ระบบคุณภาพ
และความ
ปลอดภัย :

มาตรฐานสมาคมผู ค า ปลี ก แห ง ประเทศอั ง กฤษ
สําหรับผูผลิตอาหาร (BRC Global Standard – Food)

BRC

มาตรฐาน BRC คืออะไร

มาตรฐานสมาคมผูค้ า้ ปลีกแห่งประเทศอังกฤษสําหรับผูผ้ ลิตอาหาร คือ หลักเกณฑ์ทดีี
ในการผลิตอาหาร ซึงถูกพัฒนาขึน เมือปี พ.ศ. 2541 โดยสมาคมผูค้ า้ ปลีกแห่งประเทศอังกฤษ
(British Retail Consortium หรือ BRC) เป็ นมาตรฐานสมัครใจ ซึงไม่มผี ลทางกฎหมาย แต่เป็ น
ข้อ กํ า หนดที ห้ า งค้ า ปลี ก ในประเทศอัง กฤษและสหภาพยุ โ รปบางประเทศกํ า หนดให้
ผูป้ ระกอบการผลิตสินค้าอาหารต้องทําก่อนส่งสินค้าเข้าไปจําหน่ าย
เนือหาของมาตรฐาน BRC ฉบับที 5 (ฉบับปจั จุบนั ) ครอบคลุม 4 เรืองหลักๆ ด้วยกัน
อันประกอบด้วย

1. ความมุง่ มันของผูบ้ ริหาร (Senior Management commitment)
2. การจัดทําแผน HACCP (HACCP plan)
3. ระบบการบริหารด้านคุณภาพ (Quality management system)
4. โปรแกรมพืน ฐานสํ า หรับ การจัด การอาหารให้ ป ลอดภัย (Prerequisite
programmes)
โดยมุ่งเน้ นเรืองความปลอดภัยและความถูก ต้องตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์อาหาร
นัน ๆ ทัง นีได้แบ่งเนือหาของมาตรฐานออกเป็ นข้อกําหนดทัง หมด 7 ข้อกําหนด ได้แก่

1. ความมุ่งมันของผู้บริหาร ผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรต้องแสดงความมุง่ มันที
จะนํามาตรฐาน ความปลอดภัยด้านอาหาร BRC ไปประยุกต์ใช้ รวมถึงต้องจัดหาทรัพยากรอย่าง
เพียงพอ มีการสือสารทีมีประสิทธิภาพ มีระบบการทบทวนและดําเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนือง
โดยต้องจัดทําเป็ นเอกสาร

2. แผนความปลอดภัยด้านอาหาร-HACCP แผนความปลอดภัยด้านอาหาร
ขององค์กรต้องอยูบ่ นพืน ฐานของระบบ HACCP ซึงต้องจัดทําอย่างเป็ นระบบ เข้าใจง่าย สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้และรักษาไว้ โดยต้องใช้หลักการ HACCP ของ Codex Alimentarius และต้อง
สอดคล้องกับกฎหมายหรือหลักปฏิบตั ทิ เกี
ี ยวข้อง ซึงระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที
ต้องควบคุม หรือ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) ประกอบด้วย
การระบุ อนั ตรายทุกชนิดทีอาจเกิด ขึน , ดํา เนิน การวิเคราะห์หาอัน ตราย, หามาตรการในการ
ควบคุม, กําหนดจุดวิกฤตทีต้องควบคุม, กําหนดค่าวิกฤตของแต่ละจุดวิกฤตทีต้องควบคุม,
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กําหนดระบบการตรวจติดตามสําหรับแต่ละจุดวิกฤตทีต้องควบคุม, กําหนดวิธกี าร
แก้ไขสําหรับการเบียงเบนทีอาจเกิดขึน, กําหนดวิธกี ารทวนสอบต่างๆ และกําหนดวิธีการเก็บ
บันทึกข้อมูลและการจัดทําเอกสาร

