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ISO 22000:2018 Self-Assessment Guide  
 

Food safety management systems —Requirements for any organization in the food chain ( Rev 8/8/2018) 

ที ่BSI เราพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืคณุในการปรับเปลีย่นมาตรฐาน ISO22000:2005 สู ่ISO22000:2018 ใหเ้ป็นไปอยา่งราบรืน่

ทีส่ดุ คูม่อืการประเมนิตนเองในการปรับเปลีย่นนีจ้ะเป็นเครือ่งมอืทีช่ว่ยทบทวนและตดิตามความพรอ้มของคณุตอ่มาตรฐานใหมไ่ด ้

โดยขัน้ตอนนี้ไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของขัน้ตอนการขอการรับรอง แตอ่ยา่งไรก็ตามคณุจะสามารถอา้งองิขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนน์ีไ้ด ้

ขณะขอการรับรองได ้

หากคณุตอ้งการค าแนะน าโดยละเอยีด เราขอเสนอการฝึกอบรมหลักสตูร ขอ้ก าหนด /  การปรับเปลีย่นระบบ / การตรวจตดิตาม

ภายใน    

1. กรณุาใสข่อ้มลูซึง่เป็นสว่นหนึง่ในการเตรยีมการของคณุกอ่นทีจ่ะรับการประเมนิระบบการจัดการ  

2. ใชค้อลัมน ์“วันทีก่ าหนดแลว้เสร็จ” และ “ผูร้ับผดิชอบ” เพือ่พัฒนาแผนของคณุในการปรับเปลีย่นระบบการจัดการความ

ปลอดภัยในอาหาร ตามขอ้ก าหนดของ ISO 22000:2018 

หมายเหต ุ: สแีดง หมายถงึ ขอ้ก าหนดใหม ่/ เพิม่เตมิ 

 

Just for Customer 

Guide Series  
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Requirement  
( Red = ขอ้ก ำหนดใหม ่/ เพิม่เตมิ) 

Level of 
progress 
0=Not Started 
5=Completed & 
Implemented 

FSMS process 
related to 
requirement 
(Process 
Name) 

Planned 
completion 
date 

Responsibility Reference 
document 
(Name /Rev. 
Level) 
and/or 
Records 

Review 
comments 

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 ควำมปลอดภยัทำงไซ
เบอรแ์ละอำหำรปลอม กำรคุม้ครองอำหำรและกำรปนเป้ือนทีม่เีจตนำ ควำมรู ้
และสมรรถนะขององคก์ร ไมว่า่จะระดบันานาชาต ิระดบัชาต ิระดบัภมูภิาคหรอืระดบั
ทอ้งถิน่ 
 

      

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

      

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

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

      

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 
 

      

5.2 นโยบำยดำ้นควำมปลอดภยัในอำหำร 
5.2.1 กำรก ำหนดนโยบำยดำ้นควำมปลอดภยัในอำหำร 
ฝ่ายบรหิารระดบัสงูตอ้งจัดตัง้ น าไปปฏบิตัแิละรักษาไวซ้ ึง่นโยบายดา้นความปลอดภยั
ในอาหารที:่ 
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a) เหมาะสมกบัจดุประสงคแ์ละบรบิทขององคก์ร 
b) ใหก้รอบส าหรับจัดตัง้และทบทวนวตัถปุระสงคข์องระบบการบรหิารความปลอดภยั
ในอาหาร 
c) ประกอบดว้ยความมุง่มั่นในการตอบสนองขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัในอาหารที่
น ามาใช ้รวมถงึขอ้ก าหนดทางกฎหมาย/ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของลกูคา้ทีต่กลง
รว่มกนัซึง่เกีย่วกบัความปลอดภยัในอาหาร 
d) จัดการสือ่สารภายในและภายนอก 
e) ประกอบดว้ยความมุง่มั่นตอ่การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งของระบบการบรหิารความ
ปลอดภยัในอาหาร 
f) จัดการกบัความจ าเป็นเพือ่ใหม้ั่นใจถงึความสามารถทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัใน
อาหาร 

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

     

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 ิ
 

      

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

      

5.3.3 บคุลากรทัง้หมดตอ้งมหีนา้ทีใ่นการรายงานปัญหาทีเ่กีย่วกบัระบบการบรหิาร
ความปลอดภยัในอาหารไปยังบคุลากรทีไ่ดร้ะบไุว ้
 

