั้บการประเมนิและ
รักษาไวเ้พือ่ใหบ้รรลผุลลพัธต์ามทีค่าดหวงัไวข้ององคก์ร (ด ู4.1) 
f) การควบคมุและสนับสนุนบคุลากรเพือ่น ามาซึง่ประสทิธผิลของระบบการบรหิารความ
ปลอดภยัในอาหาร 
g) การสง่เสรมิการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 
h) การสนับสนุนบทบาทการบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นผูน้ า
ดา้นความปลอดภยัในอาหารของพวกเขา ตามทีน่ ามาใชก้บัพืน้ทีค่วามรับผดิชอบของ
พวกเขา 
 
หมายเหต ุการอา้งองิถงึ “ธรุกจิ” ในเอกสารนีส้ามารถถกูแปลความหมายอยา่งกวา้งๆ
วา่หมายถงึกระบวนการทีเ่ป็นหลกัตอ่จดุประสงคข์องการด ารงอยูข่ององคก์ร 
 

5.1 ควำมมุง่ม ัน่ของฝ่ำยบรหิำร 
 
ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งมหีลกัฐานแสดงถงึความมุง่มั่นในการพัฒนาและการน า
ระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหารไปใช ้รวมทัง้การปรับปรงุ
ประสทิธผิลอยา่งตอ่เนือ่ง โดยการ 
 
a) แสดงถงึความปลอดภยัในอาหารทีจ่ะไดม้าจากวตัถปุระสงคท์างธรุกจิ

ขององคก์ร 
b) สือ่สารในองคก์รไดเ้ห็นถงึความส าคญัของการด าเนนิการตาม

มาตรฐานสากลฉบบันี,้ และขอ้ก าหนดและกฎระเบยีบ เทา่ๆกบั
ขอ้ก าหนดของลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัในอาหาร 

c) จัดตัง้นโยบายความปลอดภยัในอาหาร 
d) ด าเนนิการทบทวนฝ่ายบรหิาร 
e) ท าใหม้ั่นใจวา่มทีรัพยากรเพยีงพอ 
 

5.1, 7.4.3 (and 
new) 
 
Alignment to HLS 

5.2 นโยบำยดำ้นควำมปลอดภยัในอำหำร 
5.2.1 กำรก ำหนดนโยบำยดำ้นควำมปลอดภยัในอำหำร 
ฝ่ายบรหิารระดบัสงูตอ้งจัดตัง้ น าไปปฏบิตัแิละรักษาไวซ้ ึง่นโยบายดา้นความปลอดภยั
ในอาหารที:่ 
a) เหมาะสมกบัจดุประสงคแ์ละบรบิทขององคก์ร 

5.2 นโยบำยควำมปลอดภยัในอำหำร 
 
ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งท าการก าหนด, ท าเป็นเอกสารและสือ่สารนโยบาย
ความปลอดภยัในอาหาร 
ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งมั่นใจวา่ นโยบายความปลอดภยัในอาหาร 

5.2 (and new) 
Alignment to HLS 
and Revision/ 
improvement of 
the standard 
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b) ใหก้รอบส าหรับจัดตัง้และทบทวนวตัถปุระสงคข์องระบบการบรหิารความปลอดภยั
ในอาหาร 
c) ประกอบดว้ยความมุง่มั่นในการตอบสนองขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัในอาหารที่
น ามาใช ้รวมถงึขอ้ก าหนดทางกฎหมาย/ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของลกูคา้ทีต่กลง
รว่มกนัซึง่เกีย่วกบัความปลอดภยัในอาหาร 
d) จัดการสือ่สารภายในและภายนอก 
e) ประกอบดว้ยความมุง่มั่นตอ่การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งของระบบการบรหิารความ
ปลอดภยัในอาหาร 
f) จัดการกบัความจ าเป็นเพือ่ใหม้ั่นใจถงึความสามารถทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัใน
อาหาร 

 
a) เหมาะสมกบับทบาทขององคก์รในหว่งโซอ่าหาร 
b) เป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎระเบยีบ และขอ้ตกลงกนัในดา้นความ
ปลอดภยัในอาหารกบัลกูคา้ 
c) ไดส้ือ่สาร, น าไปปฏบิตั ิและธ ารงรักษาไวใ้นทกุระดบัขององคก์ร 
d) ทบทวนตามความเหมาะสมอยา่งตอ่เนือ่ง (ดขูอ้ 5.8) 
e) จัดใหม้กีารสือ่สารอยา่งทั่วถงึ (ดขูอ้ 5.6) 
f) มวีตัถปุระสงคท์ีส่ามารถวดัได ้

5.2.2 กำรสือ่สำรนโยบำยดำ้นควำมปลอดภยัในอำหำร 
นโยบายดา้นความปลอดภยัในอาหารตอ้ง: 
a) มคีวามพรอ้มและถกูรักษาไวเ้พือ่เป็นเอกสารสารสนเทศ 
b) ถกูสือ่สาร ท าความเขา้ใจ และท าไปใชใ้นทกุระดบัภายในองคก์ร 
c) มคีวามพรอ้มส าหรับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง ตามความเหมาะสม 
 

5.2 (and new) 
Alignment to HLS 
and Revision/ 
improvement of 
the standard 

5.3 บทบำท หนำ้ทีร่บัผดิขอบและอ ำนำจขององคก์ร 
5.3.1 ฝ่ายบรหิารระดบัสงูตอ้งท าใหม่ั้นใจวา่หนา้ทีรั่บผดิชอบและอ านาจส าหรับ
บทบาททีเ่กีย่วขอ้งไดถ้กูก าหนด สือ่สารและมคีวามเขา้ใจภายในองคก์ร 
 
ฝ่ายบรหิารระดบัสงูตอ้งก าหนดหนา้ทีรั่บผดิชอบและอ านาจส าหรับ: 
a) การท าใหม้ัน่ใจวา่ระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหารสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด
ของเอกสารนี ้
b) การรายงานสมรรถนะของระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหารไปยังฝ่ายบรหิาร
ระดบัสงู 
c) แตง่ตัง้ทมีความปลอดภยัในอาหารและหวัหนา้ทมีความปลอดภยัในอาหาร 
d) แตง่ตัง้บคุลากรทีม่หีนา้ทีค่วามรับผดิชอบและอ านาจทีก่ าหนดเพือ่เริม่ตน้น าและท า
เอกสารการปฏบิตั ิ
 

5.4 ควำมรบัผดิชอบและอ ำนำจ 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งมั่นใจวา่มกีารก าหนดความรับผดิชอบและอ านาจของ
บคุลากรไว ้และสือ่สารกนัใหท้ราบภายในองคก์ร เพือ่ม่ันใจถงึความมี
ประสทิธผิลของการด าเนนิการและธ ารงรักษาระบบไว ้
 
บคุลากรทกุคนตอ้งรับผดิชอบในการรายงานปัญหาทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยั
ในอาหารตอ่บคุคลทีแ่ตง่ตัง้ไว ้ซึง่บคุคลดงักลา่วมหีนา้ทีแ่ละอ านาจในการ
ด าเนนิการและบนัทกึการปฏบิตังิานไว ้
 
 
7.3.2 ทมีงำนควำมปลอดภยัในอำหำร 
 
ทมีงานความปลอดภยัในอาหาร ตอ้งไดรั้บการแตง่ตัง้ 
 
ทมีงานความปลอดภยัในอาหารตอ้งมกีารรวบรวมความรูห้ลายๆระดบัและ
ประสบการณ์ ส าหรับการพัฒนา และการน าไปใชข้องระบบการจัดการความ
ปลอดภยัในอาหาร ซึง่ส ิง่นีจ้ะรวมถงึผลติภณัฑ,์ กระบวนการ, เครือ่งมอื
อปุกรณ์ และอนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหาร ไวใ้นขอบเขตของระบบ
การจัดการความปลอดภยัในอาหาร 
 
บนัทกึตอ้งมกีารรักษาไว ้ซึง่บนัทกึจะแสดงถงึทมีงานความปลอดภยัใน
อาหาร ทีจ่ะตอ้งแสดงถงึความรูแ้ละประสบการณ์ทีต่อ้งการไวด้ว้ย (ดขูอ้ 
6.2.2) 
 

5.4, 5.5, 7.3.2 (and 
new) 
Alignment to HLS 

5.3.2 หวัหนา้ทมีความปลอดภยัในอาหารตอ้งมคีวามรับผดิชอบใน: 5.5 หวัหนำ้ทมีงำนควำมปลอดภยัในอำหำร  
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a) การท าใหม้ัน่ใจวา่ระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร มกีารก าหนด น าไป
ปฏบิตั ิรักษาและปรับปรงุใหท้นัสมัยอยูเ่สมอ 
b) การบรหิารและการจัดการงานของทมีความปลอดภยัในอาหาร  
c) ท าใหม้ั่นใจถงึการฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้งและความสามารถส าหรับทมีความปลอดภยั
ในอาหาร (ด ู7.2) 
d) การรายงานไปยังฝ่ายบรหิารระดบัสงูเรือ่งประสทิธผิลและความเหมาะสมของระบบ
การบรหิารความปลอดภยัในอาหาร 
 

ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งแตง่ตัง้หวัหนา้ทมีงานความปลอดภยัในอาหารเพือ่
ปฏบิตังิานนอกเหนอืจากหนา้ทีป่ระจ า ก าหนดใหม้คีวามรับผดิชอบและ
อ านาจดงันี ้

a) บรหิารทมีงานความปลอดภยัในอาหาร และงานทีท่ า 
b) ท าใหม่ั้นใจในการฝึกอบรมและการศกึษาของสมาชกิในทมีงาน

ความปลอดภยัในอาหาร 
c) ท าใหม้ั่นใจไดว้า่ระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหารไดรั้บการ

จัดท า น าไปปฏบิตั ิธ ารงรักษาไว ้และท าใหท้ันสมัยอยูเ่สมอ 
d) รายงานถงึผูบ้รหิารระดบัสงูถงึความมปีระสทิธผิลและความ

เหมาะสมของระบบ 
 

5.3.3 บคุลากรทัง้หมดตอ้งมหีนา้ทีใ่นการรายงานปัญหาทีเ่กีย่วกบัระบบการบรหิาร
ความปลอดภยัในอาหารไปยังบคุลากรทีไ่ดร้ะบไุว ้
 

5.4 ควำมรบัผดิชอบและอ ำนำจ 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งมั่นใจวา่มกีารก าหนดความรับผดิชอบและอ านาจของ
บคุลากรไว ้และสือ่สารกนัใหท้ราบภายในองคก์ร เพือ่ม่ันใจถงึความมี
ประสทิธผิลของการด าเนนิการและธ ารงรักษาระบบไว ้
 
บคุลากรทกุคนตอ้งรับผดิชอบในการรายงานปัญหาทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยั
ในอาหารตอ่บคุคลทีแ่ตง่ตัง้ไว ้ซึง่บคุคลดงักลา่วมหีนา้ทีแ่ละอ านาจในการ
ด าเนนิการและบนัทกึการปฏบิตังิานไว ้
 

 

6 กำรวำงแผน 
6.1 กำรด ำเนนิกำรเพือ่จดักำรควำมเสีย่งและโอกำส 
6.1.1 เมือ่ท าการวางแผนส าหรับระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร องคก์รตอ้ง
พจิารณาประเด็นทีอ่า้งองิถงึใน 4.1 และขอ้ก าหนดทีอ่า้งองิถงึใน 4.2 และ 4.3 และ
พจิารณาความเสีย่งและโอกาสทีต่อ้งไดรั้บการจัดการเพือ่: 
 
a) ใหก้ารรับประกนัวา่ระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหารสามารถบรรลผุลลพัธ์
ตามทีว่างแผนไว ้
b) เพิม่ผลทีพ่งึปรารถนา 
C) ป้องกนัหรอืลดผลกระทบทีไ่มพ่งึประสงค ์
d) บรรลกุารปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 
หมายเหต ุในบรบิทของเอกสารนี ้แนวควำมคดิของควำมเสีย่งและโอกำสจะถกู
จ ำกดัเฉพำะเหตกุำรณ์และผลทีต่ำมมำทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมรรถนะและประสทิธผิล
ของระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยัในอำหำร หน่วยงานของรัฐรับผดิชอบในการ
จัดการกบัความเสีย่งดา้นสาธารณสขุ องคก์รตอ้งจัดการอนัตรายดา้นความปลอดภยั
ของอาหาร (ด ู3.22) และขอ้ก าหนดเกีย่วกบักระบวนการนีท้ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 8 

NA New / Alignment 
to HLS 

6.1.2 องคก์รตอ้งวางแผน: 
a) การด าเนนิการเพือ่จัดการความเสีย่งและโอกาสเหลา่นี ้
b) วธิกีาร  
1) บรูณาการและน าการด าเนนิการไปใชใ้นกระบวนการระบบการบรหิารความปลอดภยั
ในอาหาร 
2) ประเมนิประสทิธผิลของการด าเนนิการเหลา่นี ้

NA New / Alignment 
to HLS 
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6.1.3 การปฏบิตัทิีด่ าเนนิการโดยองคก์รเพือ่จัดการความเสีย่งและโอกาสตอ้ง
เหมาะสมกบั: 
 
a) ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ในขอ้ก าหนดความปลอดภยัในอาหาร  
b) ความสอดคลอ้งของผลติภณัฑอ์าหารและการบรกิารลกูคา้  
c) ขอ้ก าหนดของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในหว่งโซอ่าหาร 
 
หมายเหต ุ1 ตวัเลอืกในการจัดการความเสีย่งและโอกาสสามารถประกอบดว้ย: การ
หลกีเลีย่งความเสีย่ง การใชค้วามเสีย่งเพือ่หาโอกาส การก าจัดแหลง่ทีม่าของความ
เสีย่ง การเปลีย่นแปลงโอกาสเกดิหรอืผลทีต่ามมา การกระจายความเสีย่ง หรอืการ
ยอมรับการมอียูข่องความเสีย่งโดยการตดัสนิใจดว้ยขอ้มลูทีค่รบถว้น 
 
หมายเหต ุ2 โอกาสสามารถน ามาซึง่การรับการปฏบิตัแิบบใหมม่าใช ้(การแกไ้ข
ผลติภณัฑห์รอืกระบวนการ) การใชเ้ทคโนโลยใีหมห่รอืความเป็นไปไดท้ีพ่งึพอใจและ
ใชก้ารไดอ้ืน่ๆ เพือ่จัดการความตอ้งการดา้นความปลอดภยัในอาหารขององคก์รหรอื
ของลกูคา้ขององคก์ร 
 

NA New / Alignment 
to HLS 

6.2 วตัถปุระสงคข์องระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยัในอำหำรและกำรวำงแผน
เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค ์
 
6.2.1 องคก์รตอ้งก าหนดวตัถปุระสงคข์องระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร
ส าหรับระดบัและหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
วตัถปุระสงคข์องระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหารตอ้ง: 
a) สอดคลอ้งกบันโยบายความปลอดภยัในอาหาร 
b) สามารถวดัผลได ้(หากสามารถปฏบิตัไิด)้ 
c) พจิารณาถงึขอ้ก าหนดความปลอดภยัในอาหารทีน่ ามาใช ้รวมถงึกฏหมาย/ขอ้บงัคบั
และขอ้ก าหนดของลกูคา้ 
d) ถกูเฝ้าตดิตามและทวนสอบ 
e) มกีารสือ่สาร 
f) ถกูรักษาไวแ้ละอพัเดท ตามความเหมาะสม 
องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่กีย่วกบัวตัถปุระสงคข์องระบบการบรหิาร
ความปลอดภยัในอาหารไว ้

5.3 การวางแผนระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหาร 
 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งมั่นใจวา่ 
 
a) มกีารวางแผนระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหารเพือ่ใหบ้รรลุ
ขอ้ก าหนดทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 4.1 รวมทัง้บรรลวุตัถปุระสงคค์วามปลอดภยัใน
อาหาร 
 
b) ความสมบรูณ์ของระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหารยงัคง
รักษาไวไ้ด ้เมือ่มกีารวางแผนและด าเนนิการเพือ่การเปลีย่นแปลงของระบบ
การจัดการความปลอดภยัในอาหาร 
 

5.3 (and new) / 

Alignment to HLS 

6.2.2 เมือ่ท าการวางแผนวธิกีารบรรลวุตัถปุระสงคข์องระบบการบรหิารความปลอดภยั
ในอาหาร องคก์รตอ้งระบ:ุ 
a) สิง่ทีต่อ้งท าใหส้ าเร็จ 
b) ทรัพยากรทีจ่ าเป็น 
c) ผูม้หีนา้ทีรั่บผดิชอบ 
d) เสร็จสมบรูณ์เมือ่ไหร ่
e) ผลลพัธจ์ะถกูประเมนิอยา่งไร 
 

5.3 (and new) / 
Alignment to HLS 
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6.3 กำรวำงแผนกำรเปลีย่นแปลง 
 
เมือ่องคก์รระบคุวามตอ้งการส าหรับการเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารความปลอดภยัใน
อาหาร ซึง่รวมถงึ การเปลีย่นแปลงบคุลากร การเปลีย่นแปลงจะตอ้งถกูด าเนนิการและ
สือ่สารตามวธิกีารทีว่างแผนไว ้
 
องคก์รตอ้งพจิารณา: 
a) จดุประสงคข์องการเปลีย่นแปลง และผลทีต่ามมาที ่
b) ความตอ่เนือ่งสมบรูณ์ของระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร 
c) ความมพีรอ้มของทรัพยากรส าหรับน าไปใชใ้นการเปลีย่นแปลงอยา่งมปีระสทิธผิล 
d) การจัดสรร หรอื การจัดสรรความรับผดิชอบและอ านาจใหมอ่กีครัง้ 
 

5.3 การวางแผนระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหาร 
 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งมั่นใจวา่ 
 
a) มกีารวางแผนระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหารเพือ่ใหบ้รรลุ
ขอ้ก าหนดทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 4.1 รวมทัง้บรรลวุตัถปุระสงคค์วามปลอดภยัใน
อาหาร 
 
b) ความสมบรูณ์ของระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหารยงัคง
รักษาไวไ้ด ้เมือ่มกีารวางแผนและด าเนนิการเพือ่การเปลีย่นแปลงของระบบ
การจัดการความปลอดภยัในอาหาร 
 

5.3 (and new) / 

Alignment to HLS 

7 กำรสนบัสนนุ 
7.1 ทรพัยำกร 
7.1.1 ท ัว่ไป 
องคก์รตอ้งระบแุละจัดเตรยีมทรัพยากรทีจ่ าเป็นส าหรับการจัดตัง้ การน าไปปฏบิตั ิการ
บ ารงุรักษา การท าใหท้ันสมยัและการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งของระบบการบรหิารความ
ปลอดภยัในอาหาร 
องคก์รตอ้งพจิารณา: 
a) ความสามารถของขอ้จ ากดัใดๆทีม่ตีอ่ทรัพยากรภายในทีม่อียู ่ 
b) ทรัพยากรทีจ่ าเป็นจากแหลง่ทีม่าภายนอก 
 

6.1 การจัดสรรทรัพยากร 
 
องคก์รตอ้งจัดสรรทรัพยากรอยา่งเพยีงพอส าหรับการจัดท า, น าไปปฏบิตั,ิ 
ธ ารงรักษาไวแ้ละการท าใหร้ะบบการจัดการความปลอดภยัในอาหารมคีวาม
ทันสมัย 

1, 4.1, 6.2, 
6.3, 6.4 (and 
new) 
 
Revision/ 
improvement 
of the 
standard 

7.1.2 บคุลำกร 
 
องคก์รตอ้งระบแุละจัดเตรยีมบคุลากรทีม่คีวามสามารถ ทีจ่ าเป็นตอ่การด าเนนิงานและ
การรักษาไวซ้ ึง่ระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหารทีม่ปีระสทิธผิล(7.2) 
 
เมือ่การชว่ยเหลอืของผูเ้ชีย่วชาญภายนอกจะถกูน ามาใชส้ าหรับการพัฒนา การ
น าไปใช ้การด าเนนิการ หรอืการประเมนิของระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร 
หลกัฐานของขอ้ตกลงหรอืสญัญาทีร่ะบคุวามสามารถ หนา้ทีรั่บผดิชอบ และอ านาจ
ของผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกจะตอ้งถกูเก็บรักษาไวเ้พือ่เป็นเอกสารสารสนเทศ 
 
 
 

6.2 ทรัพยากรบคุคล 
6.2.1 บททั่วไป 
ทมีงานความปลอดภยัในอาหารและบคุคลทีป่ฏบิตังิานซึง่มผีลตอ่ความ
ปลอดภยัในอาหาร ตอ้งมคีวามสามารถ และตอ้งมกีารศกึษา, การฝึกอบรม, 
ความช านาญและประสบการณ์ทีเ่หมาะสม 
 
ถา้มกีารใชผู้ช้ านาญการจากภายนอกส าหรับการพัฒนา, การน าไปปฏบิตั,ิ 
การด าเนนิการ หรอืการประเมนิระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหาร 
บนัทกึขอ้ตกลงทีร่ะบคุวามรับผดิชอบและอ านาจของผูช้ านาญการจาก
ภายนอกตอ้งน ามาใชด้ว้ย 

1, 4.1, 6.2, 6.3, 6.4 
(and new) 
 
Revision/ 
improvement of 
the standard 

7.1.3 โครงสรำ้งพืน้ฐำน 
 
องคก์รตอ้งจัดเตรยีมทรัพยากรส าหรับการพจิารณา การจัดตัง้และการบ ารงุรักษา
โครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ าเป็นตอ่การท าใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของระบบการ
บรหิารความปลอดภยัในอาหาร 
 
หมายเหต ุโครงสรา้งพืน้ฐานสามารถประกอบดว้ย 
- ทีด่นิ เรอื สิง่ปลกูสรา้ง และสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.3 โครงสรา้งพืน้ฐาน 
 
องคก์รตอ้งจัดหาทรัพยากรส าหรับการจัดตัง้และบ ารงุรักษาโครงสรา้ง
พืน้ฐานทีจ่ าเป็นตอ่การน าขอ้ก าหนดตามมาตรฐานสากลฉบบันีไ้ปใช ้

1, 4.1, 6.2, 6.3, 6.4 
(and new) 
 
Revision/ 
improvement of 
the standard 
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- อปุกรณ์ ประกอบดว้ยฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วร ์
- ทรัพยากรการขนสง่ 
- เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
 

7.1.4 สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
องคก์รตอ้งก าหนด จัดเตรยีม และรักษาไวซ้ ึง่ทรัพยากรส าหรับการจัดตัง้ การบรหิาร
และการรักษาไวซ้ ึง่สภาพแวดลอ้มในการท างานทีจ่ าเป็นตอ่การท าใหเ้กดิความสอด
คลอ้มกบัขอ้ก าหนดของระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร 
 
หมายเหต ุสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมสามารถเป็นการรวมกนัของปัจจัยมนุษยแ์ละ
ปัจจัยทางกายภาพ เชน่ 
a) สงัคม (เชน่ ไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิ, สงบ ,ไมเ่ผชญิหนา้); 
b) ทางจติวทิยา (เชน่การลดความเครยีด, การป้องกนัการหมดแรงจงูใจในการท างาน, 
การป้องกนัทางอารมณ์); 
c) ทางกายภาพ (เชน่อณุหภมู ิความรอ้น ความชืน้ แสง การไหลของอากาศ 
สขุอนามัย เสยีง) 
ปัจจัยเหลา่นีอ้าจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
 