3. ระบบบริ หารคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร ผูบ้ ริหารระดับสูงของ
องค์กรต้องพัฒนาและจัดทําเอกสารนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร โดยได้รบั
การทบทวน ลงนามและระบุ ว ัน ทีโดยผู้บ ริห ารระดับ สูง ซึงระบบบริห ารคุณ ภาพและความ
ปลอดภัยด้านอาหารนีจะช่วยสร้างความพึงพอใจทางด้านผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร
ให้กบั ลูกค้า ซึงองค์กรจะต้องมีการกําหนดระบบบริหารคุณภาพทีสัมพันธ์กบั มาตรฐานทีจัดทํา
เริมตัง แต่การกําหนดและจัดทําเอกสารนโยบายคุณภาพ, คูม่ อื คุณภาพ, โครงสร้างองค์กร ความ
รับผิดชอบและอํานาจหน้ าทีของฝา่ ยบริหาร, ความมุ่งมันของฝ่ายบริหาร, การมุ่งเน้นทีลูกค้า,
การทบทวนโดยฝา่ ยบริหาร, การบริหารทรัพยากร, การตรวจติดตามภายในองค์กร, การจัดซือ,
การจัดการระบบเอกสาร, การตรวจติดตามภายใน ตลอดจนการจัดการกับคําร้องเรียนของลูกค้า

4. มาตรฐานภายนอก โรงงานต้องมีขนาด ทีตัง โครงสร้างและการออกแบบที
เหมาะสม เพือสะดวกแก่การบํา รุงรัก ษา ป้อ งกัน การปนเปื อ น และสามารถดํา เนิ นการผลิต
อาหารทีปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย ซึงมาตรฐานภายนอกได้แก่ ทํา เลทีตัง บริเ วณ
โดยรอบและสาธารณู ป โภคต่างๆ กับสิงแวดล้อมภายใน ได้แ ก่ ตัวอาคาร, สิงอํานวยความ
สะดวกและอุปกรณ์ , แผนผังเส้นทางการผลิต และการคัดแยก, ระบบการจัดเก็บ/ดูแล การทํา
ความสะอาด, การจัดการขยะ, การควบคุมสัตว์พาหะ และการขนส่ง ซึงองค์กรจะต้องจัดให้มี
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีการบํารุงรักษาให้อยูใ่ นสภาพทีใช้งานได้เป็ นอย่างดี

5. การควบคุมผลิ ตภัณฑ์ ระเบียบปฏิบตั งิ านสําหรับการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในสถานทีซึงมันใจได้กระบวนการผลิตโรงงานจะผลิตผลิตภัณฑ์ทปลอดภั
ี
ย
และถูกต้องตามกฎหมายโดยระเบียบปฏิบตั งิ านในการควบคุมกระบวนการผลิตเริมตัง แต่ การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, การจัดการวัตถุดบิ ทีมีความเฉพาะ เช่น มีสารก่อให้เกิดการแพ้
(Allergens), อุ ป กรณ์ ต รวจจับ โลหะ/สิงแปลกปลอม, บรรจุ ภ ัณ ฑ์, การตรวจสอบและการ
วิเ คราะห์ ผ ลิต ภัณ ฑ์, การหมุ น เวีย นสต็ อ ก, การตรวจปล่ อ ยผลิต ภัณ ฑ์ , และการควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์ทไม่
ี เป็ นไปตามข้อกําหนด

6. การควบคุมกระบวนการ องค์กรต้องสามารถควบคุมทุกกระบวนการผลิตได้
อย่ า งมีป ระสิท ธิ ภ าพ ซึ งการควบคุ ม กระบวนการแบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว นคือ การควบคุ ม
กระบวนการผลิต, การควบคุมเชิงคุณภาพ และการควบคุมอุปกรณ์ตรวจวัด ซึงองค์กรต้อง
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กําหนดระเบียบปฏิบัติ เพือเป็ นการยืนยันว่ากระบวนการผลิตและอุปกรณ์ทใช้
ี มี
ความสามารถทีจะผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ ท ีปลอดภัย ,ความถีและวิธีใ นการตรวจสอบเชิง ปริม าณ
สอดคล้องตามข้อกําหนดของกฎหมายและคุณลักษณะทางคุณภาพทีต้องการอย่างสมําเสมอ

