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สิง่ทีต่อ้งท ำ 

 
เหตผุลทีค่ณุควรท ำเรือ่งนี ้

 
วธิทีีค่ณุสำมำรถท ำได ้

ตรวจสอบดว้ยสำยตำโดยรอบ วสัดทุี่
เขำ้มำดว้ยสำยตำกอ่นทีค่ณุจะรับวสัดุ
จำกผูจ้ ำหน่ำย 

หำกคณุยอมรับวสัดทุีม่ทีีปิ่ดคลมุสกปรก คณุอำจก ำลงั
น ำกำรปนเป้ือนเขำ้มำในสถำนทีข่องคณุ 
 
หำกคณุตรวจสอบวสัดกุอ่นทีจ่ะยอมรับ กำรปฏเิสธไมรั่บ
จะงำ่ยกวำ่รอจนกระทั่งวสัดอุยูใ่นพืน้ทีจั่ดเก็บ 

เมือ่มกีำรจัดสง่วสัดไุปยังสถำนปฏบิตังิำนของคณุ ใหด้ทูีท่ีปิ่ดคลมุภำยนอกอยำ่ง
รวดเร็วและหำกสกปรกเกนิกวำ่ทีจ่ะยอมรับได ้อยำ่เซน็ชือ่ในใบสง่ของ และตดิตอ่ผู ้
จ ำหน่ำยเพือ่แจง้ใหท้รำบวำ่คณุจะสง่กลบัคนื 
  
หำกคณุยอมรับวสัด ุใหล้งนำมบนใบจัดสง่ และเก็บเอกสำรนีไ้วใ้นแฟ้ม 

ขจัดสิง่สกปรกสว่นเกนิออกจำก
สว่นผสมที ่"ลำ้งออกได"้ 

เทคนคิทีจ่ะก ำจัดแหลง่ทีม่ำของกำรปนเป้ือนที่
เป็นไปได ้จะชว่ยลดขัน้ตอนตำ่ง ๆ ทีจ่ ำเป็นใน
ภำยหลงัเพือ่ท ำลำยจลุนิทรยีท์ีท่ ำใหเ้กดิโรค 

ตดิตัง้อปุกรณส์ถำนทีล่ำ้งเพือ่ใหส้ำมำรถลำ้งรำยกำรตำ่ง ๆ ได ้เชน่ ผักและผลไม ้
สดสำมำรถลำ้งดว้ยกำรใหน้ ้ำไหลผำ่น และอำจจุม่ลงในน ้ำยำฆำ่เชือ้ได ้(หำก
เหมำะสมกบัรำยกำรสนิคำ้นัน้) กอ่นน ำไปจัดเก็บหรอืแปรรปูในพืน้ทีท่ีม่คีวำมเสีย่ง
สงู 

น ำ "ภำชนะชัน้นอก" ออกจำก
ถงุ/กลอ่งวสัดกุอ่นทีจ่ะเขำ้สู่

พืน้ทีเ่ตรยีมอำหำร หรอื โอน
ถำ่ยวสัดลุงในภำชนะทีส่ะอำด
เพือ่จัดเก็บ 

ชัน้นอกของทีปิ่ดคลมุวสัดสุำมำรถสกปรกได ้
หลงัจำกกำรจัดเก็บในสถำนทีก่อ่นหนำ้นี ้โดย
สำมำรถปนเป้ือนผลติภณัฑอ์ำหำรของคณุได ้หำก
ชัน้นอกนีส้มัผัสกบัวสัดขุองคณุกอ่นกำรแปรรปู 

หำกวสัดขุองคณุวำงบนพำเลททีหุ่ม้ดว้ยพลำสตกิแร๊ป ใหถ้อดแร๊ปนีอ้อกกอ่นวำงพำ
เลทในพืน้ทีจั่ดเก็บของคณุ 
 
หำกคณุซือ้ถงุ / ถัง / กลอ่งใสว่สัดแุตล่ะชิน้ ใหโ้อนถำ่ยเพือ่ท ำควำมสะอำด
ภำชนะพลำสตกิเพือ่ขนยำ้ยเขำ้สูพ่ืน้ทีแ่ปรรปู 

จดบนัทกึวำ่มกีำรสง่มอบรุน่
กำรผลติ/ล็อตวสัดใุดแกส่ถำน
ปฏบิตังิำนของคณุ 

หำกผูจ้ ำหน่ำยรูปั้ญหำดำ้นควำมปลอดภยั / 
คณุภำพของอำหำรทีม่วีสัดเุฉพำะทีอ่ำจถกูสง่ไปยัง
สถำนปฏบิตังิำนของคณุ คณุจ ำเป็นตอ้งทรำบวำ่คณุ
มวีสัดดุงักลำ่วหรอืไมเ่พือ่ใหค้ณุสำมำรถแยกวสัดนุี้
ออกได ้หำกจ ำเป็น 