6.4 สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 
องคก์รตอ้งจัดหาทรัพยากรส าหรับการจัดตัง้, การจัดการ และการบ ารงุรักษา
สภาพแวดลอ้มในการท างานทีจ่ าเป็นตอ่การน าขอ้ก าหนดตาม
มาตรฐานสากลฉบบันีไ้ปใช ้

1, 4.1, 6.2, 6.3, 6.4 
(and new) 
 
Revision/ 
improvement of 
the standard 

7.1.5 องคป์ระกอบทีพ่ฒันำขึน้จำกภำยนอกของระบบกำรบรหิำรควำม
ปลอดภยัในอำหำร 
 
เมือ่องคก์รจัดตัง้ รักษาไว ้อพัเดทและปรับปรงุระบบการบรหิารความปลอดภยัใน
อาหารอยา่งตอ่เนือ่งโดยใชอ้งคป์ระกอบทีพ่ฒันาขึน้จากภายนอกของระบบการบรหิาร
ความปลอดภยัในอาหาร ซึง่ประกอบดว้ย PRP และ แผนควบคมุความอนัตราย( ด ู
8.5.4) องคก์รจะตอ้งท าใหม้ัน่ใจวา่องคป์ระกอบทีไ่ดรั้บ: 
a) ถกูพัฒนาขึน้อยา่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของเอกสารนี ้
b) สามารถน ามาใชไ้ดก้บัสถานทีท่ างาน กระบวนการและผลติภณัฑข์ององคก์รได ้
c) ถกูปรับอยา่งเฉพาะเจาะจง โดยทมีความปลอดภยัในอาหาร ใหเ้หมาะสมกบั
กระบวนการและผลติภณัฑข์ององคก์ร  
d) ถกูน ามาใช ้รักษาไว ้และท าใหเ้ป็นปัจจบุนั ตามทีก่ าหนดในเอกสารนี ้
e) ไดรั้บการเก็บรักษาไวใ้นลกัษณะเอกสารสารสนเทศ 
 

4.1 ขอ้ก าหนดทั่วไป 
 
องคก์รตอ้งจัดตัง้ ท าเป็นเอกสาร น าไปปฏบิตัแิละรักษาไวซ้ ึง่ระบบการ
จัดการความปลอดภยัในอาหารอยา่งมปีระสทิธภิาพ และท าใหท้ันสมัย
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลฉบบันี ้
 
องคก์รตอ้งแสดงขอบเขตของระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหาร ซึง่
ขอบเขตตอ้งเฉพาะเจาะจงกบัผลติภณัฑ ์หรอืชนดิของผลติภณัฑ,์ 
กระบวนการ และพืน้ทีผ่ลติ โดยจะถกูระบใุนระบบการจัดการความปลอดภยั
ในอาหาร 
 
องคก์รตอ้ง 
a) มั่นใจวา่อนัตรายทีม่ผีลตอ่ความปลอดภยัในอาหาร ไดถ้กูจัดท าขึน้
มคีวามเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นขอบเขตของระบบทีม่กีารระบไุว ้ไดรั้บการ
ประเมนิและควบคมุลกัษณะของผลติภณัฑ ์เพือ่ไมใ่หเ้ป็นอนัตรายตอ่
ผูบ้รโิภคทัง้ทางตรงและออ้ม 
b) สือ่สารขอ้มลูอยา่งเหมาะสม ในทกุขัน้ตอนของหว่งโซอ่าหาร ทีม่ี
ความเกีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัในอาหาร 
c) สือ่สารขอ้มลูทีมุ่ง่เนน้ใหเ้กดิการพัฒนา, น าไปปฏบิตัแิละท าให ้
ระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหารทั่วทัง้องคก์รมคีวามทันสมัย รวมทัง้
ในสว่นทีจ่ าเป็นเพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานฉบบันี ้
d) ประเมนิตามชว่งเวลา และท าใหท้ันสมัยเมือ่ถงึคราวทีจ่ าเป็น ระบบ
การจัดการความปลอดภยัในอาหารทีจั่ดท าขึน้ องคก์รตอ้งมัน่ใจวา่ระบบได ้

1, 4.1, 6.2, 6.3, 6.4 
(and new) 
 
Revision/ 
improvement of 
the standard 

7.1.6 กำรควบคมุกระบวนกำร ผลติภณัฑห์รอืกำรบรกิำรทีจ่ดัหำจำกภำยนอก 
องคก์รตอ้ง: 
a) ก าหนดและประยกุตใ์ชเ้กณฑส์ าหรับการประเมนิ การเลอืก กำรเฝ้ำตดิตำม
สมรรถนะ และการประเมนิซ า้ของผูจั้ดหาภายนอกของกระบวนการ ผลติภณัฑห์รอื
การบรกิารภายนอก 
b) ท าใหม่ั้นใจถงึการสือ่สารขอ้ก าหนดไปยังผูจั้ดหาจากภายนอกอยา่งเพยีงพอ 
c) ท าใหม้ั่นใจวา่ กระบวนการ ผลติภณัฑห์รอืการบรกิารทีจั่ดหาจากภายนอก ไมม่ี
ผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายตอ่ความสามารถขององคก์รในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ
ระบบการบรหิารความปลอดภยัขององคก์ร 
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d) เก็บรักษาขอ้มลูเอกสารของกจิกรรมเหลา่นีแ้ละการปฏบิตัทิีจ่ าเป็นใดๆอนัเป็นผลมา
จากการประเมนิและการประเมนิซ ้า 
 

สะทอ้นถงึกจิกรรมขององคก์ร และรวมถงึขอ้มลูทีม่อีนัตรายตอ่ความ
ปลอดภยัในอาหาร ซึง่จะตอ้งท าการควบคมุ 
 
องคก์รทีม่กีารเลอืกใชผู้รั้บจา้งชว่งในกระบวนการตา่งๆ ทีอ่าจมผีลตอ่ความ
สอดคลอ้งของผลติภณัฑ ์องคก์รตอ้งมั่นใจวา่ควบคมุกระบวนการทั่วทัง้
องคก์ร การควบคมุกระบวนการผูรั้บจา้งชว่งตอ้งท าถกูชีบ้ง่ และท าเป็น
เอกสารไวภ้ายในระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหาร 

7.2 ควำมสำมำรถ 
องคก์รตอ้ง 
a) ระบคุวามสามารถทีจ่ าเป็นของบคุลากร รวมถงึผูจ้ดัหำภำยนอกทีท่ ำงำนภำยใต้
กำรควบคมุขององคก์ร ทีส่ง่ผลกระทบตอ่สมรรถนะดา้นความปลอดภยัในอาหารของ
องคก์รและประสทิธผิลของระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร 
b) ท าใหม้ั่นใจวา่บคุลากรเหลา่นี ้รวมถงึทมีความปลอดภยัในอาหารและผูท้ีม่หีนา้ที่
รับผดิชอบในการด าเนนิการแผนควบคมุความอนัตราย มคีวำมสำมำรถบนพืน้ฐาน
ของการศกึษา การฝึกอบรมหรอืประสบการณ์ทีเ่หมาะสม 
c) ท าใหม้ั่นใจวา่ทมีความปลอดภยัในอาหารมคีวามรูแ้ละประสบการณห์ลากหลาย
สาขาวชิาในการพัฒนาและการด าเนนิงานระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร ซึง่
ประกอบดว้ยผลติภณัฑ ์กระบวนการ อปุกรณแ์ละความอนัตรายตอ่ความปลอดภยัใน
อาหารภายในขอบเขตของระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร เป็นตน้ 
d) ด าเนนิการปฏบิตัเิพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความสามารถทีจ่ าเป็น และประเมนิประสทิธผิล
ของการปฏบิตัทิีน่ ามาใช ้ 
e) เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่หมาะสมเพือ่เป็นหลกัฐานของความสามารถ 
 
หมายเหต ุการปฏบิตัทิีน่ ามาใชส้ามารถประกอบดว้ย ตวัอยา่งเชน่ การจัดเตรยีมการ
ฝึกอบรม การใหค้ าแนะน า หรอืการมอบหมายงานซ ้ากบับคุลากรปัจจบุนั หรอืการจัด
จา้งหรอืสญัญาจา้งบคุลากรทีม่คีวามสามารถ 
 

6.2.2 ควำมสำมำรถ ควำมตระหนกั และกำรฝึกอบรม 
 
องคก์รตอ้ง 
 
a) ระบคุวามสามารถทีจ่ าเป็นส าหรับบคุคล ทีต่อ้งปฏบิตังิานซึง่สง่ผล
กระทบตอ่ความปลอดภยัในอาหาร 
b) จัดการฝึกอบรม หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหม้ัน่ใจวา่บคุลากรมี
ความสามารถทีจ่ าเป็น 
c) มั่นใจวา่มบีคุลากรทีรั่บผดิชอบในการตดิตาม, การแกไ้ขและการ
ปฏบิตัแิกไ้ขป้องกนัในระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหารไดรั้บการ
ฝึกอบรม 
d) ประเมนิการน าไปใชแ้ละประสทิธผิลของขอ้ a), b) และ c) 
e) มั่นใจวา่บคุลากรตระหนักถงึความเกีย่วขอ้งและความส าคญัของ
กจิกรรมแตล่ะบคุคลทีม่ผีลตอ่ความปลอดภยัในอาหาร 
f) ม่ันใจวา่ขอ้ก าหนดของการสือ่สารทีม่ปีระสทิธผิล (ดขูอ้ 5.6) เป็นที่
เขา้ใจกนัทกุคน โดยกจิกรรมของคนเหลา่นัน้ มผีลตอ่ความปลอดภยัใน
อาหาร 
g) รักษาไวซ้ ึง่บนัทกึการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสม และกจิกรรมทีร่ะบใุน 
ขอ้ b) และ c) 
 
 
7.3.2 ทมีงำนควำมปลอดภยัในอำหำร 
 
ทมีงานความปลอดภยัในอาหาร ตอ้งไดรั้บการแตง่ตัง้ 
 
ทมีงานความปลอดภยัในอาหารตอ้งมกีารรวบรวมความรูห้ลายๆระดบัและ
ประสบการณ์ ส าหรับการพัฒนา และการน าไปใชข้องระบบการจัดการความ
ปลอดภยัในอาหาร ซึง่ส ิง่นีจ้ะรวมถงึผลติภณัฑ,์ กระบวนการ, เครือ่งมอื
อปุกรณ์ และอนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหาร ไวใ้นขอบเขตของระบบ
การจัดการความปลอดภยัในอาหาร 
 
บนัทกึตอ้งมกีารรักษาไว ้ซึง่บนัทกึจะแสดงถงึทมีงานความปลอดภยัใน
อาหาร ทีจ่ะตอ้งแสดงถงึความรูแ้ละประสบการณ์ทีต่อ้งการไวด้ว้ย (ดขูอ้ 
6.2.2) 

6.2, 7.3.2 (and 
new) 

7.3 กำรตระหนกั 
 
องคก์รตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ างานภายใตก้ารควบคมุของ
องคก์รตระหนักถงึ: 
a) นโยบายความปลอดภยัในอาหาร 
b) วตัถปุระสงคข์องระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหารทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของ
พวกเขา 
c) การมสีว่นรว่มของบคุลากรทีน่ ามาซึง่ประสทิธผิลของระบบการบรหิารความ
ปลอดภยัในอาหาร รวมถงึ ประโยชนข์องสมรรถนะควำมปลอดภยัในอาหารทีไ่ดรั้บ
การปรับปรงุ 
d) ผลกระทบของความไมส่อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของระบบการบรหิารความ
ปลอดภยัในอาหาร 

6.2.2 

7.4 กำรสือ่สำร New 5.6, 6.2.2 
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7.4.1 ท ัว่ไป 
องคก์รตอ้งก าหนดการสือ่สารภายในและภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการบรหิารความ
ปลอดภยัในอาหาร ประกอบดว้ย 
 
a) สิง่ทีจ่ะสือ่สาร 
b) สือ่สารเมือ่ไหร ่
c) สือ่สารไปยังใคร 
d) วธิกีารสือ่สาร 
e) ผูส้ ือ่สาร 
 
องคก์รตอ้งตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่บคุลากรทัง้หมดทีก่ระท ากจิกรรมทีม่ผีลกระทบตอ่
ความปลอดภยัในอาหาร มคีวามเขา้ใจในขอ้ก าหนดส าหรับการสือ่สารทีม่ปีระสทิธผิล 
 

 
Alignment to HLS 

7.4.2 กำรสือ่สำรภำยนอก 
 
องคก์รตอ้งท าใหม่ั้นใจวา่ขอ้มลูทีเ่พยีงพอถกูสือ่สารออกไปยังภายนอก และขอ้มลูมี
ความพรอ้มส าหรับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในหว่งโซอ่าหาร 
 
องคก์รตอ้งจะตัง้ น าไปใชแ้ละรักษาไวซ้ ึง่การสือ่สารทีม่ปีระสทิธผิลกบั: 
a) ผูจ้ดัหำและผูรั้บเหมาภายนอก(external providers and contractors) 
b) ลกูคา้และ/หรอืผูบ้รโิภค ทีเ่กีย่วขอ้งกบั: 
 
1) ขอ้มลูผลติภณัฑท์ีท่ าใหม้กีารจัดการทีป่ลอดภยั การแสดง การจัดเก็บ การ
จัดเตรยีม การกระจายสนิคา้และการใชผ้ลติภณัฑภ์ายในหว่งโซอ่าหารหรอืโดย
ผูบ้รโิภค 
2) ระบอุนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหาร ซึง่จ าเป็นตอ้งไดรั้บการควบคมุโดยองคก์ร
อืน่ๆในหว่งโซอ่าหาร และ/หรอืผูบ้รโิภค 
3) ขอ้ตกลงทางสญัญา การขอขอ้มลูและค าสัง่ซือ้รวมถงึการแกไ้ข 
4) เสยีงตอบกลบัของลกูคา้และ/หรอืผูบ้รโิภค รวมถงึการรอ้งเรยีน 
c) ผูม้อี านาจทางกฏหมาย/ขอ้บงัคบั  
d) องคก์รอืน่ๆทีม่ผีลกระทบตอ่หรอืไดรั้บผลกระทบจากประสทิธผิลหรอืการท าใหเ้ป็น
ปัจจบุนัของระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร  
บคุลากรทีถ่กูแตง่ตัง้ตอ้งมหีนา้ทีรั่บผดิชอบและอ านาจในการสือ่สารขอ้มลูใดๆที่
เกีย่วกบัความปลอดภยัในอาหารไปยังภายนอก ขอ้มลูทีไ่ดรั้บผา่นทางการสือ่สาร
ภายนอกตอ้งถกูรวบรวมเป็นขอ้มลูน าเขา้ส าหรับการทบทวนของฝ่ายบรหิาร (ด ู9.3) 
และส าหรับการอพัเดทระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร (ด ู4.4 และ 10.3) 
 
หลกัฐานของการสือ่สารภายนอกตอ้งถกูเก็บรักษาไวเ้พือ่เป็นขอ้มลูเอกสาร 
 

5.6 กำรสือ่สำร 
5.6.1 กำรสือ่สำรภำยนอก 
 
เพือ่ใหม่ั้นใจวา่ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัในอาหารไดถ้กูสือ่สารไป
อยา่งทั่วถงึตลอดในหว่งโซอ่าหาร องคก์รตอ้งจัดท า น าไปปฏบิตั ิธ ารงรักษา
ไวซ้ ึง่การสือ่สารอยา่งมปีระสทิธผิล กบั 
 
 
a)  ผูข้ายและผูรั้บเหมา 
b) ลกูคา้หรอืผูบ้รโิภค เฉพาะทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูของผลติภณัฑ ์(รวมถงึ
ขอ้แนะน าการใช,้ การจัดเก็บทีเ่หมาะสม, อายขุองผลติภณัฑ)์, 
แบบสอบถาม, สญัญาหรอืค าสัง่ซือ้ ทีร่วมทัง้การแกไ้ข, และการตอบกลบั
ของลกูคา้ทีร่วมถงึขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ดว้ย 
c) ผูม้อี านาจตามขอ้ก าหนดและกฎหมาย 
d) องคก์รอืน่ทีม่ผีลกระทบ หรอืไดรั้บผลกระทบ กบัความมี
ประสทิธผิลหรอืความทันสมัยของระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหาร 
 
 
การสือ่สารตอ้งใหข้อ้มลูดา้นความปลอดภยัในอาหารของผลติภณัฑ ์ซึง่อาจ
เกีย่วขอ้งกบัองคก์รอืน่ในหว่งโซอ่าหาร การด าเนนิการนีท้ าใหรู้ถ้งึอนัตราย
ตอ่ความปลอดภยัในอาหารทีจ่ะตอ้งท าการควบคมุโดยองคก์รอืน่ในหว่งโซ่

อาหาร บนัทกึการสือ่สารตอ้งเก็บรักษาไว ้
 
ขอ้ก าหนดทางความปลอดภยัในอาหารทีม่าจากขอ้ก าหนดกฎหมายและ
ลกูคา้ ตอ้งมพีรอ้ม 
 
บคุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้มหีนา้ทีแ่ละอ านาจในการสือ่สารตอ่ภายนอกในเรือ่ง
ความปลอดภยัในอาหาร ขอ้มลูทีท่ าการสือ่สารตอ้งน ามาเป็นขอ้มลูน าเขา้ที่
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ท าใหร้ะบบมคีวามทันสมยั (ดขูอ้ 8.5.2)  และการทบทวนฝ่ายบรหิาร (ดขูอ้ 
5.8.2) 
 

7.4.3 กำรสือ่สำรภำยใน 
 
องคก์รตอ้งจัดตัง้ น าไปปฏบิตัแิละรักษาไวซ้ ึง่การจัดเตรยีมการสือ่สารทีม่ปีระสทิธผิล
ระหวา่งบคุลากรเกีย่วกบัประเด็นทีม่ผีลกระทบตอ่ความปลอดภยัในอาหาร 
เพือ่รักษาไวซ้ ึง่ประสทิธผิลของระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร องคก์รตอ้ง
ท าใหม่ั้นใจวา่ทมีความปลอดภยัในอาหารไดรั้บขอ้มลูของการเปลีย่นแปลงในชว่งเวลา
ทีเ่หมาะสม ดงัตอ่ไปนี ้
 
a) ผลติภณัฑห์รอืผลติภณัฑใ์หม ่

b) วตัถดุบิ, สว่นประกอบและการบรกิาร 
c) ระบบการผลติ และอปุกรณ ์
d) สถานทีผ่ลติ, พืน้ทีต่ัง้เครือ่งมอือปุกรณ์, สภาพแวดลอ้ม 
e โปรแกรมการท าความสะอาดและสขุอนามัย 
f) บรรจภุณัฑ,์ การจัดเก็บและระบบการกระจายสนิคา้ 
g) ความสามารถ และ/หรอืการจัดสรรหนา้ทีรั่บผดิชอบและอ านาจ 
h) ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย/ขอ้บงัคบั 
i) ความรูท้ีเ่กีย่วกบัความอนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหารและมาตรการควบคมุ 
j) ลกูคา้, ภาคสว่นและขอ้ก าหนดอืน่ๆ ทีอ่งคก์รสงัเกตการณ์ 
k) การขอขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและการสือ่สารจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก 
i) การรอ้งเรยีน ความเสีย่งและการเตอืนภยัทีบ่ง่ชีใ้หเ้ห็นถงึความอนัตรายตอ่ความ
ปลอดภยัในอาหารในผลติภณัฑส์ดุทา้ย 
m)  สภาวะอืน่ๆทีม่ผีลตอ่ความปลอดภยัในอาหาร 

 
ทมีความปลอดภยัในอาหารตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่ขอ้มลูนีถ้กูน ามารวมดว้ย เมือ่ท าการ
อพัเดทระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร (ด ู4.4 และ 10.3) 
 
ฝ่ายบรหิารระดบัสงูตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งถกูน ามารวมเป็นขอ้มลูน าเขา้
ส าหรับการทบทวนของฝ่ายบรหิาร (ด ู9.3) 
 

5.6.2 กำรสือ่สำรภำยใน 
 
องคก์รตอ้งจัดท า น าไปปฏบิตั ิและธ ารงรักษาไว ้ซึง่การสือ่สารตอ่บคุลากร
ในเรือ่งผลกระทบตอ่ความปลอดภยัในอาหาร 
 
การธ ารงรักษาไวซ้ ึง่ความมปีระสทิธผิลของระบบการจัดการความปลอดภยั
ในอาหาร องคก์รตอ้งมั่นใจวา่ทมีงานความปลอดภยัในอาหารไดรั้บการแจง้
ในชว่งเวลาทีม่กีารเปลีย่นแปลง รวมทัง้ 
 
a) ผลติภณัฑห์รอืผลติภณัฑใ์หม ่
b) วตัถดุบิ, สว่นผสมและการบรกิาร 
c) ระบบการผลติ และเครือ่งมอือปุกรณ์ 
d) สถานทีผ่ลติ, พืน้ทีต่ัง้เครือ่งมอือปุกรณ์, สภาพแวดลอ้ม 
e) โปรแกรมการท าความสะอาดและสขุอนามยั 
f) บรรจภุณัฑ,์ การจัดเก็บและระบบการกระจาย 
g) คณุสมบตัขิองบคุลากร และ/หรอืขอ้ก าหนดความรับผดิชอบและ
อ านาจ 
h) ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 
i) ความรูท้ีเ่กีย่วกบัอนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหารและมาตรการ
ควบคมุ 
j) ลกูคา้, สว่นและขอ้ก าหนดอืน่ๆ ทีอ่งคก์รสงัเกตได ้
k) แบบสอบถามทีเ่กีย่วขอ้งจากหน่วยงานภายนอก 
l) ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่ป็นตวัชีใ้หเ้ห็นถงึอนัตรายตอ่ความปลอดภยัใน
อาหารในผลติภณัฑ ์
m) สภาพอืน่ๆทีม่ผีลตอ่ความปลอดภยัในอาหาร 
 
 
ทมีงานความปลอดภยัในอาหารตอ้งม่ันใจวา่ขอ้มลูเหลา่นีถ้กูรวมไวส้ าหรับ
การท าใหร้ะบบการจัดการความปลอดภยัในอาหารมคีวามทนัสมัย(ดขูอ้ 
8.5.2) ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งม่ันใจวา่ขอ้มลูเหลา่นีถ้กูน าเขา้สูก่ารทบทวน
ฝ่ายบรหิาร (ดขูอ้ 5.8.2) 
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7.5 เอกสำรสำรสนเทศ 
7.5.1 ท ัว่ไป 
ระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหารขององคก์รตอ้งประกอบดว้ย: 
a) เอกสารสารสนเทศทีก่ าหนดโดยเอกสารนี ้
b) เอกสารสารสนเทศทีร่ะบโุดยองคก์รวา่มคีวามส าคญัส าหรับประสทิธผิลของระบบ
การบรหิารความปลอดภยัในอาหาร 

4.2 ขอ้ก ำหนดดำ้นเอกสำร 
4.2.1 ท ัว่ไป 
 
เอกสารของระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหาร ตอ้งประกอบดว้ย 
a) นโยบายความปลอดภยัในอาหารและวตัถปุระสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งในรปู
เอกสาร (ดขูอ้ 5.2) 

4.2, 5.6.1 
Alignment to HLS 
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c) เอกสารสารสนเทศและขอ้ก าหนดความปลอดภยัในอาหารทีก่ าหนดโดยผูม้อี านาจ
ทางกฏหมาย/ขอ้บงัคบัและลกูคา้ 
 