7. บุคลากร องค์กรต้องมันใจว่าพนักงานทีทํางานซึงมีผลต่อความปลอดภัย
กฎหมายและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้รบั คําแนะนํ าอย่างเพียงพอตามหน้ าทีและกิจกรรมที
ได้ร ับ มอบหมาย ผ่ า นการฝึ ก อบรมหรือ มีป ระสบการณ์ ใ นงานนั น ๆ ทัง นี ร วมไปถึง มีก าร
ควบคุมดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล, การตรวจสุขภาพ และเครืองแต่ง กายของพนักงานผู้ผลิต
อาหาร, ผูเ้ ข้าเยียมชม และผูร้ บั จ้างทีปฏิบตั งิ านหรือเข้าไปในบริเวณผลิตอาหาร
ทัง นีได้มกี ารระบุขอ้ กําหนดพืน ฐาน (Fundamental) ไว้บางข้อกําหนด ซึงถ้าองค์กร
ไม่สามารถดําเนินการภายใต้ขอ้ กําหนดพืน ฐานเหล่านีได้ จะไม่ได้รบั การรับรอง โดยข้อกําหนด
พืน ฐานทีต้องจัดทํา และมีการนําไปใช้ปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ได้แก่

1. ความมุง่ มันของผูบ้ ริหาร (ข้อ 1)
2. แผนความปลอดภัยด้านอาหาร HACCP (ข้อ 2)
3. การตรวจติดตามภายในองค์กร (ข้อ 3.5)
4. การแก้ไขและป้องกัน (ข้อ 3.8)
5. การสอบกลับ (ข้อ 3.9)
6. แผนผัง เส้นทางการผลิตและการคัดแยก (ข้อ 4.3.1)
7. ระบบการจัดเก็บ/ ดูแล การทําความสะอาด (ข้อ 4.9)
8. ข้อกําหนดในการจัดการวัตถุทมีี ความเฉพาะเจาะจง (ข้อ 5.2)
9. การควบคุมกระบวนการผลิต (ข้อ 6.1)
10. การฝึกอบรม (ข้อ 7.1)
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ขอบเขตของการขอการรับรอง

ผูท้ สามารถขอการรั
ี
บรองมาตรฐาน BRC ได้ประกอบด้วย
1. โรงงานผูผ้ ลิต/ผูแ้ ปรรูปสินค้าภายใต้ยห้ี อของผูค้ า้ ปลีก (Manufacture of process
food supply of retailer branded product)
2. ผูผ้ ลิตสินค้าอาหาร หรือ ส่วนประกอบของอาหาร สําหรับบริการอาหารและโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร(Branded food products and processed or prepared food or
ingredients for use by food service companies, catering companies and food
manufacturers)
ทัง นี การขอการรับรองมาตรฐาน BRC นัน องค์กร/บริษทั จะต้องมีโรงงานเป็ น ของ
ตนเอง ขอบเขตการรับรองจะไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มของผูผ้ ลิตทีทําหน้าทีซือมาขายไป หรือ ผูแ้ บ่ง
บรรจุสนิ ค้า
กิจการทีไม่สามารถขอการรับรองได้คอื
1. ผูค้ า้ ส่ง (Wholesale)
2. ผูน้ ําเข้า (Importation)
3. ศูนย์กระจายและเก็บรักษาสินค้า (Distribution or storage outside the direct
control to company)
เกณฑการตรวจประเมิน

ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน BRC สามารถแบ่งระดับของความไม่สอดคล้องออกเป็ น 3
ระดับ คือ
1. Critical หมายถึง มีขอ้ บกพร่องระดับวิกฤต กล่าวคือ พบสิงทีไม่สอดคล้องตาม
ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของอาหารหรือด้านกฎหมายอย่า งรุนแรง เช่น ไม่ปฏิบ ัตติ าม
ข้อกําหนดพืน ฐาน (Fundamental) หรือ รายละเอียดของฉลากอาหารไม่ถกู ต้องตามข้อกําหนด
ของกฎหมายอาหารประเทศคูค่ า้ เป็ นต้น