      



For Training only  : สถาบนั มาตรฐาน องักฤษ  R0(March 18)  หน้า 5 จาก 31 

 

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 

      

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

      

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 
 

      

6.2 วตัถปุระสงคข์องระบบกำรบรหิำรควำมปลอดภยัในอำหำรและกำรวำงแผน
เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค ์
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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 ้

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

     

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 
 

      

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 ่ 
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b) ทรัพยากรทีจ่ าเป็นจากแหลง่ทีม่าภายนอก 
 

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 
 
 
 

      

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

      

7.1.5 องคป์ระกอบทีพ่ฒันำขึน้จำกภำยนอกของระบบกำรบรหิำรควำม
ปลอดภยัในอำหำร 
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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 
 

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 
d) เก็บรักษาขอ้มลูเอกสารของกจิกรรมเหลา่นีแ้ละการปฏบิตัทิีจ่ าเป็นใดๆอนัเป็นผลมา
จากการประเมนิและการประเมนิซ ้า 
 

     

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 
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หมายเหต ุการปฏบิตัทิีน่ ามาใชส้ามารถประกอบดว้ย ตวัอยา่งเชน่ การจัดเตรยีมการ
ฝึกอบรม การใหค้ าแนะน า หรอืการมอบหมายงานซ ้ากบับคุลากรปัจจบุนั หรอืการจัด
จา้งหรอืสญัญาจา้งบคุลากรทีม่คีวามสามารถ 
 

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

     

7.4 กำรสือ่สำร 
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 
 

      

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 
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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 
 

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) 
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7.5 เอกสำรสำรสนเทศ 
7.5.1 ท ัว่ไป 
ระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหารขององคก์รตอ้งประกอบดว้ย: 
a) เอกสารสารสนเทศทีก่ าหนดโดยเอกสารนี ้
b) เอกสารสารสนเทศทีร่ะบโุดยองคก์รวา่มคีวามส าคญัส าหรับประสทิธผิลของระบบ
การบรหิารความปลอดภยัในอาหาร 
c) เอกสารสารสนเทศและขอ้ก าหนดความปลอดภยัในอาหารทีก่ าหนดโดยผูม้อี านาจ
ทางกฏหมาย/ขอ้บงัคบัและลกูคา้ 
 
หมายเหต ุขอบเขตของเอกสารสารสนเทศส าหรับระบบการบรหิารความปลอดภยัใน
อาหารของแตล่ะสามารถแตกตา่งกนัไดเ้นือ่งจาก 
- ขนาดขององคก์รและประเภทของกจิกรรม กระบวนการ ผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร
ขององคก์ร 
- ความซบัซอ้นของกระบวนการและการปฏสิมัพันธข์องกระบวนการ 
- ความสามารถของบคุลากร 

      

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 

     

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

     

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 
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ขอ้มลูทีไ่ดรั้บการจัดเก็บไวเ้พือ่เป็นหลกัฐานวา่เป็นไปตามขอ้ก าหนดตอ้งไดรั้บการ
ปกป้องจากการเปลีย่นแปลงทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจ 
 
หมายเหต ุการเขา้ถงึสามารถบง่บอกถงึการตดัสนิใจเกีย่วกบัการใหส้ทิธิใ์นการอา่น
เอกสารสารสนเทศเทา่นัน้ หรอือนุญาตและอ านาจในการอา่นและเปลีย่นแปลงเอกสาร
สารสนเทศ 
 

8. การด าเนนิการ 
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) 

      

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

      

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

      

8.2.3 เมือ่มกีารคดัเลอืกและ / หรอืจัดท าโปรแกรมสลุกัษณะพืน้ฐาน PRP องคก์ร
จะตอ้งตรวจสอบวา่มกีารระบขุอ้ก าหนด ตามกฎหมายขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของ
ลกูคา้ตามทีต่กลงรว่มกนั     องคก์รควรพจิารณา: 
a) ขอ้ก าหนดทางเทคนคิสว่นทีน่ ามาใชข้อง ISO/TS 22002-series 
b) มาตรฐาน หลกัปฎบิตัแิละแนวทางปฏบิตั ิ

      

8.2.4 องคก์รตอ้งพจิารณาสิง่ตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้เมือ่จัดตัง้ PRPs: 
a) การกอ่สรา้งและแผนผังของอาคารและสาธารณูปโภค 
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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  
 
