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                     กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  กรมประมง 
แบบประเมนิกระบวนการผลติกลุ่มผลติภณัฑ์ปลา SILURIFORMES ส่งออกสหรัฐอเมริกา 

โรงงาน : ซันฮาร่าฟู๊ดจ ากดั                                                       หมายเลขรับรอง:                        ผลติภัณฑ์ทีต่รวจ:  
วนัตรวจ:  เจ้าหน้าทีต่รวจ:   ประเภทการตรวจ : □ Full Inspection          □ Routine Inspection 

     C หมายถึง สอดคล้องตามข้อก าหนด NC หมายถึง ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด  O หมายถึง ข้อสังเกต 

ข้อก าหนด C NC O ส่ิงทีต่รวจพบ 

1.* Imported Aquatic Animal วตัถุดบิสัตว์น า้น าเข้า      
1.1 ตอ้งมาจากประเทศและโรงงานผลิตท่ีสหรัฐอเมริกาอนุญาตใหน้ าเขา้ตามบญัชีรับรองของหน่วยงาน Food Safety 
and Inspection Service (FSIS), U.S. Department of Agriculture 

    

1.2 มีหลกัฐานแสดงแหล่งท่ีมา เช่น  หนงัสือรับรองสุขอนามยัวตัถุดิบปลาจากหน่วยงานประเทศตน้ทาง และหนงัสือ
ก ากบัการจ าหน่ายสตัวน์ ้ าน าเขา้ (Imported Aquatic Animal Movement Document : IMD) จากด่านควบคุมการน าเขา้
ของกรมประมง 

    

2.* Local Aquatic Animal Raw Material วตัถุดบิสัตว์น า้ในประเทศ      
2.1 วตัถุดิบปลาจากการเพาะเล้ียง ตอ้งมาจากฟาร์ม ท่ีกรมประมงใหก้ารรับรอง      
2.2 หนงัสือรับรองการซ้ือขาย (Purchasing Document : PD) จากฟาร์มปลา ตามแบบฟอร์มท่ีกรมประมงก าหนด เพ่ือ

รับรองแหล่งท่ีมาปลา 

    

3. Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP)  
วธีิปฏบิัตงิานมาตรฐานสุขอนามยั 

    

3.1 มีการเขียน SSOP เป็นลายลกัษณ์อกัษร     
3.2* มีการน ามาใชง้าน รวมถึงการติดตามแผนการควบคุมสุขอนามยัทุกวนัก่อนและระหวา่งการผลิตดว้ยความถ่ีท่ี
เพียงพอ มีการแกไ้ขเม่ือแผนงาน SSOP ลม้เหลวเพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนและปลอมปนสินคา้โดยตรง 
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4. Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) Systems   
วธีิปฏบิัตงิานมาตรฐานระบบ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 

    

4.1 มีการเขียนแผนงาน  HACCP ทุกผลิตภณัฑไ์วเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร      
4.2* มีการน ามาใชง้าน รวมถึงการติดตามและทวนสอบแผนงาน HACCP ดว้ยความถ่ีท่ีเพียงพอ มีการแกไ้ขเม่ือ
แผนงาน HACCP ลม้เหลว หรือจดัแผนงาน HACCP ใหม่ใหเ้พียงพอส าหรับการควบคุมอนัตรายท่ีเก่ียวขอ้ง 

    

4.3* การจดัเก็บบนัทึกท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แผนงาน HACCP บนัทึกการติดตามจุดวกิฤติ วนัและเวลาของการเกิด
เหตุการณ์เฉพาะกิจ ตอ้งสามารถแสดงบนัทึกดงักล่าวภายใน 24 ชัว่โมงของการร้องขอการตรวจสอบ 

    

4.4 มีแผนการเรียกคืนผลิตภณัฑท่ี์มีการปลอมปนหรือมีเคร่ืองหมายการคา้ท่ีไม่ถูกตอ้ง เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ผลิตภณัฑท่ี์
เรียกคืนไดรั้บการระบุอยา่งถูกตอ้งและน าออกจากการคา้ โดยมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียกคืน 

    

5.* Processing การผลิต      
5.1 ไม่อนุญาตใหโ้รงงานน าวตัถุดิบปลาไปแปรรูปภายนอกโรงงาน พ้ืนท่ีการผลิตปลาท่ีไม่ส่งออกสหรัฐอเมริกา ตอ้ง
ผลิตแยกคนละเวลาหรือพ้ืนท่ี 

    

5.2 ปลาท่ีใชใ้นการผลิตตอ้งเหมาะสมส าหรับการบริโภค ขนส่งปลาจากฟาร์มเล้ียงมายงัโรงงานโดยไม่ก่อใหเ้กิดการ
บาดเจ็บ ลดความเครียดของปลา และภายใตสุ้ขอนามยัท่ีดี รับเฉพาะปลามีชีวติหรือปลาท่ีตายในระหวา่งการขนส่ง 
ไม่รับปลาท่ีเส่ือมสภาพ หรือปนเป้ือนสารอนัตราย และมีการเขียนวธีิปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และบนัทึกผล
การตรวจติดตาม 

