
ขอ้กาํหนดการจดัระบบวิเคราะห์อนัตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตผลติภณัฑป์ระมง 

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน์ํ้าและผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้า                    กรมประมง                        ฉบบัประกาศใช ้: เมษายน 2547    
                                                                                                                                                                            พิมพค์ร้ังท่ี 2 : เมษายน 2555   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อกาํหนด 
การจัดระบบวเิคราะห์อนัตรายและควบคมจุดวกิฤต 

ในการผลติผลติภัณฑ์ประมง 
(Hazard Analysis Critical Control Point) 
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ขอบข่าย 

 
ขอ้กาํหนดการจดัระบบวิเคราะห์อนัตรายและควบคุมจุดวิกฤต (Hazard Analysis Critical Control 

Point) ในการผลิตผลิตภณัฑ์ประมงน้ี ครอบคลุมส่ิงจาํเป็นสําหรับการจดัการสุขลกัษณะการผลิตทัว่ไป 
การวิเคราะห์อนัตรายท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการผลิต และการจดัทาํมาตรการป้องกันอันตรายไม่ให้        
เกิดขึ้นกบัผลิตภณัฑ ์ซ่ึงผูผ้ลิตผลิตภณัฑป์ระมงทุกประเภทจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด โดยมี
รายละเอียดประกอบดว้ย 4 หมวด ดงัน้ี 

1.   การควบคุมสุขลกัษณะการผลิตทัว่ไปและแผนงาน 
2.   แผนงาน HACCP (HACCP Plan) 
3.   การฝึกอบรม 
4.   เอกสารคู่มือคุณภาพ 

 
 

คาํนิยาม 
 

1.  สุขลักษณะ หมายถึง มาตรการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นในการจดัการกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนให้
เกิดความมัน่ใจในความปลอดภยัของอาหาร และเหมาะสมต่อการบริโภค 

2.  อันตราย (hazard) หมายถึง ส่ิงท่ีปนเป้ือนหรือปลอมปนในอาหารและทาํให้ เกิดผลเสียต่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภคเม่ือรับเขา้สู่ร่างกาย ซ่ึงอนัตรายดังกล่าวอาจ เป็นทางชีวภาพ เคมีและ
กายภาพ 

3.  การวิเคราะห์อันตราย (hazard analysis) หมายถึง กระบวนการรวบรวมและ ประเมินขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัอนัตราย เพื่อพิจารณานัยสําคญัของอนัตรายนั้น และจดัทาํแผนงาน HACCP  หากมี
ความสาํคญั 

4.  แผนงาน HACCP (HACCP plan) หมายถึง เอกสารซ่ึงจดัเตรียมขึ้นตามหลกัการ HACCP 
เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจในการควบคุมอนัตรายท่ีมีนยัสาํคญัต่อความปลอดภยัของอาหาร 

5.  จุดวิกฤต (CCP) หมายถึง ขั้นตอนการผลิตหรือจุดหน่ึงจุดใดในกระบวนการผลิตท่ีสามารถ
กาํจดัอนัตรายใหห้มดไป หรือควบคุมอนัตรายใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
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6.  ขอบเขตวิกฤต (critical limit) หมายถึง ขอบเขตสูงสุดหรือตํ่าสุดของอนัตรายท่ีไม่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสุขภาพผูบ้ริโภค เป็นขอบเขตแบ่งแยกการยอมรับออกจากการไม่ยอมรับ 

7.  การตรวจยืนยัน (validation) หมายถึง การกระทาํใด ๆ ท่ีสามารถพิสูจน์ ความเหมาะสมของ
การควบคุมนั้น ๆ ให้เกิดความมัน่ใจในความปลอดภยัของอาหาร อาจเป็นการทดลองหรือใช้
เอกสารอา้งอิงท่ีเป็นท่ียอมรับ 