2. Major หมายถึง มีขอ้ บกพร่องมาก กล่าวคือ พบสิงทีไม่สอดคล้องตามข้อกําหนด
ด้านความ ปลอดภัยของอาหารหรือด้านกฎหมาย เช่น ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดทีได้จดั ทําไว้
โดยเจตนา หรือไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดพืนฐาน (Fundamental) ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม อาทิเช่น ไม่มกี ารตรวจสอบ หรือ รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เป็ นต้น
Minor หมายถึง มีขอ้ บกพร่องเล็กน้ อย กล่าวคือ พบสิงทีไม่สอดคล้องตาม
ข้อกําหนดซึงไม่เกียวข้องกับความปลอดภัยของอาหารหรือด้านกฎหมายทีจัดทําบางส่วน เช่น
การนํ าข้อกําหนดพืน ฐาน (Fundamental) ไปปฏิบตั ไิ ม่ครบถ้วน หรือมีการนําข้อกําหนดไปใช้
ปฏิบตั แิ ต่ไม่พบเอกสารบันทึกผลต่างๆ เป็ นต้น

3.
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การสรุปผลของการตรวจประเมิน จะใช้วธิ กี ารให้คะแนนโดยแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ คือ
A, B, C และ D ตามจํานวนของสิงทีไม่สอดคล้องตามข้อกําหนดทีตรวจพบ ซึงจะมีผลต่อการ
ได้รบั การรับรองและอายุของใบรับรอง โดยในกรณีทีไม่พบสิงทีไม่สอดคล้องตามข้อกําหนด
มาตรฐาน BRC และได้รบั การรับรอง หน่ วยตรวจรับรองจะจัดทํารายงานผลการตรวจประเมิน
ให้กบั องค์กร/ โรงงาน และดําเนินการเรืองการออกใบรับรองให้ ภายใน 28 วัน แต่หากพบสิงที
ไม่สอดคล้องตามข้อกําหนด องค์กร/ โรงงานจะยังไม่ได้รบั การรับรองจนกว่าจะดําเนินการเพือ
กําหนดแนวทางแก้ไข โดยมีเกณฑ์การปฏิบตั ดิ งั นีคอื
1. กรณี เป็ นการตรวจประเมิ นขันต้นเพือขอรับการรับรอง
- หากพบสิงทีไม่สอดคล้องในระดับ Critical หรือ Major ในส่วนของข้อกําหนดพืน ฐาน
(Fundamental) องค์กร/ โรงงานจะไม่ได้รบั การรับรอง และต้องถูกตรวจประเมินใหม่
ทัง หมด
- หากพบสิงทีไม่สอดคล้องในระดับ Critical ในส่วนของข้อกําหนดอืนๆ ทีไม่ใช่ขอ้ กําหนด
พืน ฐานองค์กร/ โรงงานจะยังไม่ได้รบั การรับรอง จนกว่าจะดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
โดยอาจถูกตรวจประเมินใหม่ และจะทราบผลว่าได้รบั การรับรองหรือไม่ภายใน 42 วัน
- หากพบสิงทีไม่สอดคล้องในระดับ Major ในส่วนของข้อกําหนดอืนๆ ทีไม่ใช่ขอ้ กําหนด
พืน ฐาน องค์กร/ โรงงานจะยังไม่ได้รบั การรับรองจนกว่าจะดําเนินการแก้ไขและรายงาน
ให้กบั หน่ วยตรวจสอบทราบภายใน 28 วัน โดยอาจถูกตรวจประเมินใหม่ และจะทราบ
ผลว่าได้รบั การรับรองหรือไม่ภายใน 42 วัน ทัง นีหากไม่สามารถดําเนินการแก้ไขให้
แล้วเสร็จได้ภายใน 3 เดือนจะต้องถูกตรวจประเมินใหม่ทงั  หมด
- หากพบสิงทีไม่สอดคล้องในระดับ Minor ในส่วนของข้อกําหนดอืนๆ ทีไม่ใช่ขอ้ กําหนด
พืน ฐาน องค์กร/โรงงานจะยังไม่ได้รบั การรับรองจนกว่าจะดําเนินการแก้ไขและรายงาน
ให้กบั หน่ วยตรวจสอบทราบภายใน 28 วัน โดยอาจถูกตรวจประเมินใหม่ และจะทราบ
ผลว่าได้รบั การรับรองหรือไม่ภายใน 42 วัน