    

5.3 หากมีปลาหรือส่วนใดๆ ของปลาท่ีตายนอกจากการด าเนินการหลงัการจบั ซากปลาท่ีกินไม่ไดห้รือมีต าหนิ 
จะตอ้งแยกซากปลานั้นออกจากการผลิตท่ีใชเ้ตรียม จดัการหรือคดัแยกไปจากผลิตภณัฑท่ี์กินได ้ 

    

5.4 ผลิตภณัฑป์ลาท่ีเส่ือมสภาพซ่ึงน ามาเติมสารเคมีบางอยา่ง เช่น ผงถ่าน หรือสียอ้มผา้ ผลิตภณัฑน์ั้นไม่สามารถ
น ามาบริโภคได ้

    

6. Sampling and Testing Program การสุ่มตวัอยา่งและการทดสอบ      
6.1 มีแผนการตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรียข์องวตัถุดิบ/วตัถุดิบในระหวา่งกระบวนการผลิต และผลิตภณัฑ ์ดว้ย
ความถ่ีท่ีเหมาะสม ซ่ึงครอบคลุมเช้ือ Salmonella และจุลินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดโรคท่ีเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม เช่น 
Listeria monocytogenes ในผลิตภณัฑพ์ร้อมทาน 
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6.2 มีแผนการตรวจสอบสารเคมีตกคา้งของวตัถดิุบและผลิตภณัฑ ์ดว้ยความถ่ีท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ มาลาไคท ์กรีน         
ไนโตรฟรูาน  ฟลูออโรควโินโลนส์  เจนเช่ียน ไวโอเลต  สารก าจดัศตัรูพืช และสารเคมีอ่ืนๆ เป็นตน้ 

    

6.3 มีการแกไ้ขท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัการเกิดซ ้ าหากผลการทดสอบพบปัญหา     

7.* Official Inspection Legend ค ารับรองการตรวจสอบอย่างเป็นทางการบนผลติภัณฑ์ 
    

7.1 เคร่ืองหมายค ารับรองการตรวจสอบของกรมประมงส าหรับผลิตภณัฑป์ลาท่ีผา่นการตรวจสอบ ตอ้งแสดงบน
บรรจุภณัฑห์รือฉลาก โดยการพิมพห์รือฉลุบนภาชนะบรรจุ แตต่อ้งไม่ใช่กระท าโดยใชต้ราป้ัมยาง 

    

7.2 เคร่ืองในจากซากปลาท่ีผา่นการตรวจสอบในสถานประกอบการ และมีความประสงคจ์ะน าไปจ าหน่ายตอ้งมี
เคร่ืองหมายผา่นการตรวจสอบรับรองบนบรรจุภณัฑ ์และบ่งช้ีอยา่งชดัเจนวา่ “Inspected and Passed” และจะตอ้งไม่
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิในทางการคา้  

    

8.* Labeling of Food Products  ฉลากผลติภณัฑ์      

8.1 บรรจุภณัฑท่ี์วางขายต่อผูบ้ริโภค (Immediate Containers)  

ตอ้งแสดงฉลากท่ีประกอบดว้ยขอ้ก าหนด 9 ขอ้ โดยตอ้งระบุเป็นภาษาองักฤษ 

 
 
 
 

 

    

8.1.1) ช่ือสินคา้ (Name of Product) (PDP) 
- ใชช่ื้อสินคา้ “Catfish” ไดเ้ฉพาะปลากดอเมริกนั (channel catfish) ท่ีอยูใ่น Family Ictaluridae 

เท่านั้น  
- ปลาดุกหรือปลาสวายท่ีจดัอยูใ่น Family อ่ืน ตอ้งระบุเป็นช่ือสามญัหรือช่ือท่ีใชเ้รียกกนัทัว่ไป 

(เช่น “Basa”, “Swai”, “Giant Pangasius”) 
 

    

Information Panel (IP) 
 

Principal Display Panel (PDP) 
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ปลาดุกดา้น Clarias batrachus walking catfish walking clarias fish 

ปลาดุกอุย C. macrocephalus broadhead catfish broadhead clarias fish 

ปลาดุกรัสเซีย C. gariepinus sharptooth catfish sharptooth clarias fish 

ปลาดุกบ๊ิกอุย C. macrocephalus x C. gariepinus hybrid catfish hybrid clarias fish 

ปลาสวาย Pangasius hypopthalmus striped catfish, Sutchi catfish swai, sutchi, striped pangasius 

- กรณีผลิตภณัฑป์ลาสดท่ีมีการเติมสารละลายดว้ยนั้น ตอ้งแสดงสารละลายในส่วนของช่ือสินคา้
ดว้ย เช่น contain 10% added solution of water, salt, phosphates… เป็นตน้  