8.  การตรวจติดตาม (monitoring) หมายถึง การตรวจวดั การตรวจดู หรือการตรวจวิเคราะห์       
ท่ีเป็นระบบ ทั้งท่ีจุดวิกฤตและการควบคุมสุขลกัษณะทัว่ไป เพื่อ ให้ความมัน่ใจว่าขอบเขต
วิกฤตหรือการควบคุมยงัอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

9.  การแก้ไข (corrective action) หมายถึง การดาํเนินการใด ๆ ท่ีตอ้งปฏิบติั เม่ือผลการตรวจ
ติดตาม ณ จุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม บ่งช้ีวา่เกิดการสูญเสียการ ควบคุม 

10.  การตรวจทวนสอบ (verification) หมายถึง การตรวจสอบและการประเมิน การปฏิบติัหรือ
การควบคุมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการปฏิบติั หรือการควบคุมดงักล่าวเป็นไปตามท่ี
กาํหนด ซ่ึงอาจเป็นการสังเกต ณ จุดปฏิบติังาน การสุ่มตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ หรือ
การตรวจทานเอกสารและบนัทึกผลการตรวจติดตาม 

 
 

หมวดที ่1 
การควบคมสุขลกัษณะการผลติทั่วไปและแผนงาน 

 
1.  ผูผ้ลิตตอ้งมีการควบคุมคุณภาพพื้นฐาน สุขลกัษณะ และ ควบคุมการผลิต ให้ เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์กรมประมงกาํหนดใน “ขอ้กาํหนดสุขลกัษณะในการผลิตผลิตภณัฑป์ระมง” 
2.  ผูผ้ลิตตอ้งจดัทาํแผนงานสุขลกัษณะพื้นฐานท่ีเหมาะสมกบัสภาวะการผลิต เป็นลายลกัษณ์

อกัษร และปฏิบติัตามแผนงานท่ีจดัทาํขึ้น 
3.  ตอ้งมีการตรวจติดตามสุขลกัษณะพื้นฐานตามความถ่ีท่ีเหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจว่าสุขลกัษณะ

การผลิตเป็นไปตามแผนงานท่ีจดัทาํ 
4.  แผนงานการรักษาสุขลกัษณะการผลิตตอ้งมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1)  โครงสร้าง และอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
2)  ความปลอดภยัของนํ้า-นํ้าแขง็ท่ีใชใ้นโรงงาน 
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3)  สภาพ และความสะอาดของพื้นผิวท่ีสัมผสักบัผลิตภณัฑ์ ซ่ึงรวมถึงวสัดุ อุปกรณ์ ถุงมือ 
และเคร่ืองแต่งกาย 

4)  การควบคุมการปนเป้ือนสู่ผลิตภัณฑ์ วสัดุบรรจุภัณฑ์ และพื้นผิวท่ีสัมผสัผลิตภัณฑ์           
ซ่ึงรวมถึงวสัดุ อุปกรณ์ ถุงมือ และเคร่ืองแต่งกาย และการควบคุมการปนเป้ือนจาก
ผลิตภณัฑดิ์บไปยงัผลิตภณัฑสุ์ก 

5)  การดูแลรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ลา้งมือ อุปกรณ์การฆ่าเช้ือของมือ และ หอ้งสุขา 
6)  การป้องกันผลิตภณัฑ์ วสัดุบรรจุภณัฑ์ และพื้นผิวท่ีสัมผสัผลิตภณัฑ์ จากการปลอมปน

ของนํ้ ามนัเคร่ือง นํ้ ามนัหล่อล่ืน ยาฆ่าแมลง สารทาํความสะอาด และฆ่าเช้ือ นํ้ าท่ีเกิดจาก
การควบแน่น และส่ิงปลอมปนอ่ืน ๆ ทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ 

7)  การควบคุมการใช ้การติดฉลาก และการเก็บสารเคมีทั้งท่ีใชก้บัผลิตภณัฑ ์และท่ีเป็นพิษ 
8)  การควบคุมสุขนิสัยและสุขอนามยัของบุคลากรไม่ใหเ้กิดการปนเป้ือนไปยงัผลิตภณัฑ ์
9)  การควบคุมและกาํจดันก หนู แมลง และสัตวอ่ื์น ๆ ในโรงงาน 