หมายเหต ุขอบเขตของเอกสารสารสนเทศส าหรับระบบการบรหิารความปลอดภยัใน
อาหารของแตล่ะสามารถแตกตา่งกนัไดเ้นือ่งจาก 
- ขนาดขององคก์รและประเภทของกจิกรรม กระบวนการ ผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร
ขององคก์ร 
- ความซบัซอ้นของกระบวนการและการปฏสิมัพันธข์องกระบวนการ 
- ความสามารถของบคุลากร 

b) ระเบยีบปฏบิตัทิีเ่ป็นเอกสารและบนัทกึตา่งๆ ตามทีม่าตรฐานฉบบันี้
ก าหนด 
c) เอกสารอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นตอ่องคก์รเพือ่ใหม้ั่นใจวา่มกีารพัฒนาอยา่งมี
ประสทิธผิล, การน าไปปฏบิตั ิและการท าใหร้ะบบการจัดการความปลอดภยั
ในอาหารทันสมัยอยูเ่สมอ 
 
4.2.2 กำรควบคมุเอกสำร 
 
เอกสารตา่งๆ ในระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหารตอ้งมกีารควบคมุ 
ทัง้นีบ้นัทกึตา่งๆ จัดเป็นลกัษณะพเิศษอยา่งหนึง่ของเอกสารซึง่ตอ้งไดรั้บ
การควบคมุตามขอ้ 4.2.3 
 
การควบคมุตอ้งมั่นใจวา่ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ไดม้กีารทบทวน กอ่นที่
จะน าไปปฏบิตัเิพือ่ก าหนดปัจจัยตา่งๆในความปลอดภยัในอาหาร และ
ผลกระทบตอ่ระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหาร 
 
องคก์รตอ้งจัดท าเอกสารขัน้ตอนการปฏบิตักิารควบคมุเอกสาร โดยที ่
a) ก าหนดการอนุมัตเิอกสารอยา่งเหมาะสมกอ่นการบงัคบัใช ้
b) ก าหนดการทบทวนและปรับปรงุตามความจ าเป็นและอนุมัตเิอกสาร
ซ ้า 
c) ก าหนดการระบกุารเปลีย่นแปลงและสถานะลา่สดุของเอกสาร 
d) ก าหนดใหม้เีอกสารซึง่อยูใ่นสถานะทีเ่หมาะสม ณ จดุใชง้าน 
e) ก าหนดใหม้เีอกสารในรปูแบบทีอ่า่นไดแ้ละระบไุดโ้ดยไมย่าก 
f) ก าหนดใหใ้ชเ้อกสารจากภายนอกซึง่สามารถระบไุดแ้ละควบคมุการ
แจกจา่ยเอกสารนัน้ 
g) ก าหนดการป้องกนัการน าเอกสารฉบบัทีย่กเลกิการบงัคบัแลว้ไปใช ้

โดยไมต่ัง้ใจ แตห่ากตอ้งการเก็บไวเ้พือ่ใชป้ระโยชน ์ใหก้ าหนดวธิกีารชีบ้ง่
ไว ้
 
4.2.3 กำรควบคมุบนัทกึ 
 
องคก์รตอ้งจัดท าบนัทกึ และรักษาบนัทกึไวเ้พือ่แสดงหลกัฐานของความ
สอดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนด และหลกัฐานของการด าเนนิงานทีม่ปีระสทิธผิล
ของระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหาร บนัทกึตอ้งรักษาไวใ้หง้า่ยตอ่
การอา่น การชีบ้ง่และการคน้หา องคก์รตอ้งจัดท าเอกสารขัน้ตอนการปฏบิตั ิ
ในเรือ่งของการควบคมุบนัทกึ เพือ่ก าหนดใหม้กีารชีบ้ง่ การจัดเก็บ การ
ป้องกนั การน ากลบัมาใช ้การก าหนดระยะเวลาจัดเก็บและการท าลายบนัทกึ 

7.5.2 กำรสรำ้งและกำรท ำใหเ้ป็นปจัจบุนั 
เมือ่มกีารสรา้งและการท าเอกสารใหเ้ป็นปัจจับนั องคก์รตอ้งท าใหม้ั่นใจถงึความ
เหมาะสมของ: 
a) การบง่ชีแ้ละการอธบิาย (เชน่ หวัขอ้ วนัที ่ผูเ้ขยีน หรอืหมายเลขอา้งองิ) 
b) รปูแบบ (เชน่ ภาษา เวอรช์ัน่ของซอฟทแ์วร ์ภาพ) และสือ่กลาง (เชน่ กระดาษ 
อเิล็กทรอนกิส)์ 
c) การทบทวนและการอนุมตัสิ าหรับความเหมาะสมและความเพยีงพอ 

4.2, 5.6.1 
Alignment to HLS 

7.5.3 กำรควบคมุขอ้มลูเอกสำร 
7.5.3.1 เอกสารสารสนเทศทีก่ าหนดโดยระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร
และโดยเอกสารนี ้ตอ้งถกูควบคมุเพือ่ใหม้ั่นใจวา่: 
a) เอกสารมคีวามพรอ้มและเหมาะสมส าหรับการใชง้าน เมือ่มคีวามจ าเป็น 
b) ไดรั้บการป้องกนัทีเ่พยีงพอ (เชน่ จากการเปิดเผยความลบั การใชง้านทีไ่ม่
เหมาะสม หรอืการสญูเสยีความสมบรูณ์) 
 

4.2, 5.6.1 
Alignment to HLS 

7.5.3.2 ส าหรับการควบคมุเอกสารสารสนเทศ องคก์รตอ้งระบกุจิกรรมทีจ่ะน ามาใช ้
ดงัตอ่ไปนี:้ 
 
a) การแจกจา่ย การเขา้ถงึ การน ากลบัมาใชแ้ละการใช ้
b) การจัดเก็บและการถนอมรักษา รวมถงึการเก็บรักษาใหอ้า่นออกไดช้ดัเจน 
c) การควบคมุการเปลีย่นแปลง (เชน่ การควบคมุเวอรช์ัน่) 
d) เวลาในการเก็บรักษาและการก าจัดทิง้ 
เอกสารสารสนเทศของแหลง่ทีม่าจากภายนอกทีร่ะบโุดยองคก์รวา่จ าเป็นส าหรับการ
วางแผนและการด าเนนิงานของระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหารตอ้งถกูระบุ
และไดรั้บการควบคมุตามความเหมาะสม 
 
ขอ้มลูทีไ่ดรั้บการจัดเก็บไวเ้พือ่เป็นหลกัฐานวา่เป็นไปตามขอ้ก าหนดตอ้งไดรั้บการ
ปกป้องจากการเปลีย่นแปลงทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจ 
 
หมายเหต ุการเขา้ถงึสามารถบง่บอกถงึการตดัสนิใจเกีย่วกบัการใหส้ทิธิใ์นการอา่น
เอกสารสารสนเทศเทา่นัน้ หรอือนุญาตและอ านาจในการอา่นและเปลีย่นแปลงเอกสาร
สารสนเทศ 
 

4.2, 5.6.1 
Alignment to HLS 

8. การด าเนนิการ 7.1 ขอ้ก าหนดทั่วไป New 
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8.1 การวางแผนและการควบคมุการด าเนนิการ 
องคก์รตอ้งวางแผน น าไปปฏบิตั ิควบคมุ รักษาและอพัเดทกระบวนการทีจ่ าเป็น 
เพือ่ใหบ้รรลขุอ้ก าหนดการกอ่ใหเ้กดิผลติภณัฑท์ีป่ลอดภยั และเพือ่น าการปฏบิตัทิีร่ะบุ
ใน 6.1 มาใช ้โดย: 
a) การจัดตัง้เกณฑส์ าหรับกระบวนการ 
b) การน าการควบคมุกระบวนการในใชต้ามเกณฑ ์
c) การเก็บเอกสารสารสนเทศในขอบเขตทีจ่ าเป็น เพือ่ใหม้คีวามมั่นใจในการแสดงให ้
เห็นวา่กระบวนการถกูด าเนนิการตามแผน  
 
องคก์รตอ้งควบคมุการเปลีย่นแปลงทีว่างแผนไวแ้ละทบทวนผลทีต่ามมาของการ
เปลีย่นแปลงทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจ ด าเนนิการเพือ่บรรเทาผลกระทบดา้นลบใดๆ ตามความ
จ าเป็น 
 
องคก์รตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่กระบวนการจัดจา้งภายนอกไดรั้บการควบคมุ (ด ู7.1.6) 

 
องคก์รตอ้งมกีารวางแผนและพัฒนากระบวนการทีจ่ าเป็นส าหรับการผลติ
ผลติภณัฑท์ีป่ลอดภยั 
องคก์รตอ้งมกีารน าไปปฏบิตั,ิ ด าเนนิการและม่ันใจถงึความมปีระสทิธผิลของ
แผนการด าเนนิการและการเปลีย่นแปลงตา่งๆตอ่แผนการด าเนนิการ ซึง่จะ
รวมถงึโปรแกรมสขุลกัษณะพืน้ฐานและโปรแกรมสขุลกัษณะพืน้ฐานการ
ปฏบิตั ิและ/หรอืHACCP plan ดว้ย 
 

 
Partially covered 
by 7.1 and 
covered in the 
chapter 8.3 and 
8.5.2 

8.2 โปรมแกรมสขุลกัษณะพืน้ฐำน Prerequisite programmes (PRPs) 
8.2.1 องคก์รตอ้งจัดตัง้ น าไปปฏบิตั ิรักษาและปรับปรงุใหท้ันสมัย ซึง่ โปรมแกรม
สขุลกัษณะพืน้ฐาน PRP เพือ่ป้องกนัและ/หรอืลดโอกาสเกดิของสารปนเป้ือน (รวมถงึ
ความอนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหาร) ทัง้ในผลติภณัฑ ์กระบวนการผลติและ
สภาพแวดลอ้ม 
 

7.2 โปรแกรมสขุลกัษณะพืน้ฐำน (Prerequisite programmes : 
PRPs) 
 
7.2.1 องคก์รตอ้งจัดท า น าไปใชแ้ละธ ารงไวซ้ ึง่โปรแกรมสขุลกัษณะพืน้ฐาน 
เพือ่ทีจ่ะชว่ยในการควบคมุ 
 
a) โอกาสในการเกดิของอนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหารกบั
ผลติภณัฑต์ลอดจนสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
b) การปนเป้ือนทางชวีภาพ เคม ีและกายภาพ รวมถงึการปนเป้ือนขา้ม
ระหวา่งผลติภณัฑ ์และ 
c) ระดบัของอนัตรายในผลติภณัฑแ์ละสภาพแวดลอ้มในการผลติ 

7.2 
Revision/ 
improvement of 
the standard 

8.2.2 PRPs ตอ้ง: 
a) เหมาะสมกบัองคก์รและบรบิทขององคก์รส าหรับความปลอดภยัในอาหาร 
b) เหมาะสมกบัขนาดและประเภทของการด าเนนิการและลกัษณะของผลติภณัฑท์ี่
ผลติและ/หรอืจัดการ 
c) น ามาใชต้ลอดทัง้ระบบการผลติ ไมว่า่จะเป็นโปรแกรมทีน่ ามาใชโ้ดยทั่วไป หรอื
โปรแกรมทีน่ ามาใชก้บัผลติภณัฑท์ีเ่ฉพาะเจาะจงหรอืสายการปฏบิตั ิ
d) ไดรั้บการอนุมัตจิากทมีความปลอดภยัในอาหาร 

7.2.2 โปรแกรมสขุลกัษณะพืน้ฐาน จะตอ้ง 
 
a) เหมาะสมกบัความตอ้งการขององคก์ร ซึง่เกีย่วกบัความปลอดภยัใน
อาหารดว้ย 
b) เหมาะสมกบัขนาดและประเภทของกระบวนการและธรรมชาตขิอง
ผลติภณัฑท์ีผ่ลติ และ/หรอื ถกูควบคมุ 
c)   ด าเนนิการใชใ้นกระบวนการผลติ ทัง้เป็นโปรแกรมทั่วไปหรอืเป็น
โปรแกรมเฉพาะส าหรับผลติภณัฑห์รอื กระบวนการ และ 
d) ไดรั้บการอนุมตัโิดยทมีงานความปลอดภยัในอาหาร 
 
องคก์รจะตอ้งท าการชีบ้ง่กฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีก่ลา่วมา
ขา้งบน 
 
 

 

8.2.3 เมือ่มกีารคดัเลอืกและ / หรอืจัดท าโปรแกรมสลุกัษณะพืน้ฐาน PRP องคก์ร
จะตอ้งตรวจสอบวา่มกีารระบขุอ้ก าหนด ตามกฎหมายขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของ
ลกูคา้ตามทีต่กลงรว่มกนั     องคก์รควรพจิารณา: 

7.2.3 เมือ่มกีารคดัเลอืก และ/หรอื จัดท าโปรแกรมสขุลกัษณะพืน้ฐาน 
องคก์รจะตอ้งพจิารณาและใชข้อ้มลูทีเ่หมาะสม (เชน่ กฎหมายและขอ้บงัคบั
, ความตอ้งการของลกูคา้, ขอ้แนะน าทีต่อ้งปฏบิตั,ิ ขอ้ก าหนด ของ Codex 
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a) ขอ้ก าหนดทางเทคนคิสว่นทีน่ ามาใชข้อง ISO/TS 22002-series 
b) มาตรฐาน หลกัปฎบิตัแิละแนวทางปฏบิตั ิ

Alimentarius Commission และขอ้ก าหนดของการปฏบิตั ิและมาตรฐาน
ระดบัชาต ินานาชาตแิละหน่วยงาน) 
 หมายเหต ุภาคผนวก c เป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบั Codex 
 
องคก์รตอ้งพจิารณาสิง่เหลา่นี ้เมือ่มกีารจัดท าโปรแกรม 
a) โครงสรา้งและแผนผังอาคาร พรอ้มทัง้สาธารณูปโภค 
b) แผนผังของสถานทีท่ างาน พืน้ทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวกส าหรับ
พนักงาน 
c) การใชอ้ากาศ น ้า พลงังาน และ สาธารณูปโภคอืน่ๆ 
d) การใหก้ารบรกิาร รวมถงึการก าจัดของเสยีและสิง่ปฏกิลู 
e) ความเหมาะสมของเครือ่งมอือปุกรณ์และสามารถทีจ่ะท าความ
สะอาดได ้การซอ่มบ ารงุและการบ ารงุรักษาเชงิป้องกนั 
f) การจัดการเกีย่วกบัการจัดซือ้วตัถตุา่งๆ (เชน่ วตัถดุบิ, สว่นผสม, 
สารเคม,ี และบรรจภุณัฑ)์ การจัดหา (เชน่ น ้า, อากาศ, ไอน ้า และน ้าแข็ง) 
การก าจัด (เชน่ ของเสยี และสิง่ปฏกิลู) การรักษาผลติภณัฑ ์(เชน่ การเก็บ
รักษา และการขนสง่) 
g) มาตรการการป้องกนัการปนเป้ือนขา้ม 
h) การท าความสะอาดและฆา่เชือ้ 
i) การควบคมุสตัวพ์าหะ 
j) สขุลกัษณะสว่นบคุคล 
k) ดา้นอืน่ๆ แลว้แตค่วามเหมาะสม 
 
 
การทวนสอบโปรแกรมสขุลกัษณะพืน้ฐาน จะตอ้งถกูก าหนดเป็นแผน (ดขูอ้ 
7.8) และโปรแกรมสขุลกัษณะพืน้ฐานตอ้งท าการปรับปรงุไดต้ามความ
จ าเป็น (ดขูอ้ 7.7) บนัทกึการทวนสอบและการปรับปรงุ ตอ้งไดรั้บการเก็บ
รักษาไว ้
 
เอกสารควรจ าเพาะกบักจิกรรม รวมถงึโปรแกรมสขุลกัษณะพืน้ฐานดว้ย ซึง่
ควรไดรั้บการจัดการ 
 

8.2.4 องคก์รตอ้งพจิารณาสิง่ตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้เมือ่จัดตัง้ PRPs: 
a) การกอ่สรา้งและแผนผังของอาคารและสาธารณูปโภค 
b) แผนผังของสถานที ่รวมถงึการแบง่เขค พืน้ทีก่ารท างานและสิง่อ านวยความสะดวก
ส าหรับพนักงาน 
c) การจา่ยอากาศ น ้า พลงังานและสาธารณูปโภคอืน่ๆ 
d) การควบคมุสตัวพ์าหะ การก าจัดของเสยีและสิง่ปฏกิลู และการบรกิารสนับสนุนอืน่ๆ 
e) ความพรอ้มของอปุกรณ์ และความสามารถในการเขา้ถงึอปุกรณ์เพือ่ท าความสะอาด 
บ ารงุรักษาและบ ารงุรักษาเชงิป้องกนั 
f) การอนุมัตผิูข้ายและกระบวนการรับประกนั (เชน่ วตัถดุบิ สว่นประกอบ สารเคมแีละ
บรรจภุณัฑ)์ 
g) การรับวสัดรัุบเขา้ การจัดเก็บ การขนสง่และการจัดการผลติภณัฑ ์
h) มาตรการส าหรับป้องกนัการปนเป้ือนขา้ม 
i) การท าความสะอาดและการฆา่เชือ้  
j) สขุลกัษณะสว่นบคุคล 
k) ขอ้มลูผลติภณัฑ/์การรับรูข้องผูบ้รโิภค (consumer awareness) 
l) อืน่ๆ ตามความเหมาะสม 
 
เอกสารสารสนเทศตอ้งเฉพาะเจาะจงกบัการเลอืก การจัดตัง้ การเฝ้าตดิตามทีน่ ามาใช ้

และการทวนสอบของ โปรแกรมสขุลกัษณะพืน้ฐาน PRS(S) 

 

8.3 ระบบกำรสอบกลบั 
 
ระบบการสอบกลบัตอ้งสามารถระบวุตัถดุบิทีเ่ขา้มาจากผูข้ายไดแ้ละเสน้ทางการ
กระจายเบือ้งตน้ของผลติภณัฑส์ดุทา้ยอยา่งเฉพาะเจาะจง 
 
เมือ่ท าการจัดตัง้และน าระบบการสอบกลบัมาใช ้อยา่งนอ้ยจะตอ้งมกีารพจิารณาสิง่
ตอ่ไปนี:้ 
a) ความสมัพันธข์องรุน่วตัถดุบิทีรั่บเขา้ สว่นประกอบและผลติภณัฑต์วักลางที่
เกีย่วขอ้งผลติภณัฑส์ดุทา้ย 
b) กำรท ำซ ำ้ของวตัถดุบิ/ผลติภณัฑ ์
c) เสน้ทางการกระจายของผลติภณัฑส์ดุทา้ย  

7.9 ระบบการสอบกลบั 
 
องคก์รตอ้งจัดท าและประยกุตใ์ชร้ะบบการสอบกลบัเพือ่ใหส้ามารถระบ ุLot 
ของผลติภณัฑ ์และชนดิของวตัถดุบิ, กระบวนการและบนัทกึการจัดสง่ได ้
 
ระบบการสอบกลบัตอ้งสามารถระบวุตัถดุบิรับเขา้ไดจ้ากผูผ้ลติและเสน้ทาง
การกระจายของผลติภณัฑข์ัน้สดุทา้ย 
 
บนัทกึการสอบกลบัตอ้งเก็บรักษาไวส้ าหรับการประเมนิระบบตามชว่งเวลา 
เพือ่ใหส้ามารถจัดการกบัผลติภณัฑท์ีไ่มป่ลอดภยัไดแ้ละสถานการณ์ทีม่กีาร

7.9 (and new) 
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the standard 
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องคก์รตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่ มกีารระบขุอ้ก าหนด  ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนด
ของลกูคา้ตามทีต่กลงรว่มกนั    
 
เอกสารสารทีเ่ป็นหลกัฐานของระบบการสอบกลบัจะตอ้งถกูเก็บรักษาไวต้ามระยะเวลา
ทีก่ าหนด ซึง่รวมเป็นอายกุารเก็บรักษาขัน้ต า่ของผลติภณัฑส์ดุทา้ย  
 
องคก์รตอ้งทวนสอบและทดสอบประสทิธผิลของระบบการสอบกลบั 
 
หมายเหต ุ:  การทวนสอบของระบบจะรวมถงึการตรวจสอบปรมิาณของผลติภณัฑ์
ส าเร็จรปูกบัปรมิาณของสว่นผสมเพือ่เป็นหลกัฐานวา่มปีระสทิธผิล 
 

ถอนคนืผลติภณัฑ ์บนัทกึตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของลกูคา้ เชน่  อาจขึน้กบัการระบ ุLot ของผลติภณัฑส์ดุทา้ย 
 

8.4 กำรเตรยีมกำรและกำรตอบสนองภำวะฉุกเฉนิ 
8.4.1 ท ัว่ไป 
ผูบ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งท าใหม้ัน่ใจวา่มขีัน้ตอนกระบวนการในการตอบสนองตอ่
สถานการณ์ฉุกเฉนิทีม่นัียยะหรอือบุตักิารณใ์ด (potential emergency situations or 
incidents) ทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ความปลอดภยัของอาหารทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทของ
องคก์รในหว่งโซอ่าหาร 
 
เอกสารตอ้งถกูจัดท าขึน้และรักษาไวเ้พือ่จัดการกบัสถานการณ์และเหตกุารณ์เหลา่นี้ 

5.7 การเตรยีมพรอ้มและการตอบสนองสภาวะฉุกเฉนิ 
 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งจัดท า น าไปปฏบิตัแิละธ ารงรักษาไวซ้ ึง่ขัน้ตอนปฏบิตั ิ
ในเรือ่งการจัดการแนวโนม้การเกดิสภาวะฉุกเฉนิและอบุตัเิหต ุซึง่จะมผีลตอ่
ความปลอดภยัในอาหาร และทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบับทบาทขององคก์รในหว่งโซ่

อาหาร 
 

5.7 (and new) 

8.4.2 กำรจดักำรภำวะฉุกเฉนิและเหตกุำรณ์ 
องคก์รตอ้ง: 
a) รับมอืตอ่อบุตักิารณ์และเหตกุารณ์ฉุกเฉนิทีเ่กดิขึน้จรงิโดย: 
1) มั่นใจวา่ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดทางกฏหมาย/ขอ้บงัคบั 
2) การท าการสือ่สารภายใน 
3) การท าการสือ่สารภายนอก (เชน่ ผูข้าย ลกูคา้ ผูม้อี านาจทีเ่หมาะสม สือ่) 
b) ด าเนนิการเพือ่ลดผลทีต่ามมาของสถานการณ์ฉุกเฉนิ ใหเ้หมาะสมตามขนาดของ
ความฉุกเฉนิหรอืเหตกุารณ์ และผลกระทบตอ่ความปลอดภยัในอาหารทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
c) ทดสอบกระบวนการเป็นระยะๆตามก าหนดเวลา  
d) ทบทวนและปรับปรงุเอกสาร เมือ่มคีวามจ าเป็น โดยเฉพาะหลงัจากมเีหตกุารณ์ 
สถานการณ์ฉุกเฉนิ หรอืการทดสอบใดๆเกดิขึน้ 
 
หมายเหต ุตวัอยำ่งของเหตกุำรณ์ฉุกเฉนิทีส่ำมำรถสง่ผลกระทบตอ่ควำม
ปลอดภยัในอำหำรและ/หรอืกำรผลติคอืภยัธรรมชำต ิอบุตัเิหตทุำงสิง่แวดลอ้ม 
กำรกอ่กำรรำ้ยทำงชวีภิำพ อบุตัเิหตใุนทีท่ ำงำน ภำวะฉุกเฉนิทำงสำธำรณสขุ 
และอบุตัเิหตอุืน่ๆ เชน่ กำรหยดุชะงกัของกำรบรกิำรทีส่ ำคญั เชน่ น ำ้ ไฟฟ้ำ 
หรอื ระบบท ำควำมเย็น 
 