องคก์รตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่ มกีารระบขุอ้ก าหนด  ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนด
ของลกูคา้ตามทีต่กลงรว่มกนั    
 
เอกสารสารทีเ่ป็นหลกัฐานของระบบการสอบกลบัจะตอ้งถกูเก็บรักษาไวต้ามระยะเวลา
ทีก่ าหนด ซึง่รวมเป็นอายกุารเก็บรักษาขัน้ต า่ของผลติภณัฑส์ดุทา้ย  
 
องคก์รตอ้งทวนสอบและทดสอบประสทิธผิลของระบบการสอบกลบั 
 
หมายเหต ุ:  การทวนสอบของระบบจะรวมถงึการตรวจสอบปรมิาณของผลติภณัฑ์
ส าเร็จรปูกบัปรมิาณของสว่นผสมเพือ่เป็นหลกัฐานวา่มปีระสทิธผิล 
 

      

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

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 
เพือ่ด าเนนิการวเิคราะหค์วามอนัตราย ขอ้มลูเบือ้งตน้ตอ้งถกูรวบรวม เก็บรักษา และ
ปรับปรงุใหท้ันสมัยโดยทมีความปลอดภยัในอาหาร ซึง่จะรวมถงึ: แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ 
a) ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของลกูคา้ทีบ่งัคบัใช ้
b) ผลติภณัฑก์ระบวนการและอปุกรณ์ขององคก์ร 
c) อนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหารทีเ่กีย่วกบัระบบการบรหิารความปลอดภยัใน
อาหาร 
 

      

8.5.1.2คณุลกัษณะของวตัถดุบิ สว่นประกอบและวสัดทุีส่มัผสัผลติภณัฑ ์
Characteristics of raw materials, ingredients and product contact materials 
 
องคก์รตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่มกีารระบขุอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัในอาหารทาง
กฏหมาย/ขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมด ส าหรับวตัถดุบิ สว่นประกอบและวสัดสุมัผัส
ผลติภณัฑท์ัง้หมด 
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องคก์รตอ้งเก็บรักษาขอ้มลูทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรเกีย่วกบัวตัถดุบิ 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  
 
 

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 
c) คณุลกัษณะทางชวีภาพ เคมแีละกายภาพทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัในอาหาร 
d) อายกุารเก็บรักษาทีมุ่ง่หวงัและสภาพการจัดเก็บ 
e) บรรจภุณัฑ ์
f) ฉลากทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัในอาหารและ/หรอืค าแนะน าส าหรับการจัดการ การ
เตรยีมและจดุประสงคก์ารใชง้านทีร่ะบไุว ้
g) วธิกีารกระจายสนิคา้ 
 

      

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 
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ตอ้งระบกุลุม่ของลกูคา้/ผูใ้ชง้านทีรู่ว้า่มคีวามเสีย่งอยา่งเฉพาะเจาะจงตอ่ความอนัตราย
ตอ่ความปลอดภยัในอาหารโดยเฉพาะ 
 

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: 
 
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 
 

      

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 ุ
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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   
 

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

      

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 
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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 

      

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

      

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 ้
 

      

8.5.2.4 กำรเลอืกและกำรแบง่ประเภทมำตรกำรควบคมุ 
8.5.2.4.1 ตามการประเมนิอนัตราย องคก์รตอ้งเลอืกมาตรการควบคมุทีเ่หมาะสมหรอื
มาตรการควบคมุแบบรวมทีส่ามารถป้องกนัหรอืลดอนัตรายทีม่นัียส าคญัตอ่ความ
ปลอดภยัในอาหาร ซึง่ไดถ้กูบง่ชีไ้ว ้ลงสูร่ะดบัทีย่อมรับได ้
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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  
 

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

     

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  
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ทมีความปลอดภยัดา้นอาหารตอ้งคงไวซ้ ึง่วธิกีารตรวจสอบและหลกัฐานความสามารถ
ของการน าไปใชไ้ดข้องมาตรการควบคมุทีท่ าใหบ้รรลผุลลพัธท์ีค่าดหวงัไวเ้ป็นขอ้มลู
เอกสาร 
 