5.  รายละเอียดแผนงานควบคุมสุขลกัษณะพื้นฐานและการตรวจติดตามต้องระบุถึงขั้นตอน 
วิธีการ ความถ่ี และผูรั้บผิดชอบ ทั้งก่อน และระหว่างการผลิต ทั้งน้ี อาจรวมถึงหลงัการผลิตตามความ
เหมาะสม พร้อมทั้งจดัทาํตารางสรุปแผนงานเพื่อใหส้ะดวกต่อการใชง้าน  

6.  เม่ือมีการตรวจพบการปฏิบติัท่ีไม่เป็นไปตามท่ีกาํหนด ผูผ้ลิตจะตอ้งแกไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าว
ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

7.  บนัทึกผลการตรวจติดตามสุขลกัษณะพื้นฐาน และการดาํเนินการแกไ้ขเม่ือพบขอ้บกพร่อง
ตอ้งจดัเก็บตามขอ้กาํหนดหมวดท่ี 2 ขอ้ 3.7 
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หมวดที ่2 
การวเิคราะห์อนัตราย (Hazard Analysis) และแผนงาน HACCP (HACCP Plan) 

 
 1. การวิเคราะห์อนัตราย (hazard analysis) 

1.1   ผูผ้ลิตตอ้งดาํเนินการวิเคราะห์อนัตรายทั้งอนัตรายทางชีวภาพ เคมี และกายภาพ เพื่อประเมิน
ว่าอนัตรายท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภค เก่ียวขอ้งและมีโอกาสเกิดขึ้นใน
ระหว่างการผลิตหรือไม่ โดยตอ้งพิจารณาอนัตรายทุกชนิดท่ีอาจเกิดขึ้นในสภาวะการผลิต
นั้น ๆ และหากมอนัตรายเก่ียวข้อง ผูผ้ลิตจะตอ้งมีมาตรการควบคุมป้องกันอนัตรายนั้ น 
เน่ืองจากอนัตรายเหล่าน้ีอาจเกิดขึ้นไดจ้ากสภาวะแวดลอ้มการผลิตและจากปัจจยัภายนอก
ซ่ึงไดแ้ก่ การเล้ียง การจบั และการดูแลหลงัการจบั อีกทั้งจากผลรายงานทางวิทยาศาสตร์
ประวติัการเจ็บป่วยทัว่ไป และขอ้มูลประกอบอ่ืน ๆ ไดแ้สดงให้เห็นว่าอนัตรายดงักล่าวมี
โอกาสเกิดขึ้นในผลิตภณัฑห์ากไม่มีการควบคุมท่ีเหมาะสม 

1.2   ผูผ้ลิตตอ้งบนัทึกขอ้มูลในการดาํเนินการวิเคราะห์อนัตราย รวมทั้งมาตรการ ควบคุมป้องกนั
อนัตรายเหล่านั้น 

 
2. ในกรณีท่ีการวิเคราะห์อันตรายในข้อ 1 ข้างต้น ให้ผลแสดงว่าอันตรายท่ีเก่ียวข้องกับความ

ปลอดภยัในอาหารมีโอกาสเกิดขึ้น ผูผ้ลิตจะตอ้งจดัทาํแผนงาน HACCP เป็นลายลกัษณ์อักษร   
ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะการผลิตเพื่อควบคุมป้องกนัอนัตรายนั้น ๆ และปฏิบติัตามแผนท่ีจดัทาํขึ้น
อยา่งมีประสิทธิภาพ แผนงาน HACCP ตอ้งจดัทาํขึ้นเฉพาะสาํหรับแต่ละชนิดของผลิตภณัฑ ์และ
สถานท่ีผลิต ผูผ้ลิตสามารถรวมกลุ่มตามชนิดผลิตภณัฑห์รือประเภทการผลิตได้ ถา้กลุ่มดงักล่าว
มีอนัตรายท่ีเก่ียวข้องรวมทั้งการควบคุมซ่ึงได้แก่ จุดวิกฤต ขอบเขตวิกฤต ขั้นตอนการตรวจ
ติดตาม การดาํเนินการแกไ้ขเม่ือเกิดการเบ่ียงเบน และการตรวจทวนสอบ เหมือนกนั 