8.5 กำรควบคมุควำมอนัตรำย Hazard control 
8.5.1 ข ัน้ตอนเบือ้งตน้ส ำหรบักำรวเิครำะหค์วำมอนัตรำย Preliminary steps 
to enable hazard analysis 
8.5.1.1 ท ัว่ไป 

7.3 ข ัน้ตอนเร ิม่ตน้ส ำหรบักำรวเิครำะหอ์นัตรำย 
7.3.1 บทท ัว่ไป 

7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 
8.2 (and new) 
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เพือ่ด าเนนิการวเิคราะหค์วามอนัตราย ขอ้มลูเบือ้งตน้ตอ้งถกูรวบรวม เก็บรักษา และ
ปรับปรงุใหท้ันสมัยโดยทมีความปลอดภยัในอาหาร ซึง่จะรวมถงึ: แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ 
a) ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของลกูคา้ทีบ่งัคบัใช ้
b) ผลติภณัฑก์ระบวนการและอปุกรณ์ขององคก์ร 
c) อนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหารทีเ่กีย่วกบัระบบการบรหิารความปลอดภยัใน
อาหาร 
 

ขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งในการวเิคราะหอ์นัตราย จะตอ้งท าการรวบรวม, 
ธ ารงรักษาไว,้ ท าใหท้ันสมยั และจัดท าเป็นเอกสาร บนัทกึตอ้งเก็บรักษาไว ้
ดว้ย 
 

8.5.1.2คณุลกัษณะของวตัถดุบิ สว่นประกอบและวสัดทุีส่มัผสัผลติภณัฑ ์
Characteristics of raw materials, ingredients and product contact materials 
 
องคก์รตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่มกีารระบขุอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัในอาหารทาง
กฏหมาย/ขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมด ส าหรับวตัถดุบิ สว่นประกอบและวสัดสุมัผัส
ผลติภณัฑท์ัง้หมด 
 
องคก์รตอ้งเก็บรักษาขอ้มลูทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรเกีย่วกบัวตัถดุบิ สว่นผสมและวสัดุ
สมัผัสของผลติภณัฑท์ัง้หมดเทา่ทีจ่ าเป็นในการวเิคราะหอ์นัตราย (ดขูอ้ 8.5.2) รวมถงึ
สิง่ตอ่ไปนีต้ามความเหมาะสม 
a) คณุลกัษณะทางชวีภาพ เคมแีละกายภาพ 
b) องคป์ระกอบของสตูรสว่นประกอบ รวมถงึวตัถเุจอืปนและสารทีใ่ชใ้นการผลติ 
c) แหลง่ทีม่า (เชน่ สตัว ์ แธธ่าต ุหรอื ผัก) 
d) สถานทีต่น้ก าเนดิ (ถิน่ก าเนดิ); 
d) วธิกีารผลติ 
e) บรรจภุณัฑแ์ละวธิกีารขนสง่ 
f) สภาพการจัดเก็บและอายกุารเก็บรักษา 
g) การเตรยีมและ/หรอืการจัดการกอ่นใชห้รอืผา่นกระบวนการ 
h) เกณฑก์ารยอมรับทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัในอาหาร หรอื ขอ้ก าหนดของ
วตัถดุบิทีซ่ ือ้และสว่นประกอบทีเ่หมาะสมตามจดุประสงคก์ารใชง้าน  
 
 

7.3.3 คณุลกัษณะของผลติภณัฑ ์
 
7.3.3.1 วตัถดุบิ, สว่นผสมและวสัดสุมัผสัอำหำร 
วตัถดุบิ, สว่นผสม และวสัดสุมัผัสอาหารทัง้หมดเหลา่นี ้จะตอ้งถกูระบเุป็น
เอกสารทีจ่ะตอ้งน าไปท าการวเิคราะหอ์นัตราย (ดขูอ้ 7.4) รวมถงึสิง่เหลา่นี้
ดว้ย ตามความเหมาะสม 
 
a) คณุลกัษณะทางชวีะ, เคม ีและกายภาค 
b) องคป์ระกอบสตูรของสว่นผสม, วตัถเุจอืปนอาหาร และสารชว่ยใน
กระบวนการ 
c) แหลง่ก าเนดิ 
d) วธิกีารผลติ 
e) บรรจภุณัฑแ์ละวธิกีารจัดสง่ 
f) สภาพการจัดเก็บและอายกุารเก็บ 
g) การเตรยีม และ/หรอื การจัดการกอ่นการใชห้รอืเขา้ไปใน
กระบวนการ 
h) เกณฑก์ารยอมรับทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัในอาหาร หรอืคณุสมบตัิ
ของวตัถทุีจั่ดซือ้ และสว่นผสมทีเ่หมาะสมกบัการใช ้
 
องคก์รตอ้งระบขุอ้บงัคบักฎหมายทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัในอาหาร ซึง่
เกีย่วขอ้งกบัขา้งตน้ 
การด าเนนิการดงักลา่วตอ้งท าใหท้ันสมยัโดยสอดคลอ้งกบัขอ้ 7.7 เมือ่ถงึ
คราวทีต่อ้งการ  
 

7.3  
Revision/ 
improvement of 
the standard 

8.5.1.3 คณุลกัษณะของผลติภณัฑส์ดุทำ้ย Characteristics of end 
products 
 
องคก์รตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่มกีารระบขุอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัในอาหารทาง
กฏหมาย/ขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมดส าหรับผลติภณัฑส์ดุทา้ยทีมุ่ง่หมายวา่จะผลติ 
 
องคก์รตอ้งรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุลกัษณะของผลติภณัฑส์ดุทา้ย
ตามขอบเขตทีจ่ าเป็นเพือ่ท าการวเิคราะหค์วามอนัตราย (ด ู8.5.2) รวมถงึขอ้มลู
ดงัตอ่ไปนี ้ตามความเหมาะสม: 
a) ชือ่ผลติภณัฑ ์หรอื การบง่ชีใ้นลกัษณะเดยีวกนั 
b) องคป์ระกอบ 

7.3.3.2 คณุลกัษณะของผลติภณัฑ ์
 
คณุลกัษณะของผลติภณัฑต์อ้งถกูระบเุป็นเอกสาร ซึง่จ าเป็นตอ่การน าไปท า
การวเิคราะหอ์นัตราย (ดขูอ้ 7.4) รวมถงึขอ้มลูเหลา่นี ้ตามความเหมาะสม 
 
a) ชือ่หรอืการระบทุีค่ลา้ยกบัชือ่ 
b) องคป์ระกอบ 
c) คณุลกัษณะทางชวีะ, เคม ีและกายภาพ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ
ปลอดภยัในอาหาร 
d) อายกุารเก็บและสภาพการจัดเก็บ 
e) บรรจภุณัฑ ์
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c) คณุลกัษณะทางชวีภาพ เคมแีละกายภาพทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัในอาหาร 
d) อายกุารเก็บรักษาทีมุ่ง่หวงัและสภาพการจัดเก็บ 
e) บรรจภุณัฑ ์
f) ฉลากทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัในอาหารและ/หรอืค าแนะน าส าหรับการจัดการ การ
เตรยีมและจดุประสงคก์ารใชง้านทีร่ะบไุว ้
g) วธิกีารกระจายสนิคา้ 
 

f) การตดิฉลากทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัในอาหาร และ/หรอื 
ขอ้แนะน าของการรักษา, การเตรยีม และการใช ้
g) วธิกีารกระจาย 
 
องคก์รตอ้งท าการระบกุฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัใน
อาหาร ซึง่ม ี ความสมัพันธก์บัขา้งตน้ 
   
การด าเนนิการดงักลา่วตอ้งท าใหท้ันสมยัโดยสอดคลอ้งกบัขอ้ 7.7 เมือ่ถงึ
คราวทีต่อ้งการ  
 

8.5.1.4 จดุประสงคก์ำรใชง้ำน Intended use 
 
วตัถปุระสงคก์ารน าไปใช ้ รวมถงึการด าเนนิการทีค่าดหวงัอยา่งสมเหตสุมผลกบั
ผลติภณัฑส์ดุทา้ย และการใชง้านผดิจดุประสงค ์แตม่เีหตอุนัเป็นไปไดว้า่อาจเกดิขึน้
ในการใชผ้ลติภณัฑส์ดุทา้ยจะตอ้งไดรั้บการพจิารณาและจะตอ้งมกีารเก็บรักษาไวเ้ป็น
ขอ้มลูทีไ่ดรั้บการจัดท าขึน้ตามทีจ่ าเป็นในการวเิคราะหอ์นัตราย(ด ู8.5.2) 
 
ตอ้งท าการระบกุลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านส าหรับแตล่ะผลติภณัฑต์ามความเหมาะสม 
ตอ้งระบกุลุม่ของลกูคา้/ผูใ้ชง้านทีรู่ว้า่มคีวามเสีย่งอยา่งเฉพาะเจาะจงตอ่ความอนัตราย
ตอ่ความปลอดภยัในอาหารโดยเฉพาะ 
 

7.3.4 วตัถปุระสงคก์ำรน ำไปใช ้
 
วตัถปุระสงคก์ารน าไปใชบ้ง่บอกถงึวธิกีารจัดการกบัผลติภณัฑ ์และการใชท้ี่
ผดิวตัถปุระสงค ์จากวธิกีารจัดการและการใชท้ีผ่ดิ ตอ้งถกูน ามาพจิารณาและ
ท าเป็นเอกสาร ซึง่จ าเป็นตอ่การน าไปท าการวเิคราะหอ์นัตราย (ดขูอ้ 7.4) 
 
 
กลุม่ผูใ้ช ้และกลุม่ผูบ้รโิภคตอ้งถกูระบบุนแตล่ะผลติภณัฑต์ามความ
เหมาะสม และกลุม่ผูบ้รโิภคทีม่คีวามออ่นไหวจ าเพาะตอ่อนัตรายตอ่ความ
ปลอดภยัในอาหารตอ้งน ามาพจิารณาดว้ย 
 
การด าเนนิการดงักลา่วตอ้งท าใหท้ันสมยัโดยสอดคลอ้งกบัขอ้ 7.7 เมือ่ถงึ
คราวทีต่อ้งการ  
 
 

 

8.5.1.5 แผนผงักำรไหลและค ำอธบิำยกระบวนกำร Flow diagrams and 
description of processes  
 
8.5.1.5.1 กำรเตรยีมแผนผงักำรไหล Preparation of the flow diagrams  
 
ทมีความปลอดภยัในอาหารตอ้งจัดตัง้ รักษาและปรับปรงุแผนผังการไหลใหเ้ป็น
ปัจจบุนั เพือ่เป็นเอกสารขอ้มลูส าหรับผลติภณัฑห์รอืประเภทผลติภณัฑ ์และ
กระบวนการทีค่รอบคลมุโดยระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร 
 
แผนภาพแสดงแผนผังการไหลของกระบวนการ แผนผังการไหลจะตอ้งถกูใชเ้ป็น
พืน้ฐานในการวเิคราะหอ์นัตราย ส าหรับการประเมนิโอกาสการเกดิ การเพิม่ขึน้ การ
ลดลง และการน ามาซึง่อนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหาร 
 
แผนผังกระบวนการผลติ ตอ้งชดัเจน ถกูตอ้งและมรีายละเอยีดเพยีงพอในขอบเขตที่
จ าเป็นเพือ่การด าเนนิการวเิคราะหค์วามอนัตราย แผนผังการไหลตอ้งประกอบดว้ย
ขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้ตามความเหมาะสม: 
 

7.3.5.1 แผนภมูกิำรผลติ 
 
แผนภมูกิารผลติตอ้งถกูเตรยีมไวส้ าหรับผลติภณัฑแ์ละกระบวนการ ซึง่
ครอบคลมุโดยระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหาร แผนภมูกิารผลติ
ตอ้งแสดงถงึขอ้มลูหลกัส าหรับการประเมนิความเป็นไปไดใ้นการเกดิ การ
เพิม่ขึน้ หรอืการเกดิอนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหาร 
 
แผนภมูกิารผลติจะตอ้งมคีวามชดัเจน รายละเอยีดถกูตอ้งและเพยีงพอ โดย
ตอ้งรวมถงึสิง่เหลา่นีต้ามความเหมาะสม 
 

a) ล าดบัและความสมัพันธข์องทกุขัน้ตอนในกระบวนการ 
b) กระบวนการของผูรั้บจา้งและผูรั้บจา้งชว่ง 
c) กระบวนการใชว้ตัถดุบิ, สว่นผสม และผลติภณัฑร์ะหวา่ง

กระบวนการ 
d) กระบวนการทีม่กีารท าใหมแ่ละน ากลบัมาใชใ้หม ่
e) กระบวนการทีผ่ลติภณัฑ,์ ผลติภณัฑร์ะหวา่งกระบวนการ, by-

products และของเสยีถกูปลอ่ยออกมาหรอืก าจัดออก 
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a) ล าดบัและปฏสิมัพันธข์องขัน้ตอนตา่งๆในการด าเนนิการ 
b) กระบวนการทีเ่อา้ทซ์อรส์ (outsourced processes) 
c) เมือ่วตัถดุบิ สว่นประกอบ สารทีใ่ชใ้นการผลติ วสัดบุรรจภุณัฑ ์และผลติภณัฑ์
ตวักลาง น าเขา้สูก่ระบวนการ 
d) เมือ่มกีระบวนการทีม่กีารท าซ ้าและการน ากลบัมาใชใ้หม ่ 
e) เมือ่ผลติภณัฑส์ดุทา้ย ผลติภณัฑร์ะหวา่งกระบวนการ ผลผลติพลอยได ้และของ
เสยี ทีถ่กูปลอ่ยหรอืขจัดออกมา 
 

 
การสอดคลอ้งกบั ขอ้ 7.8 ทมีงานความปลอดภยัตอ้งท าการทวนสอบความ
ถกูตอ้งของแผนภมูกิารผลติโดยการ   ตรวจสอบ ณ สถานทีป่ฏบิตังิาน การ
ทวนสอบความถกูตอ้งของแผนภมูกิารผลติตอ้งท าการบนัทกึและเก็บรักษา
ไว ้
 

8.5.1.5.2 กำรยนืยนัแผนผงักำรไหล ณ สถำนทีป่ฏบิตังิำน 
 
ทมีความปลอดภยัในอาหารตอ้งยนืยันความถกูตอ้งของแผนผังการไหล ณ สถานที่
ปฏบิตังิาน อพัเดทตามความเหมาะสม และเก็บรักษาไวเ้พือ่เป็นขอ้มลูเอกสาร 
 

 

8.5.1.5.3 ค ำอธบิำยกระบวนกำรและสภำพแวดลอ้มของกระบวนกำร 
Description of processes and process environment 
 
ทมีความปลอดภยัในอาหารตอ้งอธบิายขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้ตามขอบเขตทีจ่ าเป็นเพือ่การ
ด าเนนิการวเิคราะหค์วามอนัตราย: 
a) แผนผังของสถานที ่รวมถงึพืน้ที่จั่ดการอาหารและสิง่ทีไ่มใ่ชอ่าหาร  
b) อปุกรณ์การผลติและวสัดสุมัผัสผลติภณัฑ ์สารทีใ่ชใ้นการผลติและการไหลของ
วสัด ุ
c) โปรแกรมสขุลกัษณะขัน้พืน้ฐาน PRPs ทีม่อียู ่ตวัแปรของกระบวนการ มาตรการ
ควบคมุ ถา้ม ีและ/หรอื ความเขม้งวดทีน่ ามาใช ้หรอืกระบวนการทีอ่าจจะมอีทิธพิลตอ่
ความปลอดภยัในอาหาร 
d) ขอ้ก าหนดภายนอก (เชน่ จากผูท้ีม่อี านาจทางกฏหมาย/ขอ้บงัคบั หรอื ลกูคา้) ที่
อาจจะมผีลตอ่ตวัเลอืกและความเขม้งวดของมาตรการควบคมุ 
 
การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นผลมาจากการเปลีย่นฤดกูาลทีค่าดไวห้รอืรปูแบบชว่งเวลา
ท างานตอ้งถกูน ามารวมตามความเหมาะสม 
 
ค าอธบิายจะตอ้งไดรั้บการปรับปรงุตามความเหมาะสมและเก็บรักษาไวเ้ป็นขอ้มลูทีเ่ป็น
เอกสาร   
 

7.3.5.2 กำรบรรยำยข ัน้ตอนของกระบวนกำรและมำตรกำรควบคมุ 
 
มาตรการการควบคมุ ตวัแปรกระบวนการและ/หรอืความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ หรอื
ขัน้ตอนการปฏบิตัทิีอ่าจมผีลตอ่ความปลอดภยัในอาหาร ตอ้งถกูระบไุวเ้พือ่
น าไปท าการวเิคราะหอ์นัตราย (ดขูอ้ 7.4) 
 
ขอ้ก าหนดจากภายนอก (เชน่ จากองคก์รตามกฎหมาย หรอื ลกูคา้) ทีอ่าจมี
ผลกระทบตอ่ทางเลอืก และความรนุแรงจากมาตรการควบคมุ ตอ้งถกูน ามา
บรรยายดว้ย 
 
การด าเนนิการตอ้งมคีวามทันสมัยโดยสอดคลอ้งกบั ขอ้ 7.7 

 

8.5.2 กำรวเิครำะหอ์นัตรำย 
8.5.2.1 ท ัว่ไป 
ทมีความปลอดภยัในอาหารตอ้งท าการวเิคราะหอ์นัตราย โดยอา้งองิตามขอ้มลู
เบือ้งตน้ เพือ่ระบอุนัตรายทีต่อ้งไดรั้บการควบคมุ ระดบัการควบคมุตอ้งท าใหม้ั่นใจถงึ
ความปลอดภยัในอาหาร มาตรการควบคมุแบบรวมตอ้งถกูน ามาใชต้ามความเหมาะสม 
 

7.4 กำรวเิครำะหอ์นัตรำย 
7.4.1 บทท ัว่ไป 
 
ทมีงานความปลอดภยัในอาหารตอ้งด าเนนิการวเิคราะหอ์นัตราย เพือ่ก าหนด
อนัตราย, ระดบัของการควบคมุทีท่ าเพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจในความปลอดภยั
ในอาหาร และการรวมกนัของมาตรการควบคมุ 
 

Partially covered 
by , 7.4, 
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8.5.2.2.1 องคก์รตอ้งระบแุละท าเอกสารอนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหารทัง้หมด
ทีค่าดการณ์อยา่งสมเหตสุมผลวา่จะเกดิขึน้ตามประเภทของผลติภณัฑ ์ประเภทของ
การผลติ และสิง่แวดลอ้มในการผลติ  การบง่ชีต้อ้งอยูบ่นพืน้ฐานของ: 
a) ขอ้มลูเบือ้งตน้และขอ้มลูทีร่วบรวมไดต้าม 8.5.1.1 
b) ประสบการณ ์
c) ขอ้มลูภายในและภายนอก รวมถงึ ขอบเขตทีเ่ป็นไปได ้ขอ้มลูการระบาด ขอ้มลูทาง
วทิยาศาสตรแ์ละขอ้มลูในอดตีอืน่ๆ 
d) ขอ้มลูจากหว่งโซอ่าหารเรือ่งความอนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหารทีอ่าจจะ
สมัพันธก์บัความปลอดภยัของผลติภณัฑส์ดุทา้ย ผลติภณัฑต์วักลางและอาหารในขณะ
บรโิภค และ 
e) กฏหมาย/ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของลกูคา้ 
 
หมายเหต ุ1 ประสบการณ์สามารถรวมถงึพนักงานและผูเ้ชีย่วชาญภายนอกทีคุ่น้เคยกบั
ผลติภณัฑแ์ละ/หรอืกระบวนการในโรงงานอืน่ๆ 
 
หมายเหต ุ2 ขอ้ก าหนดทางกฏหมาย/ขอ้บงัคบัสามารถรวมถงึ วตัถปุระสงคค์วาม
ปลอดภยัในอาหาร (FSOs) คณะกรรมาธกิารโครงการมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ 
(Codex Alimentarius Commission) ไดก้ าหนด FSOs ไวว้า่ “ความถีม่ากทีส่ดุ และ/
หรอื ความเขม้ขน้ของความอนัตรายในอาหารในชว่งเวลาทีบ่รโิภคทีใ่หห้รอืน ามาซึง่
ระดบัการป้องกนัทีเ่หมาะสม (ALOP)” 
อนัตรายควรไดรั้บการพจิารณาอยา่งละเอยีดเพือ่ใหม้กีารประเมนิอนัตรายและเลอืก
มาตรการควบคมุทีเ่หมาะสม 

7.4.2 การชีบ้ง่อนัตรายและการก าหนดระดบัทีย่อมรับได ้
 
7.4.2.1 อนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหารทัง้หมด จะถกูก าหนดขึน้โดยมี
ความสมัพันธก์บัชนดิของผลติภณัฑ,์ ชนดิของกระบวนการ และสิง่อ านวย
ความสะดวกในกระบวนการอยา่งเป็นเหตเุป็นผล โดยอนัตรายจะถกูท าการชี้

บง่และบนัทกึไว ้การก าหนดนัน้ตอ้งพจิารณาจาก 
 
a) ขา่วสารและขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่ าการเก็บ โดยสอดคลอ้งกบั ขอ้ 7.3 
b) ประสบการณ ์
c) ขา่วสารภายนอก รวมถงึการแพรร่ะบาดและขอ้มลูทีผ่า่นมา  
d) ขา่วสารจากองคก์รในหว่งโซอ่าหารในเรือ่งอนัตรายตอ่ความ
ปลอดภยัในอาหาร ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัของผลติภณัฑข์ัน้สดุทา้ย, 
ผลติภณัฑร์ะหวา่งกระบวนการ และอาหารทีบ่รโิภค 
 
ขัน้ตอนตา่งๆ (จากวตัถดุบิ, กระบวนการและการแจกจา่ย) ทีอ่าจมอีนัตราย 
ตอ้งท าการชีบ้ง่ดว้ย 
 

 

8.5.2.2.2 องคก์รตอ้งระบขุัน้ตอน (เชน่ การรับวตัถดุบิ การผลติและการกระจาย) ที่
ความอนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหารแตล่ะประเภทสามารถเกดิขึน้ เริม่ตน้ เพิม่ขึน้ 
หรอื มอียูไ่ด ้
 
เมือ่ท าการระบคุวามอนัตราย องคก์รตอ้งพจิารณา:   
a) ขัน้ตอนกอ่นหนา้และขัน้ตอนตอ่ไปในหว่งโซอ่าหาร 
b) ขัน้ตอนทัง้หมดในกระบวนการ 
c) อปุกรณ์ในการผลติ สาธารณูปโภค/การบรกิาร สภาพแวดลอ้มของกระบวนการและ
บคุลากร 

7.4.2.2 เมือ่ท ำกำรชีบ้ง่อนัตรำย กำรพจิำรณำตอ้งค ำนงึถงึ 
 
a) ขัน้ตอนกอ่นหนา้และทีต่ามมาในกระบวนการ 
b) เครือ่งมอืในกระบวนการ, สาธารณูปโภค/การบรกิาร และ
สภาพแวดลอ้ม 
c) ความเกีย่วขอ้งกนักอ่นหนา้และทีต่ามมาในหว่งโซอ่าหาร 

 

8.5.2.2.3 องคก์รตอ้งระบรุะดบัทีย่อมรับไดใ้นผลติภณัฑส์ดุทา้ยของแตล่ะความ
อนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหารทีถ่กูบง่ชี ้เมือ่ใดก็ตามทีเ่ป็นไปได ้
 