หมายเหต ุการแกไ้ขอาจจะรวมถงึการเปลีย่นในมาตรการควบคมุ (ตวัแปรกระบวนการ 
ความเขม้งวดและ/หรอืมาตรการรวม) และ/หรอื การเปลีย่นแปลงในเทคโนโลยกีาร
ผลติวตัถดุบิ คณุลกัษณะผลติภณัฑส์ดุทา้ย วธิกีารกระจายและ/หรอืจดุประสงคก์ารใช ้

งานของผลติภณัฑส์ดุทา้ย 

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 
 

      

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 ้
 

      

8.5.4.3 ระบบเฝ้ำตดิตำมที ่จดุวกิฤต ิCCPs และ OPRPs 
 
แตล่ะ CCP ตอ้งมกีารจัดตัง้ระบบเฝ้าตดิตามส าหรับแตล่ะมาตรการควบคมุหรอื
มาตรการควบคมุรว่ม เพือ่ตรวจจับความไมส่อดคลอ้งใดๆ อยูภ่ายใตค้า่วกิฤต ิระบบตอ้ง
ประกอบดว้ยการวดัทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดซึง่เกีย่วกบัคา่วกิฤต ิ
 
ส าหรับแตล่ะ OPRP ตอ้งมกีารจัดตัง้ระบบเฝ้าตดิตามส าหรับแตล่ะมาตรการควบคมุ
หรอืมาตรการควบคมุแบบรวมเพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความสอดคลอ้งตามเกณฑก์ารปฏบิตั ิ
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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 
 
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 

      

8.5.4.5 กำรประยกุตใ์ชข้องแผนควบคมุอนัตรำย Implementation of the 
hazard control plan 
 
แผนควบคมุอนัตรายตอ้งถกูน ามาปฏบิตัแิละรักษาไว ้และหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งถกู
เก็บรักษาไวเ้พือ่เป็นเอกสารสารสนเทศ 
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8.6 กำรปรบัปรงุขอ้มลู ทีร่ะบ ุPRPs และแผนกำรควบคมุควำมอนัตรำย 
 
ในการจัดตัง้แผนควบคมุความอนัตราย องคก์รตอ้งปรับปรงุขอ้มูลดงัตอ่ไปนี ้: 
a) คณุลกัษณะของวตัถดุบิ สว่นประกอบและวสัดสุมัผัสผลติภณัฑ ์
b) คณุลกัษณะของผลติภณัฑส์ดุทา้ย 
c) จดุประสงคก์ารใชง้าน 
d) แผนผังการไหลและค าอธบิายกระบวนการและสภาพแวดลอ้มของกระบวนการ 
 
องคก์รตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่ แผนควบคมุความอนัตรายและ/หรอื PRP ตอ้งไดรั้บการ
ปรับปรงุใหเ้ป็นปัจจบุนั 
 

      

8.7 กำรควบคมุกำรเฝ้ำตดิตำมและกำรวดั 
 
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 
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เมือ่ไหรก่็ตามทีม่กีารเปลีย่นแปลง รวมถงึการเปลีย่นแปลง/การแกไ้ขซอฟทแ์วรเ์ป็น
ซอฟทแ์วรเ์พือ่การคา้  การเปลีย่นแปลงเหลา่นีต้อ้งไดรั้บการอนุมัต ิจัดท าเป็นเอกสาร 
และรับรองกอ่นน าไปใช ้
 
หมายเหต ุซอฟทแ์วรท์ีว่างขายทัว่ไปโดยปกตทิีใ่ชภ้ายในขอบเขตการใชง้านทีร่ะบไุว ้
ซึง่สามารถถอืวา่ไดรั้บการรับรองทีเ่พยีงพอแลว้ 
 

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

      

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

      

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

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 
 

      

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 ทีอ่าจชีใ้หเ้ป็นถงึการพัฒนาไปในทาง
ทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้
c) การพจิารณาคน้หาสาเหตขุองความไมส่อดคลอ้ง 
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d) การพจิารณาการด าเนนิการเพือ่ใหม้ั่นใจวา่การไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดจะไมเ่กดิขึน้
อกี 
e)บนัทกึผลกการปฏบิตักิารแกไ้ข 
f) การทบทวนการปฏบิตักิารแกไ้ข เพือ่ใหม่ั้นใจถงึประสทิธผิล 
 