 
3. รายละเอียดของแผนงาน HACCP ตอ้งครอบคลุมอยา่งนอ้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

3.1   ระบุอนัตรายท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและตอ้งควบคุม ตามท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากขอ้ 1 ขา้งตน้ ซ่ึงควร
รวมถึงอนัตรายทางชีวภาพ เคมี และกายภาพ ท่ีเกิดจาก 
1) สารพิษจากธรรมชาติ เช่น สารชีวพิษ ฯลฯ 
2) การปนเป้ือนของสารเคมีจากธรรมชาติ เช่น โลหะหนกั ฯลฯ 
3) ก า ร ป น เ ป้ื อ น ข อ ง เ ชื ้อ จ ุล ิน ท รีย ที์ ่ท าํ ใ ห ้เ ก ิด โ ร ค  เ ช ่น  Listeria monocytogenes,     

Salmonella ฯลฯ 
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4) ยาฆ่าแมลง 
5) การตกคา้งของสารปฏิชีวนะและยาอ่ืนๆ 
6) การเน่าเสียของปลาในกลุ่มท่ีทาํใหเ้กิดสารฮีสตามีน 
7) พยาธิในกรณีท่ีผลิตภณัฑน์ั้นไม่ไดท้าํใหสุ้กก่อนบริโภค 
8) สี หรือ สารปรุงแต่งท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต 
9) อนัตรายทางกายภาพ 

 
3.2  ระบุจุดวิกฤต (critical control point) สําหรับการควบคุมแต่ละอันตราย โดยสามารถ

ใชC้ODEX Decision Tree ช่วยในการพิจารณา หรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม และหากไม่สามารถควบคุม ลด 
หรือกาํจดัอนัตรายท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นนั้นไดใ้นกระบวนการผลิต ผูผ้ลิตตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต
หรือการควบคุมคุณภาพ ให้สามารถควบคุมอันตรายนั้นให้อยู่ในระดับท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภค 
 

3.3 กาํหนดขอบเขตวิกฤต (critical limit) ท่ีตอ้งควบคุมสําหรับแต่ละจุดวิกฤต ขอ้มูลท่ีใชก้าํหนด
ขอบเขตวิกฤตอาจมาจากเอกสารวิจยัท่ีน่าเช่ือถือหรือกฎระเบียบมาตรฐานของประเทศ ทั้งน้ี ขอบเขต
วิกฤตตอ้งมีการตรวจยนืยนั (validation) ความเหมาะสมของการ ควบคุมนั้น ๆ 
 

3.4 กาํหนดขั้นตอนวิธีการ และความถ่ีในการตรวจติดตาม (monitoring) แต่ละจุดวิกฤตอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ความมัน่ใจว่าการควบคุมยงัอยู่ในขอบเขตวิกฤตท่ีกาํหนดแผนการตรวจติดตามดงักล่าว
ตอ้งจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดาํเนินการและปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ ผูรั้บผิดชอบควรมีความรู้และประสบการณ์
ท่ีเหมาะสม 
 

3.5  กาํหนดการดาํเนินการแกไ้ข (corrective action) 
(1)  ตอ้งกาํหนดเป็นแผนไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อให้ผูป้ฏิบติัทราบในทนัทีว่าจะตอ้งดาํเนินการ

อย่างไรเม่ือเกิดการเบ่ียงเบนจากท่ีกาํหนดไวใ้นขอบเขตวิกฤต โดยควรครอบคลุมถึงการแกไ้ขปั ญหาให้
กลบัสู่สภาวะการผลิตท่ีถูกตอ้ง การแกไ้ขท่ีสาเหตุ และการดาํเนินการกบัรุ่นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบ 