เมือ่ท าการระบรุะดบัทีย่อมรับได ้องคก์รตอ้งพจิารณา: 
a) กฏหมาย/ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของลกูคา้ 
b) จดุประสงคก์ารใชง้านของผลติภณัฑส์ดุทา้ย 
c) ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ 
 
องคก์รตอ้งรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการระบรุะดบัทีย่อมรับไดแ้ละการให ้
เหตผุลส าหรับระดบัทีย่อมรับไดด้งักลา่ว 
 

7.4.2.3 ทีใ่ดกต็ามทีม่กีารระบอุนัตรายไว ้ตอ้งมกีารก าหนดระดบัการยอมรับ
ไดข้องอนัตรายในผลติภณัฑข์ัน้สดุทา้ย การก าหนดระดบัตอ้งเกีย่วขอ้งกบั
ขอ้บงัคบัทางกฎหมาย, ขอ้ก าหนดของลกูคา้ทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัใน
อาหาร, วตัถปุระสงคก์ารน าไปใชจ้ากลกูคา้และขอ้มลูอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง การ
ตดัสนิใจและผล และการก าหนดตา่งๆตอ้งท าเป็นบนัทกึ  
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8.5.2.3 กำรประเมนิอนัตรำย 
 
องคก์รตอ้งท าการประเมนิอนัตรายในแตอ่นัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหารทีม่กีาร
บง่ชี ้เพือ่ก าหนดวา่การป้องกนัหรอืการลดลงอนัตรายลงสูร่ะดบัทีย่อมรับได ้มคีวาม
จ าเป็นหรอืไม ่
 
องคก์รตอ้งประเมนิอนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหารแตล่ะรายการตาม: 
a) โอกาสเกดิขึน้ของอนัตราย กอ่นการประยกุตใ์ชม้าตรการควบคมุ 
b) ความรนุแรงของผลกระทบทีอ่นัตรายตอ่สขุภาพทีเ่กีย่วกบัจดุประสงคก์ารใชง้าน (ด ู
8.5.1.4) 
 
องคก์รตอ้งระบอุนัตรายใดๆทีม่นัียส าคญั (significant food safety hazards) ตอ่ความ
ปลอดภยัในอาหาร  
 
วธิกีารทีใ่ชจ้ะตอ้งอธบิายไวแ้ละจะตอ้งมกีารเก็บรักษาผลของการประเมนิอนัตรายไว ้
 

7.4.3 กำรประเมนิอนัตรำย 
 
การประเมนิอนัตรายท าขึน้เพือ่ใชก้ าหนด การก าจัดหรอืการลดลงอนัตรายลง
สูร่ะดบัทีย่อมรับไดซ้ ึง่จ าเป็นตอ่การผลติอาหารทีป่ลอดภยั และวธิกีาร
ควบคมุทีจ่ะท าใหส้ามารถอยูใ่นระดบัทีย่อมรับได ้ตามอนัตรายแตล่ะตวัทีช่ ี้

บง่ไว ้(ดขูอ้ 7.4.2) 
 
อนัตรายแตล่ะชนดิตอ้งถกูประเมนิใหส้อดคลอ้งกบัความรนุแรงของ
ผลกระทบทีม่ตีอ่สขุภาพและโอกาสในการเกดิ วธิกีารตอ้งถกูบรรยายไว ้และ
ผลของการประเมนิอนัตรายตอ้งท าการบนัทกึดว้ย 
 
 
 

 

8.5.2.4 กำรเลอืกและกำรแบง่ประเภทมำตรกำรควบคมุ 
8.5.2.4.1 ตามการประเมนิอนัตราย องคก์รตอ้งเลอืกมาตรการควบคมุทีเ่หมาะสมหรอื
มาตรการควบคมุแบบรวมทีส่ามารถป้องกนัหรอืลดอนัตรายทีม่นัียส าคญัตอ่ความ
ปลอดภยัในอาหาร ซึง่ไดถ้กูบง่ชีไ้ว ้ลงสูร่ะดบัทีย่อมรับได ้
 
องคก์รตอ้งแบง่ประเภทมาตรการควบคมุทีร่ะบซุ ึง่เลอืกไวเ้พือ่น ามาจัดการเป็น 
โปรแกรมสขุลกัษณะพืน้ฐาน OPRPs (3.30) หรอืจัดการที ่CCPs (3.11) 
 
การแบง่ประเภทตอ้งถกูด าเนนิการโดยใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบส าหรับมาตรการควบคมุแต่
ละมาตรการ รวมถงึการประเมนิดงัตอ่ไปนี:้ 
a) โอกาสเกดิความลม้เหลวของหนา้ทีห่รอืการเปลีย่นแปลงในกระบวนการทีส่ าคญั 
b) ความรนุแรงของผลทีต่ามทีใ่นกรณีทีเ่กดิความลม้เหลวของหนา้ที ่การประเมนินี้
ตอ้งประกอบดว้ย: 
1) ผลกระทบของความอนัตรายทีม่นัียส าคญั( significant food safety hazards) ตอ่
ความปลอดภยัในอาหารทีถ่กูบง่ชี ้
2) ความสมัพันธข์องมาตรการอืน่ๆทีม่อียู ่
3) มาตรการควบคมุถกูจัดตัง้ขึน้โดยเฉพาะและน ามาใชล้ดระดบัความอนัตรายลงสูใ่น
ระดบัทีย่อมรับได ้
4) ผลกระทบจาก มาตรการควบคมุเป็นมาตรการแบบเดีย่ว หรอื เป็นสว่นหนึง่ของ
มาตรการควบคมุแบบรวม  
 

7.4.4 กำรเลอืกและกำรประเมนิมำตรกำรควบคมุ 
 
ตามหลกัการประเมนิอนัตราย ขอ้ 7.4.3 มาตรการควบคมุทีใ่ชร้วมกนัอยา่ง
เหมาะสม ตอ้งถกูเลอืกมาใชเ้พือ่ป้องกนั, ก าจัด หรอื ลดอนัตรายตอ่ความ
ปลอดภยัในอาหาร ลงสูใ่นระดบัทีย่อมรับได ้
 
 
ในการเลอืกมาตรการควบคมุทีไ่ดบ้รรยายไวใ้น ขอ้ 7.3.5.2 ตอ้งถกูทบทวน
โดยดจูากประสทิธผิลเทยีบกบัอนัตรายทีท่ าการชีบ้ง่ไว ้ 
 
มาตรการควบคมุทีค่ดัเลอืกไวแ้ลว้ตอ้งถกูน ามาจัดแยกวา่ตอ้งการควบคมุ
โดยโปรแกรมการปฏบิตัสิขุลกัษณะพืน้ฐาน หรอืแผน HACCP 
 
การคดัเลอืกและการจัดแยกตอ้งใชเ้หตผุล ทีร่ว่มกบัการประเมนิในสิง่เหลา่นี้
ดว้ย 
 
a) ผลกระทบตอ่อนัตรายทีช่ ีบ้ง่ไวแ้ลว้ ซึง่มคีวามสมัพันธต์อ่การ
น าไปใชท้ีเ่ขม้งวด 
b) การตดิตามทีส่ามารถท าได ้(เชน่ ความสามารถทีจ่ะตดิตามใน
ชว่งเวลาทีจ่ะแกไ้ขไดท้ันท)ี 
c) บรเิวณภายในระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรการควบคมุอืน่ๆ 
d) ความบกพรอ่งทีน่่าจะเกดิขึน้ในขัน้ตอนการใชม้าตรการควบคมุ หรอื
กระบวนการทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคญั 
e) ความรนุแรงของผลทีต่ามมาในกรณีทีเ่กดิความบกพรอ่งในการใช ้

งาน 

 

8.5.2.4.2 นอกจากนี ้ส าหรับมาตรการควบคมุแตล่ะมาตรการ วธิกีารทีเ่ป็นระบบตอ้ง
ประกอบดว้ยการประเมนิความเป็นไปไดข้อง (assessment of the feasibility): 
 
a) การก าหนดคา่วกิฤตทิีส่ามารถวดัได ้และ/หรอื เกณฑก์ารปฏบิตัทิีส่ามารถวดัได/้
สงัเกตได ้
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b) การเฝ้าตดิตามเพือ่ตรวจจับความลม้เหลวใดๆทีเ่ป็นไปตามคา่วกิฤตแิละ/หรอื 
เกณฑก์ารปฏบิตัทิีส่ามารถวดัได/้สงัเกตได ้
c) ประยกุตใ์ชก้ารแกไ้ขอยา่งทนัทว่งทใีนกรณีทีเ่กดิความลม้เหลว 
 
กระบวนการตดัสนิใจและผลลพัธข์องการเลอืกและการแบง่ประเภทตอ้งถกูเก็บรักษาไว ้
เพือ่เป็นขอ้มลูเอกสาร 
 
ขอ้ก าหนดภายนอก (เชน่ กฏหมาย/ขอ้บงัคบั และ ขอ้ก าหนดของลกูคา้) ทีอ่าจจะ
สง่ผลกระทบตอ่ตวัเลอืกและความเขม้งวดของมาตรการควบคมุ ตอ้งถกูเก็บรักษาไว ้
เพือ่เป็นเอกสารสารสนเทศ 
 

f) มาตรการควบคมุทีจั่ดตัง้ขึน้อยา่งเฉพาะเจาะจงเพือ่ก าจัด หรอืลด
ระดบัของอนัตรายอยา่งมนัียส าคญั 
g) ผลกระทบทีเ่กดิขึน้รวมกนั (ไดแ้ก ่ปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง
มาตรการควบคมุสองหรอืมากกวา่นัน้ ซึง่จะสง่ผลกระทบทีม่ากกวา่ผลรวมแต่
ละตวั) 
 
มาตรการควบคมุทีจั่ดแยกตาม HACCP plan ตอ้งถกูน าไปใชใ้หส้อดคลอ้ง
กบัขอ้ 7.6 สว่มาตรการควบคมุอืน่ ทีค่วบคมุตามโปรแกรมการปฏบิตั ิ
สขุลกัษณะพืน้ฐานตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ 7.5  
 
วธิกีารและตวัแปรทีใ่ชใ้นการจัดแยกจะตอ้งบรรยายเป็นเอกสาร และผลการ
ประเมนิตอ้งบนัทกึไว ้

8.5.3 กำรรบัรองมำตรกำรควบคมุและมำตรกำรควบคมุรว่ม 
 
ทมีความปลอดภยัในอาหารจะตอ้งรับรองวา่มาตรการทีเ่ลอืกไว ้จะบรรลวุตัถปุระสงค์
ของการควบคมุอนัตราย. การรับรองจะตอ้งท ากอ่นการน ามาตรการการควบคมุ และ
มาตรการควบคมุรว่มมาใช ้โดยตอ้งรวมถงึแผนการควบคมุอนัตราย (ด ู8.5.4) และ 
หลงัจากการเปลีย่นแปลงในเรือ่งนี ้(ด ู7.4.2 7.4.3 10.2 10.3) 
 
เมือ่ผลการรับรองพบวา่มาตรการควบคมุ แสดงวา่ ไมส่ามารถบรรลกุารควบคมุตามที่
ตัง้ใจไว ้ ทมีความปลอดภยัดา้นอาหารจะตอ้งแกไ้ขและประเมนิมาตรการควบคมุและ / 
หรอืมาตรการควบคมุรว่มอกีครัง้  
ทมีความปลอดภยัดา้นอาหารตอ้งคงไวซ้ ึง่วธิกีารตรวจสอบและหลกัฐานความสามารถ
ของการน าไปใชไ้ดข้องมาตรการควบคมุทีท่ าใหบ้รรลผุลลพัธท์ีค่าดหวงัไวเ้ป็นขอ้มลู
เอกสาร 
 
หมายเหต ุการแกไ้ขอาจจะรวมถงึการเปลีย่นในมาตรการควบคมุ (ตวัแปรกระบวนการ 
ความเขม้งวดและ/หรอืมาตรการรวม) และ/หรอื การเปลีย่นแปลงในเทคโนโลยกีาร
ผลติวตัถดุบิ คณุลกัษณะผลติภณัฑส์ดุทา้ย วธิกีารกระจายและ/หรอืจดุประสงคก์ารใช ้

งานของผลติภณัฑส์ดุทา้ย 

7.4.4 กำรเลอืกและกำรประเมนิมำตรกำรควบคมุ 
 
ตามหลกัการประเมนิอนัตราย ขอ้ 7.4.3 มาตรการควบคมุทีใ่ชร้วมกนัอยา่ง
เหมาะสม ตอ้งถกูเลอืกมาใชเ้พือ่ป้องกนั, ก าจัด หรอื ลดอนัตรายตอ่ความ
ปลอดภยัในอาหาร ลงสูใ่นระดบัทีย่อมรับได ้
 
ในการเลอืกมาตรการควบคมุทีไ่ดบ้รรยายไวใ้น ขอ้ 7.3.5.2 ตอ้งถกูทบทวน
โดยดจูากประสทิธผิลเทยีบกบัอนัตรายทีท่ าการชีบ้ง่ไว ้ 
 
มาตรการควบคมุทีค่ดัเลอืกไวแ้ลว้ตอ้งถกูน ามาจัดแยกวา่ตอ้งการควบคมุ
โดยโปรแกรมการปฏบิตัสิขุลกัษณะพืน้ฐาน หรอืแผน HACCP 
 
การคดัเลอืกและการจัดแยกตอ้งใชเ้หตผุล ทีร่ว่มกบัการประเมนิในสิง่เหลา่นี้
ดว้ย 
a) ผลกระทบตอ่อนัตรายทีช่ ีบ้ง่ไวแ้ลว้ ซึง่มคีวามสมัพันธต์อ่การ
น าไปใชท้ีเ่ขม้งวด 
b) การตดิตามทีส่ามารถท าได ้(เชน่ ความสามารถทีจ่ะตดิตามใน
ชว่งเวลาทีจ่ะแกไ้ขไดท้ันท)ี 
c) บรเิวณภายในระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรการควบคมุอืน่ๆ 
d) ความบกพรอ่งทีน่่าจะเกดิขึน้ในขัน้ตอนการใชม้าตรการควบคมุ หรอื
กระบวนการทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคญั 
e) ความรนุแรงของผลทีต่ามมาในกรณีทีเ่กดิความบกพรอ่งในการใช ้

งาน 
f) มาตรการควบคมุทีจั่ดตัง้ขึน้อยา่งเฉพาะเจาะจงเพือ่ก าจัด หรอืลด
ระดบัของอนัตรายอยา่งมนัียส าคญั 
g) ผลกระทบทีเ่กดิขึน้รวมกนั (ไดแ้ก ่ปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง
มาตรการควบคมุสองหรอืมากกวา่นัน้ ซึง่จะสง่ผลกระทบทีม่ากกวา่ผลรวมแต่
ละตวั) 
 

Partially covered 
by 8.2 and 7.6 
 
Revision/ 
improvement of 
the standard 
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มาตรการควบคมุทีจั่ดแยกตาม HACCP plan ตอ้งถกูน าไปใชใ้หส้อดคลอ้ง
กบัขอ้ 7.6 สว่มาตรการควบคมุอืน่ ทีค่วบคมุตามโปรแกรมการปฏบิตั ิ
สขุลกัษณะพืน้ฐานตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ 7.5  
 
วธิกีารและตวัแปรทีใ่ชใ้นการจัดแยกจะตอ้งบรรยายเป็นเอกสาร และผลการ
ประเมนิตอ้งบนัทกึไว ้

8.5.4 แผนควบคมุควำมอนัตรำย (HACCP/ แผน OPRP) 
8.5.4.1 ท ัว่ไป 
องคก์รตอ้งจัดท า น าไปปฏบิตั ิและรักษาไวซ้ ึง่แผนควบคมุอนัตราย จะตอ้งรักษาไวใ้น
รปูแบบเอกสารสารสนเทศและตอ้งรวมถงึขอ้มลูของแตล่ะมาตรการคมุคมุ แตล่ะCCP 
หรอื OPRP ดงันี ้
a) สิง่ทีเ่ป็นอนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหารทีจ่ะถกูควบคมุโดย CCP หรอืโดย 
OPRP 
b) คา่วกิฤตทิี ่CCP หรอื เกณฑก์ารปฏบิตัสิ าหรับ OPRP 
c) กระบวนการเฝ้าตดิตาม 
d) การแกไ้ข และการปฏบิตักิารแกไ้ขทีจ่ะน ามาใช ้หากมคีวามไมส่อดคลอ้งกบัคา่
วกิฤตหิรอืเกณฑก์ารปฏบิตั ิ
e) หนา้ทีรั่บผดิชอบและอ านาจ 
f) บนัทกึการเฝ้าตดิตาม 
 

7.5 กำรจดัต ัง้โปรแกรมกำรปฏบิตัสิขุลกัษณะพืน้ฐำน 
 
โปรแกรมการปฏบิตัสิขุลกัษณะพืน้ฐาน ตอ้งท าเป็นเอกสาร และตอ้งรวมถงึ
ขอ้มลูเหลา่นีส้ าหรับแตล่ะโปรแกรม 
 
a) อนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหารทีค่วบคมุโดยโปรแกรม (ดขูอ้ 
7.4.4) 
b) มาตรการควบคมุ (ดขูอ้ 7.4.4) 
c) ขัน้ตอนการตดิตามทีแ่สดงถงึการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมการปฏบิตั ิ
สขุลกัษณะพืน้ฐาน 
d) การแกไ้ขใหถ้กูตอ้งและการแกไ้ขป้องกนัทีถ่กูจัดตัง้ขึน้ ถา้การ
ตดิตามโปรแกรมการปฏบิตัสิขุลษัณะพืน้ฐานแสดงใหเ้ห็นวา่ไมถ่กูควบคมุ (ดู
ขอ้ 7.10.1 และ 7.10.2  ตามล าดบั)  
e) ความรับผดิชอบและอ านาจ 
f) บนัทกึการตดิตาม 
 
7.6 กำรจดัต ัง้แผน HACCP 
 
7.6.1 แผน HACCP  
แผน HACCP ตอ้งถกูจัดท าเป็นเอกสาร และตอ้งมขีอ้มลูเหลา่นีใ้นแตล่ะจดุ
วกิฤตทีต่อ้งควบคมุ (CCP) 
 
 
a) อนัตรายทีต่อ้งควบคมุ ณ จดุวกิฤต (ดขูอ้ 7.4.4) 
b) มาตรการควบคมุ (ดขูอ้ 7.4.4) 
c) คา่วกิฤต (ดขูอ้ 7.6.3) 
d) ขัน้ตอนการปฏบิตักิารตดิตาม (ดขูอ้ 7.6.4) 
e) การแกไ้ขและการแกไ้ขป้องกนัทีเ่กดิขึน้ ถา้เกนิจากคา่วกิฤต ิ(ดขูอ้ 
7.6.5) 
f) ความรับผดิชอบและอ านาจ 
g) บนัทกึการตดิตาม 
 
7.6.2 กำรชีบ้ง่จดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุ 
การควบคมุอนัตรายแตล่ะตวัดว้ย แผน HACCP ซึง่จดุวกิฤตทิีต่อ้งควบคมุ
ตอ้งถกูชีบ้ง่ไวส้ าหรับมาตรการควบคมุ (ดขูอ้ 7.4.4) 
 

Partially covered 
by  7.5 and 7.6 
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8.5.4.2 กำรระบคุำ่วกิฤตแิละเกณฑก์ำรปฏบิตั ิ
 
คา่วกิฤตทิี ่CCPs และเกณฑก์ารปฏบิตัสิ าหรับ OPRPs ตอ้งถกูระบ ุค าชีแ้จงเหตผุล
ส าหรับการระบคุา่และเกณฑเ์หลา่นีต้อ้งถกูรักษาไวเ้พือ่เป็นเอกสารสารสนเทศ 
 
คา่วกิฤตทิี ่CCPs ตอ้งสามารถวดัได ้ความสอดคลอ้งตามคา่วกิฤตติอ้งมั่นใจววา่ไมเ่กนิ
ระดบัทีย่อมรับได ้
 
เกณฑก์ารปฏบิตัสิ าหรับ OPRPs ตอ้งสามารถวดัไดห้รอืสงัเกตเห็นได ้ความสอดคลอ้ง
ตามเกณฑก์ารปฏบิตัติอ้งมั่นใจวา่ไมเ่กนิระดบัทีย่อมรับได ้
 

7.6.3 กำรก ำหนดคำ่วกิฤตสิ ำหรบัจดุวกิฤตทิีต่อ้งควบคมุ 
 
คา่วกิฤตติอ้งถกูก าหนดไวส้ าหรับการตดิตามในแตล่ะจดุวกิฤต ิ
 
คา่วกิฤตติอ้งถกูก าหนดขึน้เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ระดบัของอนัตรายในผลติภณัฑ์
สดุทา้ยไมเ่กนิคา่ทีย่อมรับได ้
 
คา่วกิฤตติอ้งสามารถวดัได ้
 
เหตผุลของการตัง้คา่วกิฤตติอ้งท าเป็นเอกสาร 
 
คา่วกิฤตทิีไ่ดม้าจากการตัง้เอง (เชน่ การตรวจสอบผลติภณัฑ,์ กระบวนการ, 
การรักษา และอืน่ๆ ดว้ยสายตา) ตอ้งมกีารสนับสนุนจากคูม่อืตา่งๆ, 
คณุสมบตัเิฉพาะ และ/หรอื การศกึษาและการฝึกอบรม 

 

8.5.4.3 ระบบเฝ้ำตดิตำมที ่จดุวกิฤต ิCCPs และ OPRPs 
 
แตล่ะ CCP ตอ้งมกีารจัดตัง้ระบบเฝ้าตดิตามส าหรับแตล่ะมาตรการควบคมุหรอื
มาตรการควบคมุรว่ม เพือ่ตรวจจับความไมส่อดคลอ้งใดๆ อยูภ่ายใตค้า่วกิฤต ิระบบตอ้ง
ประกอบดว้ยการวดัทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดซึง่เกีย่วกบัคา่วกิฤต ิ
 
ส าหรับแตล่ะ OPRP ตอ้งมกีารจัดตัง้ระบบเฝ้าตดิตามส าหรับแตล่ะมาตรการควบคมุ
หรอืมาตรการควบคมุแบบรวมเพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความสอดคลอ้งตามเกณฑก์ารปฏบิตั ิ
 
ระบบเฝ้าตดิตามทีแ่ตล่ะ CCP และส าหรับแตล่ะ OPRP ตอ้งประกอบดว้ยเอกสาร
สารสนเทศซึง่รวมถงึ  
a) การวดัหรอืการสงัเกตทีใ่หผ้ลลพัธภ์ายในกรอบเวลาทีเ่หมาะสม 
b) วธิกีารเฝ้าตดิตามหรอืเครือ่งมอืทีใ่ช ้
c) วธิกีารปรับเทยีบมาตรฐานทีน่ ามาใช ้หรอื ส าหรับ OPRP วธิกีารทีเ่หมอืนกนัส าหรับ
การทวนสอบการวดัหรอืการสงัเกตทีไ่วว้างใจได ้(ด ู8.7) 
d) ความถีก่ารเฝ้าตดิตาม 
e) ผลการเฝ้าตดิตาม 
f)ความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ทีใ่นการตดิตามตรวจสอบ 
g) หนา้ทีรั่บผดิชอบและอ านาจทีเ่กีย่วกบัการเฝ้าตดิตามและการประเมนิผลการเฝ้า
ตดิตาม 
 