เมือ่รำยกำรอำหำรมำถงึสถำนปฏบิตังิำน ใหท้ ำบนัทกึในใบตรวจสอบ 
 
บนัทกึวนัทีท่ีไ่ดรั้บ ผูจ้ ำหน่ำย ชือ่วสัด ุ/ ค ำอธบิำย วนัทีห่มดอำย ุรหสัรุก่ำรผลติ/
ล็อต ปรมิำณและสถำนทีท่ีว่สัดจุะไป (เชน่ ลงในทีจั่ดเก็บตำมสภำพจรงิ ลงในถังเก็บ
ขนำดใหญ ่ลงในผลติภณัฑท์ันท)ี 
 
ในทำงเลอืก คณุสำมำรถตดิตัง้ซอฟตแ์วรท์ีเ่ก็บหมำยเลขรุน่กำรผลติ/ล็อต หรอื
ขอ้มลูวนัทีห่มดอำยเุทยีบกบับนัทกึสนิคำ้คงคำ้งของวสัดทุีเ่ขำ้มำได ้
 
หำกคณุไมม่ซีอฟตแ์วรท์ีค่ณุสำมำรถเก็บขอ้มลูได ้ใหเ้ก็บเอกสำรรำยกำรตรวจสอบไว ้
ในแฟ้มเพือ่ใหค้ณุสำมำรถอำ้งองิไดห้ำกตอ้งกำร 

ตรวจสอบวำ่ผูจ้ ำหน่ำยไดส้ง่
มอบวสัดทุีค่ณุสัง่ซือ้ 

หำกคณุไดรั้บวสัดทุีไ่มถ่กูตอ้ง สำมำรถน ำไปใชโ้ดย
บงัเอญิไดใ้นเวลำทีไ่มค่วรใช ้และคณุสำมำรถใชว้สัดทุี่
คณุตอ้งกำรจรงิ ๆ หมด 

ใชร้ำยกำรตรวจสอบเมือ่รับวสัดแุละท ำเครือ่งหมำยหลงัจำกตรวจสอบฉลำกบนวสัดทุี่
จัดสง่แลว้ ใหร้ะบวุำ่เป็นรำยกำรเดยีวกนักบัทีแ่สดงไวใ้นใบจัดสง่ / ใบแจง้หนีท้ีม่ำ
พรอ้มกนั 

ตรวจสอบใบรับรองกำร
วเิครำะห ์(CoA) หรอืใบรับรอง
ควำมสอดคลอ้ง (CoC) ส ำหรับ
สว่นผสมทีเ่ขำ้มำ 

สว่นผสมบำงอยำ่งจะมพีำรำมเิตอร ์เชน่ ระดบัของ
จลุนิทรยีเ์ฉพำะ คำ่ pH ขนำดเม็ด ฯลฯ ทีส่ ำคญัตอ่ควำม
ปลอดภยัของผลติภณัฑอ์ำหำรของคณุ 
 
ผูจ้ ำหน่ำยของคณุสำมำรถใหใ้บรับรองกำรวเิครำะห ์
(CoA) พรอ้มผลกำรทดสอบส ำหรับพำรำมเิตอรต์ำ่ง ๆ 

จัดกำรใหผู้จ้ ำหน่ำยของคณุแนบ CoA หรอื CoC มำกบัสนิคำ้เพือ่ใหค้ณุสำมำรถเก็บ
รวบรวมเมือ่สง่มอบ หรอืพวกเขำสำมำรถสง่ทำงอเีมลหรอืทำงโทรสำรได ้



   สถาบนัมาตรฐานองักฤษ                                 แนวทางการจดัการอาหารปลอดภยั  : การรบัวตัถดุบิ 

2  OF 2 
 

ส ำหรับรุน่กำรผลติเฉพำะ 
 
ใบรับรองควำมสอดคลอ้ง (CoC) น ำมำใชเ้พือ่ยนืยันวำ่
รุน่กำรผลติทีส่ง่มอบเป็นไปตำมขอ้มลูจ ำเพำะทีก่ ำหนด
ไวล้ว่งหนำ้ แตจ่ะไมแ่สดงผลกำรทดสอบที่
เฉพำะเจำะจง 

ตรวจสอบอณุหภมูขิองวสัดทุี่
แชเ่ย็นหรอืแชแ่ข็งกอ่นทีค่ณุจะ
รับจำกผูจ้ ำหน่ำย 

หำกไมไ่ดจั้ดเก็บวสัดอุยำ่งถกูตอ้งกอ่นทีจ่ะมำถงึคณุ 
วสัดเุหลำ่นีส้ำมำรถมอีณุหภมูทิีไ่มถ่กูตอ้งได ้โดยอำจไม่
ปลอดภยัทีจ่ะรับประทำนและสำมำรถปนเป้ือนผลติภณัฑ์
ของคณุได ้

เมือ่วสัดถุกูสง่ไปยังสถำนปฏบิตังิำนของคณุ ใหใ้ชเ้ทอรโ์มมเิตอรแ์บบอนิฟรำเรด
ท ำกำรวดัอณุหภมูทิีด่ำ้นนอก 
 