(2)  ผลิตภณัฑท่ี์อาจไดรั้บผลกระทบทั้งหมดจะตอ้งไดรั้บการคดัแยกออกจากผลิตภณัฑป์กติ 
เพื่อตรวจทวนสอบความปลอดภยั ทั้งน้ีตอ้งมีการทบทวน (review) การดาํเนินการแกไ้ขเพื่อความมัน่ใจ
ในประสิทธิภาพและเกิดผล ซ่ึงการแกไ้ขตอ้งบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามขอ้กาํหนดขอ้ 3.6 การตรวจ
ทวนสอบ และขอ้ 3.7 การจดัเก็บรายงานบนัทึกผลการตรวจและเอกสาร 
 

 



ขอ้กาํหนดการจดัระบบวิเคราะห์อนัตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตผลติภณัฑป์ระมง 

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน์ํ้าและผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้า                    กรมประมง                        ฉบบัประกาศใช ้: เมษายน 2547    
                                                                                                                                                                            พิมพค์ร้ังท่ี 2 : เมษายน 2555   

 

 

3.6  กําหนดการตรวจทวนสอบ (Verification) และความถ่ี เพื่อตรวจสอบว่าระบบ HACCP           
ท่ีจดัทาํมีความเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะควบคุมอันตรายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีการนาํไปปฏิบติัอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(1) การตรวจทวนสอบ ตอ้งครอบคลุมกิจกรรมต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 
ก.  การทบทวนการวิเคราะห์อันตรายและความเหมาะสมของแผนงาน HACCP 

อย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยปีละคร้ัง และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการเกิดอนัตราย การเปล่ียนแปลงใด ๆ อาจรวมถึง วตัถุดิบหรือแหล่ง
ของวตัถุดิบ สูตรผลิตภณัฑ์ วิธีการผลิต ระบบการนาํส่งสินคา้ วตัถุประสงค์การใช้ 
ผลิตภณัฑห์รือกลุ่มของผูบ้ริโภค การทบทวนตอ้งดาํเนินการโดยบุคลากรท่ีมีความรู้  
ความเขา้ใจในอนัตรายท่ีเก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑ์และระบบ HACCP และตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนแผนงาน HACCP ทันทีท่ีผลการประเมินแสดงว่าแผนงานท่ีใช้อยู่ไม่
สามารถควบคุมอนัตรายได ้

ข.  การตรวจทวนสอบแบบต่อเน่ือง ซ่ึงได้แก่ การทบทวนขอ้ร้องเรียนของลูกคา้การ
ปรับเทียบอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจติดตามจุดวิกฤต และการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภณัฑ ์

ค.  การทบทวนบนัทึก (record review) รวมถึงการลงลายมือช่ือและวนัท่ีของผูท้บทวน  
โดยบนัทึกของการตรวจต่อไปน้ีท่ีตอ้งทบทวน 
(i) การตรวจติดตามจุดวิกฤต เพื่อตรวจสอบว่ามีการบันทึกผลในรายงานอย่าง

สมบูรณ์ และค่าท่ีตรวจวดัอยู่ในขอบเขตวิกฤตท่ีกาํหนด โดยต้องตรวจทาน
บนัทึกภายใน 1 สัปดาห์จากวนัผลิต และตอ้งก่อนวนัท่ีขนส่งผลิตภณัฑอ์อกจาก
โรงงาน 

(ii) การดาํเนินการแกไ้ข เพื่อตรวจสอบว่ามีการบนัทึกผลในรายงานอย่างสมบูรณ์
และมีการดําเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสมโดยต้องตรวจทานบันทึกภายใน 1 
สัปดาห์จากวนัผลิต และตอ้งก่อนวนัท่ีขนส่งผลิตภณัฑอ์อกจากโรงงาน 

(iii) การปรับเทียบอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจติดตาม ณ จุดวิกฤต        
เพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบติัตามแผนงานท่ีกาํหนด และมีการบนัทึกผลการ
ปรับเทียบอยา่งสมบูรณ์ โดยตอ้งตรวจทานบนัทึกตาม ความถี่ท่ีเหมาะสม 