8.1.2) ช่ือประเทศแหล่งก าเนิด (Name of Country Origin) (PDP) 
- น าหนา้ดว้ยค าวา่ “Product of” 
- ใหร้ะบุไวใ้ตช่ื้อสินคา้ 

    

8.1.3) น ้าหนกัสุทธิ (Net Quantity Statement) (PDP) 
- กรณีตอ้งการระบุน ้ าหนกั ใหใ้ชค้  าวา่“net weight” หรือ “net wt.”  
- กรณีเป็นของเหลว ใหใ้ชค้  าวา่ “net contents” หรือ “contents”  

    

8.1.4) หมายเลขรับรองสถานท่ีผลิต (Foreign establishment number) (PDP) 
- ใชใ้นการระบุสถานะ (เช่น “approved” or “inspected”) 
- มีขนาดใดก็ได ้แต่ตอ้งอ่านไดช้ดัเจน 
ทั้งน้ี กรมประมงไดก้ าหนดรูปแบบแลว้ ดงัน้ี 
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8.1.5)   ค าช้ีแจงการจดัการ (Handling Statement) (PDP) 

- ส าหรับสินคา้ท่ีเน่าเสียง่าย ตอ้งการการจดัการเป็นพิเศษ เพ่ือใหค้งสภาพท่ีเหมาะสม  

    เช่น Keep refrigerated, Keep frozen 

    

8.1.6) ช่ือและท่ีตั้งของโรงงานผลิต หรือผูจ้ดัจ าหน่าย Manufacturer’s or distributor’s name and address) 

(PDP or IP) 

    

8.1.7)   รายการส่วนผสม (Ingredients List) (PDP or IP) 

- หากมีส่วนผสมตั้งแต่สองข้ึนไป ใหร้ะบุค าวา่ “Ingredients” แลว้ตามดว้ยรายการส่วนผสมนั้น 

- แสดงส่วนผสมทั้งหมดเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 

    

8.1.8) คุณค่าทางโภชนาการ (Nutrition Labeling) (PDP or IP) 
- ใหร้ะบุในทุกผลิตภณัฑ ์ยกเวน้ส าหรับผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมเดียว (single ingredient) และ
ผลิตภณัฑส์ด (raw products) 

    

8.1.9) ค าแนะน าในการจดัการเพื่อความปลอดภยัของอาหาร (Safe Handling Instructions) (PDP or IP) 

- แสดงส าหรับสินคา้ท่ีไม่ใช่สินค้าพร้อมทาน (not ready to eat)  

- ใหร้ะบุในสินคา้ท่ีขายตรงต่อผูบ้ริโภค รวมถึงสินคา้ส่งขายยงัโรงแรม ร้านอาหาร และสถานท่ีต่างๆ 

ในลกัษณะเดียวกนั  

โดยมีรูปแบบ ดงัน้ี 
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8.2 บรรจุภณัฑท่ี์ใชบ้รรจุเพื่อการขนส่งหรือกล่องนอก (Shipping/Outside Containers)  
ตอ้งแสดงฉลากท่ีประกอบดว้ยขอ้ก าหนด 5 ขอ้ โดยตอ้งระบุเป็นภาษาองักฤษ 

    

8.2.1) ช่ือสินคา้ (Name of the product)      
8.2.2) ช่ือประเทศแหล่งก าเนิด (Name of the country of origin)     
8.2.3) หมายเลขรับรองสถานท่ีผลิต (Foreign establishment number)     
8.2.4) Shipping or identification mark  

- ตวัเลขหรือเคร่ืองหมายท่ีสามารถแสดงการเช่ือมโยงระหวา่งสินคา้กบัใบรับรอง 
    

8.2.5)   ค าช้ีแจงการจดัการ (Handling Statement) (PDP) 

- ส าหรับสินคา้ท่ีเน่าเสียง่าย ตอ้งการการจดัการเป็นพิเศษ เพื่อใหค้งสภาพท่ีเหมาะสม  

เช่น Keep refrigerated, Keep frozen 

    

8.3 ในกรณีท่ีบรรจุภณัฑท่ี์บรรจุในกล่องนอกไม่มีฉลาก กล่องนอกตอ้งระบุขอ้มูลตามท่ีก าหนดใหร้ะบุในบรรจุ
ภณัฑท่ี์วางขายต่อผูบ้ริโภค (Immediate Containers) (ขอ้ 8.1.1-8.1.9) และบรรจุภณัฑท่ี์ใชบ้รรจุเพ่ือการขนส่ง
หรือกล่องนอก (Shipping/Outside Containers) (ขอ้ 8.2.1-8.2.5) 

    

9.  ข้อก าหนดอ่ืนๆ      
9.1 ถา้น ้ าใชม้าจากบ่อบาดาล ตอ้งมีการสุ่มตรวจคุณภาพน ้ าทางเคมีอยา่งนอ้ยทุกคร่ึงปี     

Total     

Note :   * Routine Inspection ส าหรับการตรวจสอบทุกวนัท่ีมีการผลิต 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 