2. กรณี เป็ นการตรวจประเมินต่อเนื องเพือขอรับการรับรอง
- หากพบ สิ ง ที ไม่ ส อดค ล้ อ งในร ะ ดั บ Critical ใน ส่ ว น ของข้ อ กํ า ห นดพื น ฐา น
(Fundamental) องค์กร/ โรงงานจะถูกเพิกถอนใบรับรอง และต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ส่วนสินค้าทีผลิตในวันนัน จะถูกกักกันไว้ทนั ที และต้องถูกตรวจประเมินใหม่ทงั  หมด
- หากพบสิงทีไม่สอดคล้องในระดับ Major ในส่วนของข้อกําหนดพืน ฐาน (Fundamental)
องค์กร/โรงงานจะถูกเพิกถอนใบรับรอง และต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยจะต้องถูกตรวจ
ประเมินใหม่ทงั  หมด
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- หากพบสิงทีไม่สอดคล้องในระดับ Critical ในส่วนของข้อกําหนดอืนๆ ทีไม่ใช่ขอ้ กําหนด
พืนฐานองค์กร/โรงงานจะถูกระงับการรับรองทัน ที และต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ ส่ว น
สินค้าทีผลิตในวันนัน จะถูกกักกันไว้ทนั ที จนกว่าจะดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ โดยจะ
ถูกตรวจประเมินใหม่และทราบผลว่าได้รบั การรับรองหรือไม่ภายใน 42 วัน
- หากพบสิงทีไม่สอดคล้องในระดับ Major ในส่วนของข้อกําหนดอืนๆ ทีไม่ใช่ขอ้ กําหนด
พืน ฐาน องค์กร/โรงงานจะต้องดําเนินการแก้ไขและรายงานให้กบั หน่ วยตรวจสอบทราบ
ภายใน 28 วัน โดยอาจถูกตรวจประเมินใหม่ และจะทราบผลว่าได้รบั การรับรองหรือไม่
ภายใน 42 วัน
- หากพบสิงทีไม่สอดคล้องในระดับ Minor ในส่วนของข้อกําหนดอืนๆ ทีไม่ใช่ขอ้ กําหนด
พืนฐาน องค์กร/ โรงงานจะต้องดําเนิ นการแก้ไขและรายงานให้ก บั หน่ วยตรวจสอบ
ทราบภายใน 28 วัน โดยอาจถูกตรวจประเมินใหม่ และจะทราบผลว่าได้รบั การรับรอง
หรือไม่ภายใน 42 วัน
ตารางแสดงเกณฑ์การให้คะแนนและความถีในการตรวจประเมิ น
เกรด

Fundamental

Critical

Major

A

1

B
B

Minor

ความถีในการตรวจ
ประเมิน

10 หรือน้อยกว่า

12 เดือน

10 หรือน้อยกว่า

12 เดือน

11 ถึง 20

12 เดือน

C

2

20 หรือน้อยกว่า

6 เดือน

C

น้อยกว่า 2

มากกว่า 30

6 เดือน

D
D

1 หรือมากกว่า

ไม่ได้รบั การรับรอง

1 หรือมากว่า

ไม่ได้รบั การรับรอง

D

3 หรือมากกว่า

D

2

21 หรือมากกว่า

ไม่ได้รบั การรับรอง

D

น้อยกว่า 2

31 หรือมากกว่า

ไม่ได้รบั การรับรอง

ไม่ได้รบั การรับรอง

สืบค้นข้อมูลเพิมเติม: http://www.brc.org.uk
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