ง.  สังเกตการปฏิบติังานของพนักงาน ซ่ึงประกอบดว้ย การตรวจติดตามการแกไ้ขเม่ือ
เกิดการเบ่ียงเบน ณ จุดวิกฤต และการตรวจติดตามสุขลกัษณะพื้นฐาน 

(2) ผูผ้ลิตจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขในทนัที หากผลการตรวจทวนสอบขา้งตน้พบขอ้บกพร่อง
ท่ีจาํเป็นตอ้งแกไ้ข 
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3.7  ระบบการจดัเก็บบนัทึกและเอกสาร 
(1)  มีระบบการจดัเก็บบนัทึกและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั HACCP โดยบนัทึกท่ีตอ้งจัดเก็บ  

ไดแ้ก่ ผลการตรวจติดตามจุดวิกฤต การดาํเนินการแกไ้ขเม่ือเกิดการเบ่ียงเบน และผลการ
ตรวจทวนสอบต่าง ๆ รวมถึงผลการปรับ เทียบเคร่ืองมือ ในส่วนของเอกสารขอ้มูล        
ท่ีตอ้งจดัเก็บ ไดแ้ก่ แผนงาน HACCP และขอ้มูลสนบัสนุนทางวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ 

(2) แบบรายงานบนัทึกการตรวจติดตามจุดวิกฤต ควรครอบคลุม ดงัน้ี 
1)  ช่ือ และสถานท่ีตั้งของผูผ้ลิต 
2)  วนัท่ีและเวลาท่ีตรวจติดตาม 
3)  ลายมือช่ือของผูด้าํเนินการตรวจติดตาม 
4)  ระบุรุ่นหรือรหสัผลิตภณัฑ ์
5)  ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต 

(3) ผูผ้ลิตตอ้งเก็บบนัทึกและขอ้มูลเป็นระยะเวลาอย่างน้อยเท่ากับอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภณัฑแ์ละไม่นอ้ยกว่า 
1)  1 ปี สาํหรับผลิตภณัฑแ์ช่เยน็ และผลิตภณัฑพ์ื้นเมือง 
2)  2 ปี สาํหรับผลิตภณัฑแ์ช่เยอืกแขง็ และผลิตภณัฑบ์รรจุกระป๋อง 

  
 

หมวดที ่3 
การฝึกอบรม 

 
ผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ HACCP ของโรงงาน ไดแ้ก่ ผูจ้ดัทาํระบบ HACCP ผูต้รวจติดตามจุด

วิกฤต และผูต้รวจทวนสอบระบบ HACCP ตามข้อกาํหนดข้อ 3.6 จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือ       
ผา่นการฝึกอบรมเก่ียวกบัสุขลกัษณะในการผลิต รวมทั้งหลกัการและการจดัทาํแผนงาน HACCP 
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หมวดที ่4 
เอกสารคู่มือคุณภาพ 

 
ผูป้ระกอบการตอ้งจดัทาํระบบ HACCP เป็นคู่มือคุณภาพ ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
1.  ขอ้มูลทัว่ไป (background information) ระบุถึง ช่ือผูป้ระกอบการ ท่ีอยู่  หมายเลขโทรศัพท์ 

และโทรสาร หมายเลขเอกสารหรือคร้ังท่ีส่งเอกสาร วนัท่ีส่ง และข้อผูกพนัของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

2.  โครงสร้างการบริหาร (organization chart) ระบุถึงโครงสร้างการบริหารของผูป้ระกอบการ 
สายการบงัคบับญัชาของผูรั้บผิดชอบระบบ HACCP 

3.  หนา้ท่ีรับผิดชอบของบุคลากรตามท่ีระบุในโครงสร้างการบริหาร (job responsibility) ในส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารระบบ HACCP 

4.  รายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (product description) ซ่ึงประกอบด้วย ช่ือผลิตภัณฑ์
คุณลกัษณะท่ีสําคญัของผลิตภณัฑ์ วตัถุประสงค์การใช้ ภาชนะบรรจุ อายุการเก็บ สถานท่ี
จาํหน่าย ขอ้แนะนาํบนฉลากและการควบคุมระหวา่งการขนส่ง 

