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ข้อมูลเก่ียวกับการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร 
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System Certification Information 

  

 1. องค์กรได้น าระบบ HACCP ไปปฏิบตั ิตัง้แต ่  

      The organization has implemented HACCP system since        

     องค์กรได้รับการรับรองระบบใดๆ  จากหน่วยงานอ่ืนแล้วใช่หรือไม่ 

     Does the organization hold any system certification by other certification body?            

 ใช่ : Yes          ไม่ใช ่:  No                                          

  ถ้าใช่  โปรดระบมุาตรฐาน ขอบข่ายท่ีได้รับ และหน่วยรับรอง 

  If yes, please specify standard, scopes and name of certification body 

            

            
 2. องค์กรได้รับการรับรองผลิตภณัฑ์ จากหน่วยงานอ่ืนแล้วใช่หรือไม่ 
  Does the organization hold any product certification by other certification body?                                
  ใช่ : Yes          ไม่ใช่ : No         
  ถ้าใช่  โปรดระบมุาตรฐาน และหน่วยรับรอง : If yes, please specify standard and name of certification body 

            

          

  3. มีกระบวนการใดท่ีองค์กรใช้ผู้ รับเหมาช่วงปฏิบตังิานแทนหรือไม่ : Is there any process carried out by subcontractor? 

                  มี : Yes          ไม่ใช่ : No  

  ถ้ามี โปรดระบรุายละเอียด : If yes, please describe  

                      

          

4. องค์กรมีการใช้บริษัทท่ีปรึกษาหรือไม่  

Does the organization use the consulting company ? 

 มี : Yes           ไม่มี : No 

       ถ้ามี โปรดระบช่ืุอบริษัทท่ีปรึกษา และช่ือผู้ให้ค าปรึกษา : If yes, please provide consultant company and consultancy name. 
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กรุณาแนบเอกสารประกอบค าขอรับการรับรอง ดังนี ้ :  Please attach these specified documents for consideration 

 1. แผนท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ และสถานประกอบการอ่ืนๆ ท่ีขอรับการรับรอง :  Head office and other locations maps 

2. ส าเนาหนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ ท่ีมีอายไุม่เกิน 6 เดือน    

         A copy of affidavit of partnership and company registry office not exceeding 6 months 

 3. ส าเนาใบอนญุาตประกอบกิจการ :  A copy of factory operating license 

 4. คูมื่อระบบ HACCP ท่ีขอรับการรับรอง ซึง่รวมถงึ :  HACCP system manual that includes 

  - แผน HACCP : HACCP plan  - การวเิคราะห์อนัตรายและการก าหนด CCP : Hazard  

  - รายละเอียดผลิตภณัฑ์ : Product description                         Analysis and CCP Determination 

      - แผนภมูิกระบวนการผลิต : Process flow chart           

 5. เอกสารขัน้ตอนการปฏิบตังิาน / วธีิการปฏิบตังิาน (อาจจดัส่งเพิ่มเตมิภายหลงัก่อนการตรวจประเมินไม่น้อยกว่า 2 สปัดาห์)  Procedure manual / 

Work instruction (can submit at least 2 weeks prior to the audit date) 

 6. กฎหมายด้านอาหารท่ีเก่ียวข้อง  :  Food regulations concern 

 7. ผงัโครงสร้างองค์กร  : Organization chart 

 

หมายเหตุ หากเอกสารรายการใด มีอยู่ในคูมื่อระบบ  HACCP แล้ว ไม่จ าเป็นแนบเอกสารเพิ่มเตมิ  
Remark If any documents are already attached in the HACCP manual, it is not necessary to submit additional separate documents  
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