องคก์รตอ้งจัดเก็บการปฏบิตักิารแกไ้ขเป็นขอ้มลูเอกสาร 

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 
 
องคก์รตอ้งเก็บรักษาผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บการระบวุา่อาจไมป่ลอดภยัภายใตก้ารควบคมุ
จนกวา่ผลติภณัฑจ์ะไดรั้บการประเมนิในและไดรั้บการพจิารณาเรือ่งการจ าหน่ายแลว้ 
 
หากผลติภณัฑท์ีอ่อกจากการควบคมุขององคก์รและถกูระบวุา่มคีวามไมป่ลอดภยั
ภายหลงั องคก์รตอ้งแจง้ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งและเริม่ตน้กระบวนการถอนคนื/
การเรยีกคนื (ด ู8.9.5) 
 
การควบคมุและการตอบสนองทีเ่กีย่วขอ้งจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและอ านาจในการ
จัดการกบัผลติภณัฑท์ีไ่มป่ลอดภยัตอ้งถกูเก็บรักษาเพือ่เป็นเอกสารสารสนเทศ 
 

      

8.9.4.2 กำรประเมนิส ำหรบักำรปลอ่ย Evaluation for release 
 
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)ุ 
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c) ผลของการสุม่ การวเิคราะหแ์ละ/หรอืกจิกรรมการทวนสอบอืน่ๆ แสดงใหเ้ห็นวา่
ผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บผลกระทบมคีวามสอดคลอ้งกบัระดบัทีย่อมรับไดท้ีร่ะบไุวข้องความ
อนัตรายตอ่ความปลอดภยัในอาหารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ผลลพัธข์องการประเมนิการวางจ าหน่ายผลติภณัฑต์อ้งถกูเก็บรักษาไวเ้พือ่เป็นขอ้มลู
เอกสาร 
 

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 ้
 

      

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 ้
 
ผลติภณัฑท์ีถ่อนคนื/เรยีกคนืและผลติภณัฑส์ดุทา้ยทีย่ังอยูใ่นคลงัสนิคา้ตอ้งไดรั้บการ
ป้องกนัหรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุขององคก์รจนกวา่ผลติภณัฑเ์หลา่นีจ้ะถกูจัดการตาม 
8.9.4.3 
 
สาเหต ุขอบเขตและผลลพัธข์องการถอดคนื/การเรยีกคนืตอ้งถกูเก็บรักษาไวเ้พือ่เป็น
ขอ้มลูเอกสารและตอ้งรายงานไปยังฝ่ายบรหิารระดบัสงู ในลกัษณะของขอ้มลูน าเขา้
ส าหรับการทบทวนของฝ่ายบรหิาร (9.3) 
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องคก์รตอ้งทวนสอบการด าเนนิการและประสทิธผิลของการถอนคนื/การเรยีกคนื ผา่น
การใชเ้ทคนคิทีเ่หมาะสม (เชน่ การจ าลองการถอนคนื/การเรยีกคนื หรอื การฝึกการ
ถอนคนื/การเรยีกคนื) และเก็บรักษาขอ้มลูเอกสาร 

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  

      

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

      

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 
 

     

9.3 กำรทบทวนของฝ่ำยบรหิำร 
9.3.1 ท ัว่ไป 
 
ฝ่ายบรหิารระดบัสงูตอ้งทบทวนระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหารขององคก์รใน
ชว่งเวลาทีว่างแผนไว ้เพือ่ใหม่ั้นใจถงึความเหมาะสม ความเพยีงพอและประสทิธผิล
อยา่งตอ่เนือ่งของระบบ 
 

      

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

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 

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

      

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

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)   
 

      

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) 
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b) ขอ้มลูน าเขา้จากขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัความเหมาะสม ความเพยีงพอและประสทิธผิลของ
ระบบการบรหิารความปลอดภยัในอาหาร 
c) ผลทีไ่ดรั้บจากการวเิคราะหผ์ลลพัธข์องกจิกรรมการทวนสอบ (ดขูอ้ก าหนด 9.1.2) 
d) ผลทีไ่ดรั้บจากการทบทวนของฝ่ายบรหิาร (ด ู9.3) 
 
กจิกรรมการอพัเดทระบบตอ้งถกูเก็บรักษาไวเ้พือ่เป็นเอกสารสารสนเทศ และรายงาน
เพือ่เป็นขอ้มลูน าเขา้ส าหรับการทบทวนของฝ่ายบรหิาร (ด ู9.3) 
 
 

 