 
ในแตล่ะ CCP วธิกีารและความถีก่ารเฝ้าตดิตามตอ้งมคีวามสามารถในการตรวจจับ
ความไมส่อดคลอ้งกบัคา่วกิฤตอิยา่งเหมาะสมกบัเวลา และท าใหม้กีารแยกและประเมนิ
ผลลพัธอ์ยา่งเหมาะสมกบัเวลา (ด ู8.9.4) 
 
ส าหรับแตล่ะ OPRP วธิกีารตดิตามและความถีจ่ะตอ้งเป็นไปตามความเป็นไปไดท้ีจ่ะ
เกดิความลม้เหลวและความรนุแรงของผลกระทบทีต่ามมา 

7.6.4 ระบบกำรตดิตำมจดุวกิฤต ิ
 
ระบบการตดิตามในแตล่ะจดุวกิฤตติอ้งจัดท าขึน้เพือ่แสดงวา่จดุวกิฤตมิกีาร
ควบคมุ ระบบนีต้อ้งรวมถงึการตรวจวดัตามตารางเวลา หรอืการสงัเกตที่
สมัพันธก์บัคา่วกิฤต ิ
 
ระบบการตดิตามตอ้งประกอบดว้ยขัน้ตอนการปฏบิตั,ิ คูม่อื และบนัทกึ ซึง่
ทัง้หมดจะตอ้งครอบคลมุในสิง่เหลา่นีด้ว้ย 
a) การตรวจวดัหรอืการสงัเกต ซึง่จะใหผ้ลในชว่งเวลาทีเ่พยีงพอ 
b) การใชเ้ครือ่งมอืในการตดิตาม 
c) วธิกีารสอบเทยีบ (ดขูอ้ 8.3) 
d) ความถีข่องการตดิตาม 
e) ความรับผดิชอบและอ านาจทีเ่กีย่วกบัการตดิตามและผลการ
ประเมนิการตดิตาม 
f) ขอ้ก าหนดดา้นบนัทกึและวธิกีาร 
 
วธิกีารและความถีข่องการตดิตามตอ้งสามารถน ามาใชใ้นการตดัสนิใจแยก
ผลติภณัฑอ์อกมา เมือ่คา่วกิฤตสิงูเกนิคา่ทีย่อมรับได ้กอ่นทีจ่ะน าไปใชห้รอื
บรโิภค 
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เมือ่ท าการเฝ้าตดิตาม OPRP จะขึน้อยูก่บัขอ้มลูคณุลกัษณะจากการสงัเกต ุ(เชน่ การ
ตรวจสอบจากสภาพปรากฎ) ซึง่จะตอ้งไดรั้บการสนับสนุนโดยค าแนะน าหรอื
ขอ้ก าหนด  
 

8.5.4.4 กำรปฏบิตัเิมือ่ไมส่อดคลอ้งกบัคำ่วกิฤตหิรอืเกณฑก์ำรปฏบิตั ิ
 
องคก์รตอ้งระบแุผนควบคมุความอนัตราย การแกไ้ข (ด ู8.9.2) และปฎบิตักิารแกไ้ขให ้
ถกูตอ้ง (8.9.3) ทีจ่ะน ามาใชเ้มือ่ไมส่อดคลอ้งกบัคา่วกิฤตหิรอืเกณฑก์ารปฏบิตั ิการ
ปฏบิตัติอ้งท าใหม้ั่นใจวา่: 
a) ผลติภณัฑท์ีไ่มป่ลอดภยัตอ้งไมถ่กูปลอ่ยออก (ด ู8.9.4) 
b) สาเหตขุองความไมส่อดคลอ้งไดรั้บการระบ ุ
c) ตวัแปรทีถ่กูควบคมุที ่CCP หรอืโดย OPRP จะถกูน ากลบัมาสูภ่ายในคา่วกิฤตหิรอื
เกณฑก์ารปฏบิตั ิและ 
d) มกีารป้องกนัการเกดิซ ้า 
 
องคก์รตอ้งด าเนนิการการแกไ้ขตาม 8.9.2 และปฏบิตัแิกไ้ขใหถ้กูตอ้งตาม 8.9.3 

7.6.5 กำรปฏบิตัเิมือ่ผลกำรตดิตำมสงูเกนิคำ่วกิฤต ิ
 
แผนการแกไ้ขและการแกไ้ขป้องกนัทีว่างไวเ้มือ่คา่วกิฤตสิงูเกนิไป ตอ้งถกู
ระบใุนแผน HACCP การปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้ตอ้งม่ันใจวา่สาเหตขุองสิง่ทีไ่ม่
เป็นไปตามขอ้ก าหนดไดถ้กูระบไุวแ้ลว้, ตวัแปรในการควบคมุ ณ จดุวกิฤต ิ
อยูภ่ายใตก้ารควบคมุ, และมกีารป้องกนัการเกดิซ ้า (ดขูอ้ 7.10.2) 
 
 
องคก์รตอ้งจัดท าเอกสารขัน้ตอนการปฏบิตั ิและธ ารงรักษาไวซ้ ึง่การจัดการ
อยา่งเหมาะสมกบัผลติภณัฑท์ีไ่มป่ลอดภยั เพือ่มั่นใจวา่ผลติภณัฑท์ัง้หลาย
ไมถ่กูปลอ่ยจนกวา่จะไดม้กีารประเมนิแลว้ 
 

 

8.5.4.5 กำรประยกุตใ์ชข้องแผนควบคมุอนัตรำย Implementation of the 
hazard control plan 
 
แผนควบคมุอนัตรายตอ้งถกูน ามาปฏบิตัแิละรักษาไว ้และหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งถกู
เก็บรักษาไวเ้พือ่เป็นเอกสารสารสนเทศ 
 

 "Change in wording 
to subsitute HACCP 
Plan & OPRP for 
Hazard Control 
Plan. 

8.6 กำรปรบัปรงุขอ้มลู ทีร่ะบ ุPRPs และแผนกำรควบคมุควำมอนัตรำย 
 
ในการจัดตัง้แผนควบคมุความอนัตราย องคก์รตอ้งปรับปรงุขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้: 
a) คณุลกัษณะของวตัถดุบิ สว่นประกอบและวสัดสุมัผัสผลติภณัฑ ์
b) คณุลกัษณะของผลติภณัฑส์ดุทา้ย 
c) จดุประสงคก์ารใชง้าน 
d) แผนผังการไหลและค าอธบิายกระบวนการและสภาพแวดลอ้มของกระบวนการ 
 
องคก์รตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่ แผนควบคมุความอนัตรายและ/หรอื PRP ตอ้งไดรั้บการ
ปรับปรงุใหเ้ป็นปัจจบุนั 
 

7.7 กำรปรบัปรงุขอ้มลูพืน้ฐำนและเอกสำรทีร่ะบถุงึโปรแกรม
สขุลกัษณะพืน้ฐำน (PRPs) และแผน HACCP ใหม้คีวำมทนัสมยั 
 
จากการทีม่กีารจัดท าโปรแกรมการปฏบิตัสิขุลกัษณะพืน้ฐาน (ดขูอ้ 7.5) 
และ/หรอื แผน HACCP (ดขูอ้ 7.6), องคก์รตอ้งท าการปรับปรงุขอ้มลู
เหลา่นีใ้หม้คีวามทันสมัย เมือ่ถงึคราวทีจ่ าเป็น 
 
a) คณุลกัษณะของผลติภณัฑ ์(ดขูอ้ 7.3.3) 
b) วตัถปุระสงคก์ารน าไปใช ้(ดขูอ้ 7.3.4) 
c) แผนภมูกิารผลติ (ดขูอ้ 7.3.5.1) 
d) ขัน้ตอนกระบวนการ (ดขูอ้ 7.3.5.2) 
e) มาตรการควบคมุ (ดขูอ้ 7.3.5.2) 
 
แผน HACCP (ดขูอ้ 7.6.1) และขัน้ตอนและคูม่อืทีร่ะบถุงึโปรแกรม
สขุลกัษณะพืน้ฐาน  (ดขูอ้ 7.2) ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเมือ่ถงึคราวทีจ่ าเป็น 
 

Partially covered 
by 7.7 
 
"Change in wording 
to subsitute HACCP 
Plan & OPRP for 
Hazard Control 
Plan.  
 

8.7 กำรควบคมุกำรเฝ้ำตดิตำมและกำรวดั 
 

8.3 กำรควบคมุกำรตดิตำมและกำรวดั 
 

8.3 
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องคก์รตอ้งจัดเตรยีมหลกัฐานการเฝ้าตดิตามทีเ่ฉพาะเจาะจง วธิกีารวดัและอปุกรณ์ใช ้

งานทีเ่พยีงพอส าหรับกจิกรรมการเฝ้าตดิตามและการวดัทีเ่กีย่วกบั PRP(s) และแผน
ควบคมุความอนัตราย 
 
การตรวจวดัและอปุกรณ์ส าหรับการตรวจวดั จะตอ้ง 
a) ถกูปรับเทยีบมาตรฐานหรอืทวนสอบในชว่งทีร่ะบ ุกอ่นน ามาใช ้
b) ถกูปรับ หรอื ปรับใหมอ่กีครัง้ ตามความจ าเป็น 
c) ชีบ้ง่ระบ ุสถานะของการสอบเทยีบ 
d) ไดรั้บการป้องกนัจากการปรับทีอ่าจจะท าใหผ้ลการวดัใชก้ารไมไ่ด ้
e) ไดรั้บการป้องกนัจากความเสยีหายและการเสือ่ม 
 
ผลของการปรับเทยีบมาตรฐานและการรับรองตอ้งถกูเก็บรักษาไวเ้พือ่เป็นเอกสาร
สารสนเทศ การปรับเทยีบมาตรฐานของอปุกรณ์ทัง้หมดตอ้งสามารถสอบกลบัไดต้าม
มาตรฐานการวดัระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิเมือ่ไมม่มีาตรฐานทีจ่ะน ามาใช ้หลกัการ
ทีน่ ามาใชส้ าหรับการปรับเทยีบมาตรฐานหรอืการรับรองตอ้งถกูเก็บรักษาไวเ้พือ่เป็น
เอกสารสารสนเทศ 
 
องคก์รตอ้งประเมนิความถกูตอ้งของผลจากการวดัทีผ่า่นมา เมือ่พบวา่อปุกรณ์และ
สภาพแวดลอ้มของกระบวนการไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด องคก์รตอ้งด าเนนิการปฏบิตั ิ
ทีเ่หมาะสมตอ่อปุกรณ์หรอืสภาพแวดลอ้มของกระบวนการและผลติภณัฑใ์ดๆทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบ การประเมนิและผลการปฏบิตัจิะตอ้งถกูเก็บรักษาไวเ้พือ่เป็นขอ้มลูเอกสาร 
 
ซอฟทแ์วรท์ีน่ ามาใชใ้นการเฝ้าตดิตามและการวดัภำยในระบบกำรบรหิำรควำม
ปลอดภยัในอำหำรจะตอ้งไดรั้บการรับรองโดยองคก์ร ผูข้ายซอฟทแ์วร ์หรอืบคุคลที่
สามกอ่นน ามาใชง้าน เอกสารสารสนเทศเกีย่วกบักจิกรรมการรับรองจะตอ้งถกูเก็บ
รักษาโดยองคก์ร และซอฟทแ์วรต์อ้งไดรั้บการอพัเดทในเวลาทีเ่หมาะสม 
 
เมือ่ไหรก่็ตามทีม่กีารเปลีย่นแปลง รวมถงึการเปลีย่นแปลง/การแกไ้ขซอฟทแ์วรเ์ป็น
ซอฟทแ์วรเ์พือ่การคา้  การเปลีย่นแปลงเหลา่นีต้อ้งไดรั้บการอนุมัต ิจัดท าเป็นเอกสาร 
และรับรองกอ่นน าไปใช ้
 
หมายเหต ุซอฟทแ์วรท์ีว่างขายทัว่ไปโดยปกตทิีใ่ชภ้ายในขอบเขตการใชง้านทีร่ะบไุว ้
ซึง่สามารถถอืวา่ไดรั้บการรับรองทีเ่พยีงพอแลว้ 
 

องคก์รตอ้งจัดท าหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่วธิกีารตดิตามและวดั มคีวาม
เฉพาะเจาะจง และเครือ่งมอือปุกรณ์ตา่งๆ ซึง่เพยีงพอตอ่การใหค้วามม่ันใจ
ในกระบวนการตดิตามและการวดั 
 
เมือ่มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งยนืยันในผลของการรับรอง เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัและ
วธิกีารทีใ่ช ้จะตอ้ง 
 
a) ตอ้งท าการสอบเทยีบ หรอืทวนสอบในชว่งเวลาทีก่ าหนด, หรอื
กอ่นการน าไปใช,้ โดยอา้งองิมาตรฐานการวดั ซึง่สามารถสอบกลบัไดถ้งึ
ระดบัสากล หรอืมาตรฐานการวดัแหง่ชาต ิแตห่ากไมม่มีาตรฐานใดๆก าหนด
ไว ้ซึง่วธิกีารสอบเทยีบหรอืการทวนสอบตอ้งจัดท าเป็นเอกสาร 
b) ตอ้งท าการปรับแตง่ หรอืปรับแตง่ซ ้าตามความจ าเป็น 
c) ตอ้งถกูชีบ้ง่ในทราบถงึสถานะการสอบเทยีบ 
d) ตอ้งป้องกนัไมใ่หท้ าการปรับแตง่ ซึง่จะท าใหผ้ลการวดั
คลาดเคลือ่น 
e) ตอ้งถกูป้องกนัความเสยีหายหรอืคลาดเคลือ่น 
 
บนัทกึผลการสอบเทยีบและทวนสอบ ตอ้งเก็บรักษาไว ้
 
องคก์รตอ้งประเมนิและบนัทกึผลของการวดักอ่นหนา้ซึง่ยนืยันผลได ้เมือ่
พบวา่เครือ่งมอืและกระบวนการไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด ถา้เครือ่งมอืวดัมี
ความบกพรอ่ง องคก์รตอ้งมกีารด าเนนิการทีเ่หมาะสมกบัเครือ่งมอื และ
ผลติภณัฑ ์ส าหรับเครือ่งมอืและผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บผลกระทบ องคก์รตอ้งเก็บ
รักษาบนัทกึผลของการประเมนิและผลของกจิกรรมตา่งๆ 
 
หากน า computer software มาใชใ้นการตดิตามและการวดัใหเ้ป็นไป
ตามขอ้ก าหนด ตอ้งยนืยันความสามารถวา่บรรลถุงึการใชง้านทีต่อ้งการ โดย
การด าเนนิการนีต้อ้งท ากอ่นการน าไปใช ้หรอืยนืยันซ ้าตามความจ าเป็น 
 

8.8 กำรทวนสอบทีเ่กีย่วกบั โปรแกรมสขุลกัษณะพืน้ฐำน PRPs และแผนกำร
ควบคมุอนัตรำย 
 
8.8.1 กำรทวนสอบ 
 
องคก์รตอ้งจัดท า น าไปปฏบิตั ิและรักษาไวซ้ ึง่กจิกรรมการทวนสอบทีก่ าหนด
จดุประสงค ์วธิกีาร ความถีแ่ละหนา้ทีรั่บผดิชอบส าหรับกจิกรรมการทวนสอบนัน้ 
 

7.8 แผนกำรทวนสอบ 
 
การวางแผนการทวนสอบตอ้งระบจุดุมุง่หมาย, วธิกีาร, ความถีแ่ละความ
รับผดิชอบส าหรับการทวนสอบ ซึง่กจิกรรมการทวนสอบตอ้งยนืยันไดว้า่ 
 
a) โปรแกรมสขุลกัษณะพืน้ฐานทีน่ าไปใช ้(ดขูอ้ 7.2) 
b) ขอ้มลูน าเขา้เพือ่ไปวเิคราะหอ์นัตราย (ดขูอ้ 7.3) ใหม้คีวามทันสมัย
อยูเ่สมอ 

7.8, 8.4.2 
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กจิกรรมการทวนสอบแตล่ะกจิกรรมจะตอ้งยนืยันวา่: 
a) PRP(s) ถกูน ามาใชแ้ละมปีระสทิธผิล 
b) แผนควบคมุความอนัตราย (the hazard control plan) ถกูน ามาใชแ้ละมี
ประสทิธผิล 
c) ระดบัอนัตรายอยูภ่ายในระดบัทีย่อมรับไดท้ีร่ะบไุว ้
d) ขอ้มลูน าเขา้การวเิคราะหค์วามอนัตรายไดรั้บการปรับปรงุใหเ้ป็นปัจจบุนั 
e) การปฏบิตัอิืน่ๆทีร่ะบโุดยองคก์รถกูน ามาใชแ้ละมปีระสทิธผิล 
 
องคก์รตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่กจิกรรมการทวนสอบไมไ่ดถ้กูด าเนนิการโดยบคุลากรทีม่ี
หนา้ทีใ่นการเฝ้าตดิตามกจิกรรมหรอืมาตรการควบคมุ 
 
ผลการทวนสอบจะตอ้งถกูรักษาไวเ้พือ่เป็นเอกสารสารสนเทศและตอ้งถกูสือ่สารไปยัง
ทมีความปลอดภยัในอาหาร 
 
เมือ่การทวนสอบขึน้กบัการทดสอบตวัอยา่งผลติภณัฑส์ดุทา้ยหรอืตวัอยา่งกระบวนการ
โดยตรง และซึง่ตวัอยา่งจะแสดงใหเ้ห็นถงึความไมส่อดคลอ้งกบัระดบัทีย่อมรับไดข้อง
อนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหาร (8.5.2.2)  องคก์รจะจัดการกบัรุน่ของผลติภณัฑ์
ทีไ่ดรั้บผลกระทบตอ้งถกูจัดการในลกัษณะของผลติภณัฑท์ีไ่มป่ลอดภยั (ด ู8.9.4.3) 
และน าการปฏบิตักิารแกไ้ขมาใชต้าม 8.9.2 
 

c) โปรแกรมการปฏบิตัสิขุลกัษณะพืน้ฐาน (ดขูอ้ 7.5) และขอ้มลูใน
แผน HACCP (ดขูอ้ 7.6.1) ไดน้ ามาใชอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
d) ระดบัของอนัตรายอยูใ่นระดบัทีย่อมรับได ้(ดขูอ้ 7.4.2) 
e) ขัน้ตอนการปฏบิตัอิืน่ๆทีอ่งคก์รจัดท าขึน้เพือ่น าไปใชอ้ยา่งมี
ประสทิธผิล 
  
ผลของการวางแผนการทวนสอบตอ้งท าในรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัวธิกีาร
ปฏบิตัขิององคก์รผลการทวนสอบตอ้งมกีารบนัทกึไว ้และตอ้งมกีารสือ่สาร
ไปยังทมีงานความปลอดภยัในอาหาร ผลการทวนสอบตอ้งสามารถน าไป
วเิคราะหก์จิกรรมการทวนสอบได ้(ดขูอ้ 8.4.3) 
 
 
ถา้การทวนสอบระบบขึน้กบัการทดสอบตวัอยา่งผลติภณัฑส์ดุทา้ย ซึง่
ตวัอยา่งจะแสดงใหเ้ห็นถงึสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดของอนัตรายในระดบั
ทีย่อมรับได ้(ดขูอ้ 7.4.2), ผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บผลกระทบ ตอ้งท าการจัดการ
เป็นอยา่งดแีละสอดคลอ้งตาม ขอ้ 7.10.3  
 

8.8.2 กำรวเิครำะหผ์ลลพัธข์องกจิกรรมกำรทวนสอบ 
 
ทมีความปลอดภยัในอาหารตอ้งประเมนิแตล่ะผลลพัธข์องการทวนสอบ และจะตอ้ง
เป็นขอ้มลูน าเขา้ส าหรับการประเมนิสมรรถนะระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร 
(ด ูขอ้ก าหนด 9.1.2) 
 

8.4.2 กำรประเมนิผลกำรทวนสอบในแตล่ะตวั 
 
ทมีงานความปลอดภยัในอาหารตอ้งท าการประเมนิผลการทวนสอบทีก่ าหนด
ไวใ้นแตล่ะตวัอยา่งเป็นระบบ (ดขูอ้ 7.8)  
  
ถา้ผลการทวนสอบไมไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นวา่เป็นไปตามทีก่ าหนดไว,้ องคก์รตอ้ง
มกีารด าเนนิการเพือ่ใหไ้ดต้ามขอ้ก าหนด ซึง่การปฏบิตัติอ้งรวมถงึการ
ทบทวน 
 
a) ขัน้ตอนการปฏบิตัทิีม่อียู ่และชอ่งทางการสือ่สาร (ดขูอ้ 5.6 และ 
7.7) 
b) ผลสรปุของการวเิคราะหอ์นัตราย (ดขูอ้ 7.4), โปรแกรมการปฏบิตั ิ
สขุลกัษณะพืน้ฐาน (ดขูอ้ 7.5) และแผน HACCP (ดขูอ้ 7.6.1) 
c) โปรแกรมสขุลกัษณะพืน้ฐาน (ดขูอ้ 7.2) 
d) ประสทิธผิลของการบรหิารทรัพยากรบคุคลและการฝึกอบรม (ดขูอ้ 
6.2) 

 

8.9 กำรควบคมุผลติภณัฑแ์ละกระบวนกำรทีไ่มเ่ป็นตำมขอ้ก ำหนด 
8.9.1 ท ัว่ไป 
 
องคก์รตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่ขอ้มลูทีไ่ดรั้บจากการเฝ้าตดิตาม OPRPs และที ่CCPs ไดรั้บ
การประเมนิโดยบคุลากรทีแ่ตง่ตัง้ขึน้ ซึง่มคีวามสามารถเหมาะสมและมอี านาจในการ
เริม่ตน้การแกไ้ข และปฏบิตักิารแกไ้ข  

 7.10 
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8.9.2 กำรแกไ้ข 
 
8.9.2.1 องคก์รตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่เมือ่คา่วกิฤต CCP และหรอื OPRP เกนิเกณฑท์ี่
ก าหนด ผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บผลกระทบจะไดรั้บการชีบ้ง่และควบคมุ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการใชง้านและการปลอ่ยผา่น 
 
องคก์รตอ้งจัดท า รักษา และปรับปรงุใหเ้ป็นปัจจบุนั โดยตอ้งประกอบดว้ย: 
a) การทบทวนความไมส่อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดทีร่ะบโุดยลกูคา้และ/หรอืค ารอ้งเรยีน
ของผูบ้รโิภค/รายงานการตรวจสอบทางกฎหมาย 
b) ทบทวนการแกไ้ขทีไ่ดด้ าเนนิการไป 
 

7.10.1 กำรแกไ้ข 
 
องคก์รตอ้งมั่นใจวา่เมือ่คา่วกิฤตในจดุ CCP สงูเกนิทีก่ าหนด (ดขูอ้ 7.6.5) 
หรอืการไมส่ามารถควบคมุโปรแกรมสขุลกัษณะพืน้ฐานการปฏบิตั ิซ ึง่
ผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บผลกระทบจะถกูระบแุละควบคมุในการใชแ้ละการปลอ่ย
ผลติภณัฑ ์
 
เอกสารขัน้ตอนการปฏบิตัติอ้งถกูจัดท าขึน้และธ ารงรักษาไวซ้ ึง่ 
a) การระบแุละประเมนิผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บผลกระทบ เพือ่จะได ้
ก าหนดการจัดการทีเ่หมาะสม (ดขูอ้ 7.10.3) 
b) การทบทวนการแกไ้ขทีท่ าไปแลว้ 
 