น ำบรรจภุณัฑอ์อกใหม้ำกทีส่ดุเทำ่ทีค่ณุสำมำรถท ำไดเ้พือ่ใหใ้กลช้ดิกบัวสัดจุรงิ
มำกทีส่ดุโดยไมต่อ้งเปิดภำชนะ 
 
ในแผน่บนัทกึ ใหบ้นัทกึอณุหภมูขิองวสัดแุตล่ะรำยกำรเทยีบกบัชือ่สนิคำ้ หมำย
เลขล็อต และวนัทีจั่ดสง่ 

หำกคณุซือ้วตัถดุบิเดยีวกนั
จำกผูจ้ ำหน่ำยหลำยรำย ตอ้งมี
ระบบในกำรตดิตำมวำ่ผู ้
จ ำหน่ำยรำยใดจัดสง่ให ้

ในกรณีทีเ่กดิสถำนกำรณ์กำรเรยีกคนื คณุตอ้งมั่นใจวำ่
คณุมขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเกีย่วกบัวตัถดุบิและบรรจุ
ภณัฑท์ัง้หมด 

พัฒนำแบบฟอรม์บนัทกึสนิคำ้ขำเขำ้ใหม้ชี ือ่ของผูจ้ ำหน่ำย บนัทกึสิง่นีท้กุครัง้ทีม่ี
กำรสง่มอบวตัถดุบิหรอืบรรจภุณัฑ ์

ตรวจสอบวำ่วสัดทุีเ่ขำ้มำทัง้หมด
สำมำรถระบชุีบ้ง่ตวัตนไดอ้ยำ่ง
ชดัเจน 

เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หใ้ครใชว้สัดทุีไ่มถ่กูตอ้ง 
(สว่นผสมหรอืบรรจภุณัฑ)์ โดยไมไ่ดต้ัง้ใจเนือ่งจำก
ไมแ่น่ใจวำ่เป็นวสัดอุะไร 

ทันททีีว่สัดมุำถงึสถำนปฏบิตังิำน ใหต้รวจสอบฉลำกของวสัดเุพือ่ท ำใหแ้น่ใจวำ่มี
กำรระบอุยำ่งชดัเจนวำ่คอือะไร 
 
หำกจ ำเป็น ใหเ้พิม่สตกิเกอรเ์พิม่เตมิทีม่ขีอ้ควำมใหญข่ึน้ / ชดัเจนขึน้เพือ่ใหส้ำมำรถ
ระบบุรรจภุณัฑไ์ดเ้มือ่เก็บไวใ้นทีท่ีม่องเห็นไดย้ำก (เชน่ ในชัน้ทีส่งูของชัน้วำง) 

ตรวจสอบวำ่สว่นผสมทัง้หมดมฉีลำก
ระบวุนัหมดอำยกุอ่นทีจ่ะยำ้ยเขำ้ไป
ในพืน้ทีจั่ดเก็บ 

หมำยควำมวำ่คณุจะตอ้งทรำบอยูเ่สมอวำ่สว่นผสม
หมดอำยเุมือ่ใด ดงันัน้ ก็จะไมถ่กูน ำไปใชโ้ดยไมไ่ด ้
ตัง้ใจเมือ่หมดอำย ุ
 
หำกน ำมำใชง้ำน สำมำรถท ำใหผ้ลติภณัฑข์องคณุ
เสยีหำยทัง้รุน่กำรผลติ วนัทีห่มดอำยจุะยังชว่ยในกำร
หมนุเวยีนสนิคำ้คงคลงัดว้ย 

หำกวนัทีห่มดอำยบุนถงุ/กลอ่งสว่นผสมของคณุมองเห็นไมช่ดัเจน ใหต้ดิสตกิเกอร์
เพิม่เตมิลงบนพำเลทหรอืภำชนะบรรจสุว่นผสมแตล่ะชิน้ แลว้เขยีนวนัทีห่มดอำยเุป็น
ขอ้ควำมขนำดใหญ ่

หำกจ ำเป็น ใหใ้ชท้ำงเลอืกอืน่ส ำหรับ
วนัทีห่มดอำยเุพือ่ใหม้กีำรหมนุเวยีน
สนิคำ้คงคลงั 

สว่นผสมทีเ่ขำ้มำบำงอยำ่งจะไมไ่ดร้ะบวุนัทีห่มดอำย ุ
เชน่ ผักสดและผลไมส้ด แตย่งัตอ้งหมนุเวยีนเพือ่ให ้
ผักผลไมท้ีเ่กำ่ทีส่ดุถกูแปรรปูกอ่นเสมอ 

ใชว้นัทีท่ีส่ง่มอบสนิคำ้คงคลงัไปยังสถำนปฏบิตังิำนของคณุเป็นทำงเลอืกส ำหรับ
วนัทีห่มดอำย ุ

 