5.  แผนภูมิการผลิต (flow diagram) ระบุขั้นตอนการผลิตหลักท่ีมีผลต่อความปลอดภัยของ
ผลิตภณัฑ ์

6.  วิธีปฏิบติัมาตรฐานท่ีเก่ียวกบัการผลิต (standard operating procedures) ระบุลกัษณะการผลิต
และการควบคุมคุณภาพของแต่ละขั้นตอน 

7.  การวิเคราะห์อนัตรายในแต่ละขั้นตอนการผลิต และวิธีการป้องกนัอนัตราย (control measures) 
8.  แผนงาน HACCP ในกรณีท่ีกระบวนการผลิตของผลิตภณัฑ์มีอนัตราย ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความ

ปลอดภยัในอาหารมีโอกาสเกิดขึ้น โดยแผนงาน HACCP ประกอบดว้ย 
1) ระบุอนัตรายท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและตอ้งควบคุม 
2) ระบุจุดวิกฤต (critical control point) สาํหรับการควบคุมแต่ละอนัตราย 
3) ระบุขอบเขตวิกฤต (critical limits) 
4) ระบุวิธีการตรวจติดตาม (monitoring procedures) 
5) ระบุวิธีการแกไ้ขเม่ือเกิดการเบ่ียงเบน (corrective actions) 
6) ระบุวิธีการตรวจทวนสอบ (verification procedures) 
7) ระบุช่ือบนัทึกผลการตรวจติดตาม 
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กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน์ํ้าและผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้า                    กรมประมง                        ฉบบัประกาศใช ้: เมษายน 2547    
                                                                                                                                                                            พิมพค์ร้ังท่ี 2 : เมษายน 2555   

 

9.  วิธีปฏิบัติมาตรฐานท่ีเก่ียวกับการรักษาความสะอาดและสุขอนามัย ( Standard Sanitation 
Operating Procedures) ระบุรายละเอียดแผนงานการรักษา สุขลกัษณะการผลิตตามขอ้กาํหนด
หมวดท่ี 1 ขอ้ 4 

10. การควบคุมคุณภาพพื้นฐานอ่ืนๆ อาทิเช่น 
1) การตรวจทวนสอบระบบ HACCP (system verification) ซ่ึงประกอบด้วย วิธีการตรวจ 

ความถี่และผูรั้บผิดชอบ 
2) ระบบการจดัเก็บบนัทึก (record keeping procedures) และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบ 

HACCP ตามขอ้กาํหนดหมวดท่ี 2 ขอ้ 3/3.7(1) พร้อม ระบุระยะเวลา และสถานท่ีในการ
จดัเก็บ 

3) การเรียกกลบัสินคา้ (recall procedures) ตอ้งครอบคลุมขั้นตอนการเรียกกลบัคืน และ
ผูรั้บผิดชอบ นอกจากนั้น ผูผ้ลิตตอ้งแสดงรายละเอียดรหัสสินคา้ ท่ีจดัทาํเพื่อประโยชน์
ในการสอบกลบัสินคา้ 

4) การฝึกอบรม ประกอบดว้ยโปรแกรมการฝึกอบรม หวัขอ้ วนัฝึกอบรมโดยประมาณ และ
ผูเ้ขา้รับฝึกอบรม 

11. คู่มือระบบ HACCP จะตอ้งไดรั้บการลงลายมือช่ือและวนัท่ี โดยผูท่ี้มีอาํนาจสูงสุดของบริษทั 
หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ HACCP ของโรงงาน การลงนามเป็นการแสดง         
การยอมรับระบบ HACCP ท่ีไดจ้ดัทาํ โดยตอ้งลงนามคร้ังแรกท่ีมีการยอมรับและนาํมาปฏิบติั 
รวมทั้งเม่ือมีการปรับเปล่ียนเอกสาร 

 
 