การผลติทีอ่ยูภ่ายใตส้ภาวะทีค่า่วกิฤตสิงูเกนิกวา่ทีก่ าหนด ซึง่ผลติภณัฑจ์ะ
เป็นผลติภณัฑท์ีไ่มป่ลอดภยั องคก์รตอ้งจัดการใหเ้ป็นไปตาม ขอ้ 7.10.3 
ผลติภณัฑท์ีผ่ลติขึน้ภายใตส้ภาวะทีไ่มส่ามารถด าเนนิการดว้ยโปรแกรม
สขุลกัษณะพืน้ฐานการปฏบิตัทิีไ่ดจ้ากการวเิคราะหต์ามสาเหตเุกดิของ
ผลติภณัฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด และตามผลทีต่ามมาในดา้นความ
ปลอดภยัในอาหาร ซึง่ตอ้งถกูจัดการใหเ้ป็นไปตาม ขอ้ 7.10.3 การประเมนิ
ตอ้งท าการบนัทกึไว ้
 
การแกไ้ขในทกุเรือ่งตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากผูม้อี านาจ และตอ้งไดรั้บการ
บนัทกึพรอ้มดว้ยขอ้มลูของผลติภณัฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด สาเหตแุละ
ผลทีต่ามมา รวมไปถงึขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรับการสอบกลบัทีเ่กีย่วขอ้ง Lot 
ผลติภณัฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

 

8.9.2.2 เมือ่คา่วกิฤต CCP เกนิเกณฑท์ีก่ าหนด ผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บผลกระทบจะไดรั้บ
การชีบ้ง่และควบคมุ วา่เป็นผลติภณัฑท์ีอ่าจไมป่ลอดภยั 

 

8.9.2.3 เมือ่พบวา่ OPRP เกนิเกณฑท์ีก่ าหนด ตอ้งปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี ้
a) พจิารณาผลกระทบดา้นความปลอดภย้ในอาหารจากการเบีย่งเบน 
b) พจิารณาหาสาเหตขุองการเบยีงเบน 
c) ระบชุีบ้ง่ผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บผลกระทบและด าเนนิการจัดการ ตามขอ้ 8.9.4 
องคก์รตอ้ง เก็บรักษาผลของการประเมนิไวเ้ป็นขอ้มลูเอกสาร 

 

8.9.2.4 การแกไ้ขผลติภณัฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด จะตอ้งเก็บเป็นเอกสาร
สารสนเทศซึง่ประกอบไปดว้ย 
a) ลกัษณะของของความไมส่อดคลอ้ง 
b) สาเหตขุองความลม้เหลว 
c) ผลทีต่ามมาอนัเนือ่งมาจากการไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

 

8.9.3 กำรปฏบิตักิำรแกไ้ข 
ตอ้งมกีารประเมนิความจ าเป็นในการปฏบิตักิารแกไ้ขเมือ่  CCP และ / หรอื OPRP ไม่
เป็นไปตามขอ้ก าหนด  
องคก์รตอ้งจัดท าและเก็บรักษาขอ้มลูเอกสารขัน้ตอนการปฏบิตั ิทีร่ะบกุจิกรรมที่
เหมาะสมในการชีบ้ง่และก าจัดสาเหตขุองความไมส่อดคลอ้งทีต่รวจพบเพือ่ป้องกนัการ
กลบัเป็นซ ้าและเพือ่น ากระบวนการหรอืระบบกลบัเขา้สูก่ารควบคมุ ภายหลงัสิง่ทีไ่ม่
สอดคลอ้งไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
 
กจิกรรมตา่งๆประกอบดว้ย 
a) การทบทวนความไมส่อดคลอ้ง ทีถ่กูระบโุดยลกุคา้ และหรอืผูบ้รโิภค / หรอื
ขอ้บงัคบั 
b) ทบทวนแนวโนม้จากผลการตรวจวดัเฝ้าระวงั ทีอ่าจชีใ้หเ้ป็นถงึการพฒันาไปในทาง
ทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้
c) การพจิารณาคน้หาสาเหตขุองความไมส่อดคลอ้ง 
d) การพจิารณาการด าเนนิการเพือ่ใหม้ั่นใจวา่การไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดจะไมเ่กดิขึน้
อกี 
e)บนัทกึผลกการปฏบิตักิารแกไ้ข 
f) การทบทวนการปฏบิตักิารแกไ้ข เพือ่ใหม่ั้นใจถงึประสทิธผิล 

7.10.2 กำรปฏบิตักิำรแกไ้ข 
 
ขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการตดิตามโปรแกรมการปฏบิตัสิขุลกัษณะพืน้ฐานและจดุ
วกิฤต ิตอ้งไดรั้บการประเมนิโดยผูท้ีถ่กูก าหนดไวซ้ ึง่มคีวามรูอ้ยา่งเพยีงพอ 
(ดขูอ้ 6.2) และอ านาจ (ดขูอ้ 5.4) ในการด าเนนิการปฏบิตักิารแกไ้ข 
  
การปฏบิตักิารแกไ้ขตอ้งด าเนนิการเมือ่คา่วกิฤตเิกนิกวา่คา่ทีก่ าหนด (ดขูอ้ 
7.6.5) หรอืเมือ่ไมม่สี ิง่ทีเ่ป็นไปตามโปรแกรมการปฏบิตัสิขุลกัษณะพืน้ฐาน 
 
องคก์รตอ้งจัดท าและธ ารงรักษาไวซ้ ึง่เอกสารขัน้ตอนการปฏบิตัทิีร่ะบุ
กจิกรรมทีเ่หมาะสมและก าจัดสาเหตขุองสิง่ทีไ่มเ่ป็นตามขอ้ก าหนด, ป้องกนั
การเกดิซ ้า, และเพือ่ท าใหก้ระบวนการและระบบกลบัเขา้มาสูก่ารควบคมุ
ภายหลงัทีไ่ดพ้บสิง่ทีไ่มเ่ป็นตามขอ้ก าหนด ซึง่ขัน้ตอนตอ้งรวมสิง่เหลา่นี้
ดว้ย 
 
a) การทบทวนสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้งก าหนด (รวมถงึขอ้รอ้งเรยีนของ
ลกูคา้) 
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องคก์รตอ้งจัดเก็บการปฏบิตักิารแกไ้ขเป็นขอ้มลูเอกสาร 

b) การทบทวนแนวโนม้ในผลการตดิตามทีอ่าจชีใ้หเ้ห็นการพัฒนาใน
เรือ่งสญูเสยีการควบคมุ 
c) การพจิารณาสาเหตขุองสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
d) การประเมนิความจ าเป็นในการด าเนนิการเพือ่ใหม่ั้นใจวา่สิง่ทีไ่ม่
เป็นไปตามขอ้ก าหนดจะไมเ่กดิขึน้ซ ้าอกี 
e) การพจิารณาและการด าเนนิการแกไ้ขทีจ่ าเป็น 
f) การบนัทกึผลของการปฏบิตักิารแกไ้ข 
g) ทบทวนการปฏบิตักิารแกไ้ข เพือ่ใหม่ั้นใจวา่มปีระสทิธผิล 
 
การปฏบิตักิารแกไ้ขตอ้งไดรั้บการบนัทกึไว ้
 
 
 

8.9.4 กำรควบคมุผลติภณัฑท์ีม่แีนวโนม้ไมป่ลอดภยั 
8.9.4.1 ท ัว่ไป 
องคก์รตอ้งด าเนนิการเพือ่ป้องกนัผลติภณัฑท์ีไ่มป่ลอดภยัเขา้สูห่ว่งโซอ่าหาร เวน้แตม่ี
จะแสดงใหเ้ห็นวา่: 
a) สิง่ทีเ่ป้นอนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหารทีก่งัวลไดถ้กูท าใหล้ดลงสูร่ะดบัที่
ยอมรับไดท้ีก่ าหนดไว ้ 
b) สิง่ทีเ่ป็นอนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหารทีก่งัวลจะถกูลดลงสูร่ะดบัทีย่อบรับได ้
ทีร่ะบไุว ้กอ่นเขา้สูห่ว่งโซอ่าหาร และ 
c) ผลติภณัฑย์งัคงสอดคลอ้งกบัระดบัทีย่อมรับไดท้ีร่ะบไุวข้องอนัตรายตอ่ความ
ปลอดภยัในอาหารทีก่งัวล แมว้า่จะพบความไมส่อดคลอ้ง 
 
องคก์รตอ้งเก็บรักษาผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บการระบวุา่อาจไมป่ลอดภยัภายใตก้ารควบคุม
จนกวา่ผลติภณัฑจ์ะไดรั้บการประเมนิในและไดรั้บการพจิารณาเรือ่งการก าจัดทิง้ 
 
หากผลติภณัฑท์ีอ่อกจากการควบคมุขององคก์รและถกูระบวุา่มคีวามไมป่ลอดภยั
ภายหลงั องคก์รตอ้งแจง้ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งและเริม่ตน้กระบวนการถอนคนื/
การเรยีกคนื (ด ู8.9.5) 
 
การควบคมุและการตอบสนองทีเ่กีย่วขอ้งจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและอ านาจในการ
จัดการกบัผลติภณัฑท์ีไ่มป่ลอดภยัตอ้งถกูเก็บรักษาเพือ่เป็นเอกสารสารสนเทศ 
 

7.10.3 กำรจดักำรผลติภณัฑท์ีม่โีอกำสไมป่ลอดภยั 
 
7.10.3.1 บททัว่ไป 
องคก์รตอ้งจัดการกบัผลติภณัฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดโดยท าการ
ป้องกนัไมใ่หเ้ขา้สูห่ว่งโซอ่าหาร จนกวา่จะม่ันใจวา่ 
 
a) อนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหารทีม่อียูถ่กูท าใหล้ดลงสูใ่นระดบั
ทีย่อมรับได ้
b) อนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหารจะถกูท าใหล้ดลงสูร่ะดบัทีม่กีาร
ระบไุว ้(ดขูอ้ 7.4.2) กอ่นทีจ่ะน าเขา้สูใ่นหว่งโซอ่าหาร 
c) ผลติภณัฑท์ีผ่ลติ โดยมอีนัตรายอยูใ่นระดบัยอมรับได ้แมว้า่จะพบ
สิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
 
 
ผลติภณัฑใ์นทกุๆ Lot ทีอ่าจไดรั้บผลกระทบจากสภาวะทีม่สี ิง่ทีไ่มเ่ป็นไป
ตามขอ้ก าหนด ตอ้งไดรั้บการจัดการภายใตก้ารควบคมุขององคก์รจนกวา่จะ
มกีารประเมนิ 
 
ถา้ผลติภณัฑอ์ยูน่อกเหนอืการควบคมุขององคก์ร และผลทีต่ามมาก าหนดวา่
เป็นผลติภณัฑท์ีไ่มป่ลอดภยั องคก์รตอ้งมกีารแจง้ตอ่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และ
ด าเนนิการถอนคนื (ดขูอ้ 7.10.4) 
 
Note การถอนคนื (withdrawal) จะรวมถงึ การเรยีกคนื (recall) ดว้ย 
 
การควบคมุและการตอบสนอง และอ านาจในการจัดการกบัผลติภณัฑท์ีม่ี
โอกาสไมป่ลอดภยั ตอ้งจัดท าเป็นเอกสาร 
 

 

8.9.4.2 กำรประเมนิส ำหรบักำรปลอ่ย Evaluation for release 
 

7.10.3.2 กำรประเมนิส ำหรบักำรปลอ่ย 
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ผลติภณัฑแ์ตล่ะรุน่ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากความไมส่อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดตอ้งถกู
ประเมนิ 
ผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บผลกระทบจากความไมส่อดคลอ้งกบัคา่วกิฤตทิี ่CCPs จะไมถ่กูน าไป
วางจ าหน่าย แตจ่ะถกูจัดการตาม 8.9.4.3   ผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บผลกระทบจากความไม่
สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารปฏบิตัสิ าหรับ OPRPs จะปลอ่ยไดห้ากมคีวามปลอดภยั เมือ่น า
เงือ่นไขใดๆตอ่ไปนีม้าใช:้ 
 
a) หลกัฐานนอกเหนอืจากระบบการเฝ้าตดิตามทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่มาตรการควบคมุมี
ประสทิธผิล 
b) หลกัฐานทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผลกระทบรวมของมาตรการควบคมุส าหรับผลติภณัฑท์ี่
เฉพาะเจาะจง สอดคลอ้งกบัสมรรถนะทีว่างแผนไว ้(ระดบัทีย่อมรับไดท้ีร่ะบ)ุ 
c) ผลของการสุม่ การวเิคราะหแ์ละ/หรอืกจิกรรมการทวนสอบอืน่ๆ แสดงใหเ้ห็นวา่
ผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บผลกระทบมคีวามสอดคลอ้งกบัระดบัทีย่อมรับไดท้ีร่ะบไุวข้องความ
อนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ผลลพัธข์องการประเมนิการวางจ าหน่ายผลติภณัฑต์อ้งถกูเก็บรักษาไวเ้พือ่เป็นขอ้มลู
เอกสาร 
 

ในแตล่ะ Lot ของผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บผลกระทบจากสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด ตอ้งพจิารณาปลอ่ยผลติภณัฑเ์มือ่มคีวามปลอดภยัเทา่นัน้ โดย
พจิารณา 
 
a) หลกัฐานอืน่ๆทีม่ากกวา่ทีร่ะบบการตดิตามไดแ้สดงไวว้า่ มาตรการ
ควบคมุมปีระสทิธผิล 
b) หลกัฐานทีแ่สดงวา่ ผลกระทบของการใชม้าตรการควบคมุรวม 
ส าหรับผลติภณัฑ ์ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของสถานะ (เชน่ ระดบัยอมรับ
ไดท้ีร่ะบไุว ้สอดคลอ้งกบั ขอ้ 7.4.2) 
c) ผลการสุม่ตวัอยา่ง, การวเิคราะห ์และ/ หรอื กจิกรรมการทวนสอบ
อืน่ๆ ทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ lot ของผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บกระทบ สอดคลอ้งกบัระดบั
ของอนัตรายทีก่ าหนดไวอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรับได ้
 

8.9.4.3 กำรก ำจดัผลติภณัฑท์ีไ่มส่อดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนด 
 
ผลติภณัฑท์ีไ่มผ่า่นการยอมรับส าหรับการปลอ่ยตอ้ง: 
a) น าไปผา่นกระบวนการผลติใหม ่หรอืผา่นกระบวนการเพิม่เตมิ ภายในหรอืภายนอก
องคก์รเพือ่ใหม่ั้นใจวา่มกีารป้องกนัหรอืลดอนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหารลงสู่

ระดบัทีย่อมรับได ้หรอื 
b) เปลีย่นรปูแบบการใชง้าน ตราบเทา่ทีค่วามปลอดภยัในอาหารในหว่งโซอ่าหาร
ไมไ่ดรั้บผลกระทบ หรอื 
c) ท าลายและ/หรอืก าจัดเป็นของเสยี 
 
ขอ้มลูเอกสารส าหรับการก าจัดผลติภณัฑท์ีไ่มส่อดคลอ้งตามขอ้ก าหนด รวมถงึการ
บง่ชีข้องอ านาจการอนุมัตทิีแ่ตง่ตัง้ขึน้ตอ้งถกูเก็บรักษาไว ้
 

7.10.3.3 กำรก ำจดัผลติภณัฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด 
 
เมือ่ท าการประเมนิ ถา้ผลติภณัฑใ์น Lot นัน้ไมไ่ดท้ าการปลอ่ย ตอ้ง
ด าเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่ตามนี ้
 
 
a) reprocess หรอื กระบวนการอืน่ๆทีอ่ยูภ่ายใน หรอืภายนอก ซึง่
จะตอ้งม่ันใจวา่มกีารก าจัดหรอืท าใหอ้นัตรายลดลงสูร่ะดบัทีย่อมรับได ้ 
b) ท าลาย และ/หรอื ก าจัดเป็นของเสยี 

 

8.9.5 กำรถอนคนื/กำรเรยีกคนื 
 
องคก์รตอ้งท าใหม้ั่นใจไดถ้งึการถอนคนื/การเรยีกคนืล็อตของผลติภณัฑท์ีถ่กูระบวุา่
เป็นผลติภณัฑท์ีไ่มป่ลอดภยัไดส้มบรูณ์และทนัเวลา โดยการแตง่ตัง้ผูม้อี านาจทีม่ี
อ านาจในการเริม่ตน้และด าเนนิการถอน / เรยีกคนื 
 
องคก์รตอ้งจัดท าและธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร ส าหรับ 
a) การแจง้ไปยงัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง (เชน่ ผูม้อี านาจทางกฏหมาย/ขอ้บงัคบั 
ลกูคา้และ/หรอืผูบ้รโิภค) 
b) การจัดการผลติภณัฑท์ีถ่อนคนื/เรยีกคนื และ ผลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่นคลงัสนิคา้  
c) การด าเนนิการตามล าดบัการปฏบิตัทิีจ่ะน ามาใช ้

7.10.4 กำรถอนคนื 
 
เพือ่ใหส้ามารถและท าใหก้ารถอนคนืของผลติภณัฑท์ีไ่มป่ลอดภยังา่ยขึน้
ตามชว่งเวลาและมคีวามสมบรูณ์ 
 
a) ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งแตง่ตัง้บคุคลทีม่อี านาจในการด าเนนิการถอน
คนืและรับผดิชอบตอ่การท าใหก้ารถอนคนืส าเร็จ 
b) องคก์รตอ้งจัดท าและธ ารงรักษาไวซ้ ึง่เอกสารขัน้ตอนการปฏบิตั ิ
ส าหรับ 

1) การแจง้ตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง (เชน่ หน่วยงาน
ทีม่อี านาจตามกฎหมาย, ลกูคา้ และ / หรอื ผูบ้รโิภค) 
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ผลติภณัฑท์ีถ่อนคนื/เรยีกคนืและผลติภณัฑส์ดุทา้ยทีย่ังอยูใ่นคลงัสนิคา้ตอ้งไดรั้บการ
ป้องกนัหรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุขององคก์รจนกวา่ผลติภณัฑเ์หลา่นีจ้ะถกูจัดการตาม 
8.9.4.3 
 
สาเหต ุขอบเขตและผลลพัธข์องการถอดคนื/การเรยีกคนืตอ้งถกูเก็บรักษาไวเ้พือ่เป็น
ขอ้มลูเอกสารและตอ้งรายงานไปยังฝ่ายบรหิารระดบัสงู ในลกัษณะของขอ้มลูน าเขา้
ส าหรับการทบทวนของฝ่ายบรหิาร (9.3) 
 
องคก์รตอ้งทวนสอบการด าเนนิการและประสทิธผิลของการถอนคนื/การเรยีกคนื ผา่น
การใชเ้ทคนคิทีเ่หมาะสม (เชน่ การจ าลองการถอนคนื/การเรยีกคนื หรอื การฝึกการ
ถอนคนื/การเรยีกคนื) และเก็บรักษาขอ้มลูเอกสาร 

2) การจัดการผลติภณัฑท์ีถ่อนคนืใหไ้ดด้เีทา่กบั lot ของ
ผลติภณัฑท์ีม่กีารปนเป้ือนทีย่ังคงอยูใ่นคลงั 
3) ผลทีต่ามมา 

 
 
ผลติภณัฑท์ีถ่อนคนืตอ้งถกูเกบ็รักษาอยา่งปลอดภยัและจัดการภายใตก้าร
ควบคมุดแูล จนกวา่จะถกูท าลาย, ใชเ้พือ่จดุประสงคอ์ืน่นอกเหนอืจากการ
น าไปใชแ้บบปกต,ิ ก าหนดวา่ปลอดภยัส าหรับการน าไปใชแ้บบเดมิ(หรอื
อืน่ๆ), น ากลบัเขา้มาในกระบวนการใหมเ่พือ่มัน่ใจวา่ปลอดภยั  
 
สาเหต,ุ ขอบเขตและผลของการถอนคนืตอ้งท าการบนัทกึและรายงานตอ่
ผูบ้รหิารระดบัสงู เสมอืนขอ้มลูการน าเขา้ในการทบทวนฝ่ายบรหิาร (ดขูอ้ 
5.8.2) 
 
องคก์รตอ้งท าการทวนสอบและบนัทกึความประสทิธผิลของระบบการถอน
คนื โดยใชเ้ทคนคิทีเ่หมาะสม (เชน่ การจ าลองการถอนคนื หรอื การซอ้ม
การถอนคนื) 
 
 

9. กำรประเมนิสมรรถนะ 
9.1 กำรตดิตำม กำรวดัผล กำรวเิครำะหแ์ละกำรประเมนิ 
9.1.1 ท ัว่ไป 
องคก์รตอ้งพจิารณา: 
a) สิง่ทีต่อ้งถกูเฝ้าตดิตามและวดัผล 
b) วธิกีารส าหรับการเฝ้าตดิตาม การวดั การวเิคราะหแ์ละการประเมนิ ตามทีน่ ามาใช ้
เพือ่ใหม้ั่นใจถงึผลลพัธท์ีถ่กูตอ้ง 
c) เมือ่ใดทีจ่ะตอ้งท าการเฝ้าตดิตามและการวดั 
d) เมือ่ใดทีผ่ลจากการเฝ้าตดิตามและการวดัจะถกูวเิคราะหแ์ละประเมนิ 
e) ผุใ้ครจะเป็นผูว้เิคราะหแ์ละประเมนิผลลพัธจ์ากการเฝ้าตดิตามและการวดั 
 
องคก์รตอ้งเก็บรักษาขอ้มลูเอกสารทีเ่หมาะสมไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
องคก์รตอ้งประเมนิสมรรถนะและประสทิธผิลของระบบการบรหิารความปลอดภยัใน
อาหาร  

na New 
Alignment to 
HLS 

9.1.2 กำรวเิครำะหแ์ละกำรประเมนิ 
 
องคก์รตอ้งวเิคราะหแ์ละประเมนิขอ้มลูทีเ่หมาะสมและขอ้มลูทีเ่กดิจากการเฝ้าตดิตาม
และการวดั รวมถงึผลของกจิกรรมการทวนสอบทีเ่กีย่วกบั PRPs และแผนควบคมุความ
อนัตราย (ด ู8.8 และ 8.5.4) การตรวจประเมนิภายใน (ด ู9.2) และการตรวจประเมนิ
ภายนอก 
 
การวเิคราะหต์อ้งถกูด าเนนิการเพือ่: 

8.4.2 กำรประเมนิผลกำรทวนสอบในแตล่ะตวั 
 
ทมีงานความปลอดภยัในอาหารตอ้งท าการประเมนิผลการทวนสอบทีก่ าหนด
ไวใ้นแตล่ะตวัอยา่งเป็นระบบ (ดขูอ้ 7.8)  
  
ถา้ผลการทวนสอบไมไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นวา่เป็นไปตามทีก่ าหนดไว,้ องคก์รตอ้ง
มกีารด าเนนิการเพือ่ใหไ้ดต้ามขอ้ก าหนด ซึง่การปฏบิตัติอ้งรวมถงึการ
ทบทวน 

8.4.2, 8.4.3 
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a) ยนืยันวา่สมรรถนะโดยรวมของระบบวา่เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดขอ้ก าหนดและตาม
ระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหารทีถ่กูจัดตัง้ขึน้โดยองคก์ร 
b) ระบคุวามตอ้งการส าหรับการท าใหท้ันสมัยหรอืการปรับปรงุระบบการบรหิารความ
ปลอดภยัในอาหาร 
c) ระบแุนวโนม้ทีบ่ง่บอกอตัราการเกดิผลติภณัฑท์ีไ่มป่ลอดภยัหรอืความลม้เหลวของ
กระบวนการทีส่งูขึน้ 
d) จัดตัง้ขอ้มลูส าหรับการวางแผนของโปรแกรมการตรวจประเมนิภายในทีเ่กีย่วกบั
สถานะและความส าคญัของพืน้ทีท่ีจ่ะถกูตรวจประเมนิ และ 
e) แสดงหลกัฐานวา่การแกไ้ขและการปฏบิตักิารแกไ้ขใดๆทีน่ ามาใชม้ปีระสทิธผิล 
 
ผลลพัธข์องการวเิคราะหแ์ละกจิกรรมใดๆตอ้งถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเอกสารสารสนเทศ 
และตอ้งรายงานไปยังฝ่ายบรหิารระดบัสงู และถกูน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรับการ
ทบทวนของฝ่ายบรหิาร (ด ู9.3) และการปรับปรงุใหเ้ป็นปัจจบุนัของระบบการบรหิาร
ความปลอดภยัในอาหาร 
 
หมายเหต ุ: วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูสามารถรวมถงึเทคนคิทางสถติ ิ

 
 
a) ขัน้ตอนการปฏบิตัทิีม่อียู ่และชอ่งทางการสือ่สาร (ดขูอ้ 5.6 และ 
7.7) 
b) ผลสรปุของการวเิคราะหอ์นัตราย (ดขูอ้ 7.4), โปรแกรมการปฏบิตั ิ
สขุลกัษณะพืน้ฐาน (ดขูอ้ 7.5) และแผน HACCP (ดขูอ้ 7.6.1) 
c) โปรแกรมสขุลกัษณะพืน้ฐาน (ดขูอ้ 7.2) 
d) ประสทิธผิลของการบรหิารทรัพยากรบคุคลและการฝึกอบรม (ดขูอ้ 
6.2) 
 
8.4.3 กำรวเิครำะหผ์ลของกจิกรรมกำรทวนสอบ 
 
ทมีงานความปลอดภยัในอาหารตอ้งท าการวเิคราะหผ์ลของกจิกรรมการทวน
สอบ รวมถงึผลการตรวจตดิตามคณุภาพภายใน (ดขูอ้ 8.4.1) และการตรวจ
ประเมนิจากภายนอก ซึง่การวเิคราะหท์ีไ่ดด้ าเนนิการเพือ่ 
 
a) ยนืยันภาพรวมการด าเนนิการของระบบทีอ่งคก์รจัดท าขึน้ วา่เป็นไป
ตามแผนทีก่ าหนดและตามขอ้ก าหนดของระบบการจัดการความปลอดภยัใน
อาหาร 
b) ระบคุวามจ าเป็นในการท าใหท้ันสมัยและปรับปรงุระบบการจัดการ
ความปลอดภยัในอาหาร 
c) ระบแุนวโนม้ทีช่ ีใ้หเ้ห็นถงึเหตกุารณ์ทีส่ามารถท าใหเ้กดิผลติภณัฑ์
ทีไ่มป่ลอดภยั 
d) จัดท าขอ้มลูส าหรับการวางแผนโปรแกรมการตรวจตดิตามคณุภาพ
ภายใน ทีมุ่ง่ไปทีส่ถานะและความส าคญัของพืน้ทีท่ีถ่กูตรวจประเมนิ 
e) จัดใหม้หีลกัฐานส าหรับการแกไ้ข และการปฏบิตักิารแกไ้ขอยา่งมี
ประสทิธผิล 
 
ผลการวเิคราะหแ์ละผลของกจิกรรมตอ้งไดรั้บการบนัทกึและถกูรายงานเป็น
ขอ้มลูน าเขา้ในการทบทวนโดยฝ่ายบรหิารตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงูในรปูแบบที่
เหมาะสม (ดขูอ้ 5.8.2) ซึง่ผลทีไ่ดนั้น้ตอ้งน ามาเป็นขอ้มลูส าหรับการท าให ้
ระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหารมคีวามทันสมัย (ดขูอ้ 8.5.2) 
 

9.2 กำรตรวจประเมนิภำยใน 
9.2.1 องคก์รตอ้งด าเนนิการการตรวจประเมนิภายในในชว่งเวลาทีก่ าหนด เพือ่เป็นการ
ใหข้อ้มลูวา่ระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร: 
a) สอดคลอ้งกบั: 
1) ขอ้ก าหนดขององคก์รเองส าหรับระบบการบรกิารความปลอดภยัในอาหาร 
2) ขอ้ก าหนดของเอกสารนี ้
b) ถกูน ามาปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธผิลและไดรั้บการธ ารงรักษาไว ้
 

8.4 กำรทวนสอบระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยัในอำหำร 
8.4.1 กำรตรวจตดิตำมคณุภำพภำยใน 
 
องคก์รตอ้งตรวจประเมนิภายในตามเวลาทีก่ าหนดไวเ้พือ่พจิารณาวา่ ระบบ
การจัดการความปลอดภยัในอาหาร 
 

8.4.1 
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9.2.2 องคก์รตอ้ง: 
a) วางแผน จัดท า น ามาปฏบิตัแิละรักษาไวซ้ ึง่โปรแกรมการตรวจประเมนิ ซึง่
ประกอบดว้ย ความถี ่วธิกีาร หนา้ทีรั่บผดิชอบ ขอ้ก าหนดการวางแผนและการรายงาน 
ซึง่ตอ้งพจิารณาความส าคญัของกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง การเปลีย่นแปลงในระบบการ
บรหิารความปลอดภยัในอาหาร และผลลพัธข์องการเฝ้าตดิตาม การวดัและการตรวจ
ประเมนิครัง้ลา่สดุ 
b) ก าหนดเกณฑก์ารตรวจประเมนิและขอบเขตของแตล่ะการตรวจประเมนิ 
c) เลอืกผูต้รวจประเมนิทีม่คีวามสามารถ และท าการตรวจประเมนิเพือ่ใหแ้น่ใจ
วตัถปุระสงคแ์ละเป็นกลางของกระบวนการตรวจประเมนิ 
d) ท าใหม้ั่นใจวา่ผลของการตรวจประเมนิถกูรายงานไปยังทมีความปลอดภยัในอาหาร
และฝ่ายบรหิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
e) เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเป็นหลกัฐานของการด าเนนิการของโปรแกรมการตรวจ
ประเมนิและผลของการตรวจประเมนิ 
f) ด าเนนิการการแกไ้ขและการปฏบิตักิารแกไ้ขทีจ่ าเป็นภายในเวลาทีต่กลงไว ้
g) พจิารณาวา่ระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหารตรงตามจดุประสงคข์อง
นโยบายความปลอดภยัในอาหาร (ด ู5.2) และวตัถปุระสงคข์องระบบการบรหิารความ
ปลอดภยัในอาหาร (ด ู6.2) หรอืไม ่
 
กจิกรรมตดิตามผลโดยองคก์รจะตอ้งรวมถงึการทวนสอบการด าเนนิการและการ
รายงานผลการทวนสอบ 
 
หมายเหต ุ ISO 19011 ใหแ้นวทางส าหรับการตรวจประเมนิระบบการบรหิาร 
 

a) สอดคลอ้งกบัแผนทีก่ าหนด, สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลฉบบันี,้ 
และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหารที่
องคก์รจัดท าขึน้ 
b) มกีารน าไปใชแ้ละรักษาไวอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
 
องคก์รตอ้งมแีผนการตรวจประเมนิซึง่พจิารณาจากสถานะและความส าคญั
ของกระบวนการ พืน้ทีท่ีรั่บการตรวจ รวมทัง้ผลของการตรวจประเมนิทีผ่า่น
มา (ดขูอ้ 8.5.2 และ 5.8.2)  
 
องคก์รตอ้งก าหนดกฎเกณฑใ์นการตรวจประเมนิ, ขอบเขต, ความถีแ่ละ
วธิกีารตรวจ ทัง้นีก้ารคดัเลอืกผูต้รวจประเมนิ และการด าเนนิการตรวจตอ้งไม่
ใชค้วามคดิเห็นสว่นตวัและมกีระบวนการทีเ่ป็นธรรม ผูต้รวจประเมนิตอ้งไม่
ตรวจงานของตวัเอง 
  
องคก์รตอ้งจัดท าเอกสารขัน้ตอนการปฏบิตัใินเรือ่งของความรับผดิชอบ และ
ขอ้ก าหนดส าหรับการวางแผนแลการด าเนนิการตรวจประเมนิภายใน รวมทัง้
การรายงานผลและการจัดเก็บบนัทกึ 
  
ผูบ้รหิารทีรั่บผดิชอบในหน่วยงานทีไ่ดรั้บการตรวจประเมนิ ตอ้งมั่นใจวา่มกีาร
ด าเนนิการเพือ่ก าจัดความบกพรอ่งและสาเหตขุองขอ้บกพรอ่งนัน้ภายใน
เวลาทีก่ าหนดโดยไมล่า่ชา้ การตดิตามผลตอ้งรวมถงึการทวนสอบการ
ด าเนนิการและการรายงานผลการด าเนนิการนัน้ 
 

Alignment to HLS 
and Revision/ 
improvement of 
the standard 

9.3 กำรทบทวนของฝ่ำยบรหิำร 
9.3.1 ท ัว่ไป 
 
ฝ่ายบรหิารระดบัสงูตอ้งทบทวนระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหารขององคก์รใน
ชว่งเวลาทีว่างแผนไว ้เพือ่ใหม่ั้นใจถงึความเหมาะสม ความเพยีงพอและประสทิธผิล
อยา่งตอ่เนือ่งของระบบ 
 

5.8 กำรทบทวนโดยฝ่ำยบรหิำร 
5.8.1 บทท ัว่ไป 
 
ผูบ้รหิารระดับสงูตอ้งทบทวนระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหารของ
องคก์รในชว่งเวลาทีก่ าหนด เพือ่ใหม่ั้นใจวา่ระบบการจัดการความปลอดภยั
ในอาหารมคีวามเหมาะสม เพยีงพอและมปีระสทิธผิล การทบทวนตอ้ง
รวมถงึการประเมนิโอกาสในการปรับปรงุ และความจ าเป็นตอ่การ
เปลีย่นแปลงระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหาร รวมทัง้นโยบายความ
ปลอดภยัในอาหาร บนัทกึของการทบทวนโดยฝ่ายบรหิารตอ้งไดรั้บการเก็บ
รักษาไว ้(ดขูอ้ 4.2.3) 
 

5.8 (and new) 
5.2, 5.8.1 

9.3.2 ขอ้มลูน ำเขำ้ส ำหรบักำรทบทวนของฝ่ำยบรหิำร 
การทบทวนของฝ่ายบรหิารตอ้งประกอบดว้ยการพจิารณาเกีย่วกบั: 
a) สถานะของการปฏบิตัจิากการทบทวนของฝ่ายบรหิารครัง้ทีผ่า่นมา 
b) การเปลีย่นแปลงของประเด็นภายนอกและภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการบรหิาร
ความปลอดภยัในอาหาร รวมถงึการเปลีย่นแปลงในองคก์รและบรบิทขององคก์ร (ด ู
4.1) 
c) ขอ้มลูเรือ่งสมรรถนะและประสทิธผิลของระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร 
รวมถงึแนวโนม้ใน: 

5.8.2 ขอ้มลูกำรทบทวน 
 
ขอ้มลูส าหรับการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร ตอ้งรวมถงึ 
 
a) การตดิตามงานจากการทบทวนโดยฝ่ายบรหิารครัง้ทีผ่า่นมา 
b) การวเิคราะหผ์ลของการทวนสอบ (ดขูอ้ 8.4.3) 
c) สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่มผีลตอ่ความปลอดภยัในอาหาร 
(ดขูอ้ 5.6.2) 

5.8.2 (and new) 
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1) ผลของกจิกรรมการอพัเดทระบบ (ด ู4.4 และ 10.3) 
2) ผลลพัธก์ารเฝ้าตดิตามและการวดั 
3) การวเิคราะหผ์ลลพัธข์องกจิกรรมการทวนสอบทีเ่กีย่วกบั PRPs และแผน
ควบคมุความอนัตราย (ด ู8.8.2) 
4) ความไมส่อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดและการปฏบิตักิารแกไ้ข 
5) ผลลพัธก์ารตรวจประเมนิ (ภายในและภายนอก) 
6) การตรวจสอบ (เชน่ กฎหมาย ลกูคา้) 
7) สมรรถนะของผูจั้ดหาภายนอก 
8) การทบทวนความเสีย่งและโอกาส และการทบทวนประสทิธผิลของการ
ปฏบิตัทิีน่ ามาใชจั้ดการ (ด ู6.1)  
9) ขอบเขตทีส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องระบบการบรหิารความปลอดภยั
ในอาหาร 

d) ความเพยีงพอของทรัพยากร 
e) สถานการณฉุ์กเฉนิ อบุตักิารณ์ (ด ู8.4.2) หรอื การถอนคนื/การเรยีกคนื (ด ู8.9.5) 
ทีเ่กดิขึน้ 
f) ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดรั้บผา่นทางการสือ่สารภายนอก (7.4.2) และภายใน (7.4.3) 
รวมถงึค าเรยีกรอ้งและค ารอ้งเรยีนจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
g) โอกาสส าหรับการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 
 
องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไวเ้ป็นหลกัฐานของผลการทบทวนฝ่ายบรหิาร 

d) สภาวะฉุกเฉนิ, อบุตัเิหต ุ(ดขูอ้ 5.7) และการถอนคนื (ดขูอ้ 
7.10.4) 
e) ผลการทบทวนของการท าระบบใหท้ันสมยั 
f) การทบทวนกจิกรรมการสือ่สาร รวมทัง้ความรูส้กึของลกูคา้ (ดขูอ้ 
5.6.1) 
g) การตรวจตดิตามภายนอก และการตรวจสอบ 
 
หมายเหต ุค าวา่ “การถอนคนื (withdrawal)“ รวมถงึการเรยีกคนืดว้ย 
 
ขอ้มลูตอ้งแสดงถงึคณุสมบตัทิีท่ าใหผู้บ้รหิารระดบัสงูสามารถแสดง
ความสมัพันธใ์นการก าหนดวตัถปุระสงคข์องระบบการจัดการความปลอดภยั
ในอาหารได ้
 

9.3.3 ผลจำกกำรทบทวนของฝ่ำยบรหิำร 
 
ผลทีไ่ดรั้บจากการทบทวนของฝ่ายบรหิารตอ้งประกอบดว้ย: 
a) การตดัสนิใจและการด าเนนิการทีส่มัพันธก์บัโอกำสในกำรปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 
และ 
b) ความจ าเป็นในการปรับปรงุและเปลีย่นแปลง ระบบการบรหิารความปลอดภยัใน
อาหาร รวมถงึความตอ้งการทรัพยากรและการทบทวนนโยบายและวตัถปุระสงคด์า้น
ความปลอดภยัของอาหารของ ระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร 
 
องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเพือ่เป็นหลกัฐานของผลลพัธข์องการทบทวน
ของฝ่ายบรหิาร 
 

5.8.3 ผลกำรทบทวน 
 
ผลการทบทวนโดยฝ่ายบรหิารตอ้งแสดงถงึการตดัสนิใจและการด าเนนิการ
ในเรือ่ง 
 
a) การรับประกนัความปลอดภยัในอาหาร (ดขูอ้ 4.1) 
b) การปรับปรงุความมปีระสทิธผิลของระบบการจัดการความปลอดภยั
ในอาหาร (ดขูอ้ 8.5) 
c) ความตอ้งการทรัพยากร (ดขูอ้ 6.1) 
d) การทบทวนนโยบายความปลอดภยัในอาหารและวตัถปุระสงคท์ี่
เกีย่วขอ้ง (ดขูอ้ 5.2) 

5.8.1, 5.8.3 

10 กำรปรบัปรงุ 
10.1 ควำมไมส่อดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนดและกำรปฏบิตักิำรแกไ้ข 
10.1.1 เมือ่มคีวามไมส่อดคลอ้งตอ่ขอ้ก าหนดของเอกสารนีเ้กดิขึน้ องคก์รตอ้ง: 
 
a) ตอบสนองกบัความไมส่อดคลอ้งตามขอ้ก าหนด และ,ทีส่ามารถใชไ้ด ้
1) ด าเนนิการเพือ่ควบคมุและแกไ้ขความไมส่อดคลอ้งนี ้
2) จัดการกบัผลทีต่ามมา 
b) ประเมนิควำมจ ำเป็นส ำหรบักำรด ำเนนิกำรเพือ่ก ำจดัสำเหตขุองควำมไม่
สอดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนด เพือ่ไมท่ ำใหเ้กดิขึน้อกี หรอื ไมท่ ำใหเ้กดิขึน้ทีอ่ ืน่ 
โดย: 

na New 
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1) ทบทวนความไมส่อดคลอ้งตามขอ้ก าหนด 
2) ระบสุาเหตขุองความไมส่อดคลอ้งตามขอ้ก าหนด 
3) ระบวุา่ความไมส่อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดทีค่ลา้ยกนันีย้ังมอียู ่หรอืสามารถ
มโีอกาสทีจ่ะเกดิขึน้หรอืไม ่
c) ด าเนนิการใดๆทีจ่ าเป็น 

d) ทบทวนประสทิธผิลของการปฏบิตักิารแกไ้ขทีน่ ามาใช ้
e) ท าการเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร หากมคีวามจ าเป็น 
 
การปฏบิตักิารแกไ้ขจะตอ้งเหมาะสมกบัผลกระทบของความไมส่อดคลอ้งตาม
ขอ้ก าหนดทีเ่ผชญิ 
 

10.1.2 องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเพือ่เป็นหลกัฐานของ: 
a) ลกัษณะของสิง่ทไีมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดและการด าเนนิการใด ๆ ตอ่มา และ 
b) ผลของการด าเนนิการแกไ้ข 
 

  

10.2 กำรปรบัปรงุอยำ่งตอ่เนือ่ง 
องคก์รตอ้งมกีารปรับปรงุระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหาร ใหเ้พยีงพอ 
เหมาะสมและมปีระสทิธผิล อยา่งตอ่เนือ่ง 
 
ผูบ้หิารระดบัสงูตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่องคก์รไดม้คีวามตอ่เนือ่งในการปรับปรงุประสทิธผิล
ของระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหาร ผา่นการสือ่สาร (ด ู7.4)  การทบทวน
ฝ่ายบรหิาร (ด ู9.3)  การตรวจตดิตามภายใน (ด ู9.2)  การวเิคราะหผ์ลของกจิกรรม
การทวนสอบ (ด ู8.8.2), การรับรองมาตรการควบคมุและมาตรการควบคมุรว่ม(ด ู
8.5.3)    ปฎบิตักิารแกไ้ข (ด ู8.9.3)   และการปรับปรงุระบบการจัดการความปลอดภยั
ในอาหาร (ด ู10.3)   
 

8.5 กำรปรบัปรงุ 
8.5.1 กำรปรบัปรงุอยำ่งตอ่เนือ่ง 
 
ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งม่ันใจวา่องคก์รมกีารพัฒนาประสทิธผิลของระบบการ
จัดการความปลอดภยัในอาหารอยา่งตอ่เนือ่ง ผา่นทางการใชก้ารสือ่สาร (ดู
ขอ้ 5.6), การทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร (ดขูอ้ 5.8), การตรวจตดิตามคณุภาพ
ภายใน (ดขูอ้ 8.4.1), การประเมนิผลการทวนสอบในแตล่ะครัง้ (ดขูอ้ 
8.4.2), การวเิคราะหผ์ลของกจิกรรมการทวนสอบ (ดขูอ้ 8.4.3), การรับรอง
มาตรการควบคมุตา่งๆ (ดขูอ้ 8.2), การปฏบิตักิารแกไ้ข (ดขูอ้ 7.10.2), และ
การท าใหร้ะบบมคีวามทันสมัย (ดขูอ้ 8.5.2) 
 

8.1, 8.5.1 
Alignment to HLS 
and Revision/ 
improvement of the 
standard 

10.3 กำรปรบัปรงุใหเ้ป็นปจัจบุนัของระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยัในอำหำร 
Update of the food safety management system 
 
ฝ่ายบรหิารระดบัสงูตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่ระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหารจะไดรั้บ
การปรับปรงุใหเ้ป็นปัจบุนัอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหบ้รรลสุ ิง่นี,้ ทมีความปลอดภยัในอาหาร
ตอ้งประเมนิระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหารตามชว่งเวลาทีว่างแผนไว ้ ทมี
ตอ้งค านงึถงึวา่มคีวามจ าเป็นในการทบทวนการวเิคราะหค์วามอนัตราย (ด ู8.5.2) แผน
ควบคมุความอนัตรายทีจั่ดตัง้ขึน้ (ด ู8.5.4) และ PRPs ทีจั่ดตัง้ขึน้ (ด ู8.2) หรอืไม ่
กจิกรรมการอพัเดทตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของ: 
a) ขอ้มลูน าเขา้จากการสือ่สารภายนอกและภายใน (ด ู7.4) 
b) ขอ้มลูน าเขา้จากขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัความเหมาะสม ความเพยีงพอและประสทิธผิลของ
ระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร 
c) ผลทีไ่ดรั้บจากการวเิคราะหผ์ลลพัธข์องกจิกรรมการทวนสอบ (ดขูอ้ก าหนด 9.1.2) 
d) ผลทีไ่ดรั้บจากการทบทวนของฝ่ายบรหิาร (ด ู9.3) 
 

8.5.2 กำรท ำใหร้ะบบกำรจดักำรควำมปลอดภยัในอำหำรมคีวำม
ทนัสมยั 
  
ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งมั่นใจวา่ระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหารไดรั้บ
การท าใหท้ันสมัยอยา่งตอ่เนือ่ง 
  
ทมีงานความปลอดภยัในอาหารตอ้งท าการประเมนิระบบตามชว่งเวลาที่
ก าหนด เพือ่ใหร้ะบบมคีวามทนัสมัย ทมีงานตอ้งพจิารณาถงึความจ าเป็นใน
การทบทวนการวเิคราะหอ์นัตราย (ดขูอ้ 7.4), โปรแกรมสขุลกัษณะพืน้ฐาน
การปฏบิตั ิ(ดขูอ้ 7.5) และแผน HACCP (ดขูอ้ 7.6.1) 
  
กจิกรรมการประเมนิและการท าใหท้ันสมัยตอ้งใช ้
 
a) ขอ้มลูน าเขา้จากการสือ่สาร, ทัง้จากภายนอกและภายใน, ตามที่
ระบใุนขอ้ 5.6 

8.5.2 
Revision/ 
improvement of the 
standard 
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กจิกรรมการอพัเดทระบบตอ้งถกูเก็บรักษาไวเ้พือ่เป็นเอกสารสารสนเทศ และรายงาน
เพือ่เป็นขอ้มลูน าเขา้ส าหรับการทบทวนของฝ่ายบรหิาร (ด ู9.3) 
 
 

b) ขอ้มลูน าเขา้จากขา่วสารอืน่ๆ ทีบ่อกถงึความเหมาะสม, ความ
เพยีงพอและประสทิธผิลของระบบการจัดการความปลอดภยัในอาหาร 
c) ผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหผ์ลของกจิกรรมการทวนสอบ (ดขูอ้ 8.4.3) 
d) ผลทีไ่ดจ้ากการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร (ดขูอ้ 5.8.3) 
 
ผลการวเิคราะหแ์ละผลของกจิกรรมตอ้งไดรั้บการบนัทกึและถกูรายงานเป็น
ขอ้มลูน าเขา้ในการทบทวนโดยฝ่ายบรหิารตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงูในรปูแบบที่
เหมาะสม (ดขูอ้ 5.8.2) 
 

 


