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ບ ໍ່ ມີ ແຜນ HACCP ຫ ຼື  
ບ ໍ່ ຕໍ້ ອງການເອກະສາ

ນກ າກັບ  

 ຕໍ້ ອງການແຜນ HACCP 
ທີໍ່ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຼຸ ມັດຈາ

ກເຂດ  

 ຕໍ້ ອງການເອກະສານ
ກ າກັບຈາກລັດ  

ໝັກ, 
ປຼຸ ງ/ປໍ່ ອຍໃຫໍ້ ເຢັນ, 

ຫຼຸໍ້ ມຫ ໍ່ ໂດຍໃຊໍ້ ລະບົບສຼຸ ນ
ຍາກາດໃຫໍ້ ປິ ດສະໜິດ

ນໍ້ ອຍກວໍ່ າ < 48 
ຊົໍ່ ວໂມງ, ຖໍ້ າ: 

1. ຜະລິ ດພັນແມໍ່ ນບຼຸ ລິ ມະ
ສິ ດຂອງ ROP ຫ ຼື  
ພາາຍຫ ັ ງຈາກປຼຸ ງ, 
ປໍ່ ອຍໃຫໍ້ ເຢັນ ຫ ຼື  
ອຼຸໍ່ ນຄຼື ອນ 

2. ຜະລິ ດພັນຕິດສະຫ າກ
ທີໍ່ ມີ ເວລາ ແລະ 
ວັນທີໍ່ ທີໍ່ ຢ ໍ່ ໃນຖົງ ແລະ 
ພາຍໃຕໍ້ ການເຮັດສຼຸ ນຍ
າກາດ 

3. ຜະລິ ດພັນຖຼື ກເອົ າອອ
ກຈາກຖົງພາຍໃນ 48 
ຊົໍ່ ວໂມງຕໍ້ ອງໄດໍ້ ຮັບກາ
ນປິ ດຄຼື ນ 

4. ຜະລິ ດພັນຕໍ້ ອງເກັບໄວໍ້
ທີໍ່ ອຼຸ ນຫະພ ມທີໍ່  ຫ ຼື  
ຕ ໍ່ າກວໍ່ າ 41oF 

5. ຖໍ້ າມີ ຜະລັດພັນທີໍ່ ອອ
ກມາຈາກຖົງເກີນ 48 
ຊົໍ່ ວໂມງ, 
ຕໍ້ ອງໄດໍ້ ປະຕິບັດຕາມ
ກົດການໝາຍວັນທີ  

ບ ໍ່ ລວມເອົ າປາເຂົ ໍ້ ານ າ 
ນີ ໍ້ ແມໍ່ ນຂ ໍ້ ຍົກເວັໍ້ ນ 

(ເບິ ໍ່ ງຄ ໍ່ ມຶ  
ຜ ໍ້ ກວດກາ#02-12) 

ການໝັກ ຫ ຼື  
ປຼຸ ງ/ປໍ່ ອຍໃຫໍ້ ເຢັນ 

ຕໍ້ ອປິ ດສະໜິດຈົນກວໍ່ າຈະ
ຮອດ 72 ຊົໍ່ ວໂມງ 

ຖໍ້ າຜ ໍ້ ດ າເນີ ນການມີ ການຕິດຕ
າມຕ ໍ້ ເຢັນດໍ້ ວຍວິ ທີ ອີ ເລັກໂທຣ
ນິ ກ ແລະ 
ເປັນໄປຕາມຂ ໍ້ ກ ານົດ, 
ບ ໍ່ ດັໍ່ ງນັໍ້ ນແມໍ່ ນໃຫໍ້ ມີ ໃບກ າກັບ 

--ຫ ຼື -- 
ຫຼຸໍ້ ມຫ ໍ່ ໄດໍ້ ຈົນຮອນ 14 
ມຼື ໍ້ ທີໍ່ ລະດັບອຼຸ ນຫະພຼຸ ມ 
41F ຫ ຼື  ຕ ໍ່ າກວໍ່ ານັໍ້ ນ 

1. ຊີ ໍ້ ນງົວ, ໝ , ໄກໍ່  ດິ ບ 
2. ຜັກດິ ບ ( 

ແນະນ າໃຫໍ້ ແບໍ່ ງກໍ່ ອນຫຼຸໍ້ ມ
ຫ ໍ່  ເມຼືໍ່ ອລະລາຍ) 

3. ປາດິ ບທີໍ່ ແຊໍ່ ແຂງກໍ່ ອນ, 
ລະຫວໍ່ າງ ແລະ ຫ ັ ງການໃສໍ່ ຖົງ 
(ຕໍ້ ອງໄດໍ້ ແບໍ່ ງຫຼຸໍ້ ມຫ ໍ່ ເມຼືໍ່ ອລະລາ
ຍ) 

--ຫ ຼື - 
ຫຼຸໍ້ ມຫ ໍ່ ດໍ້ ວຍການເຮັດສຼຸ ນຍາ

ກາດກໍ່ ອນແຊໍ່ ແຂງ 

ຊີ ໍ້ ນງົວ, ໝ , ໄກໍ່ , ປາ ແລະ 
ຜັກດິ ບທີໍ່ ແຊໍ່ ແຂງຕໍ້ ອງເກັບໄວໍ້ ໃນ
ຫໍ້ ອງແຊໍ່ ແຊງຕະຫ ອດໄປ 

ການໝັກ, 
ປຼຸ ງ/ປໍ່ ອຍໃຫໍ້ ເຢັນທີໍ່ ຫຼຸ ໍ້ ມຫ ໍ່
ແລໍ້ ວສາມາດເກັບໄວໍ້ ຮອ

ດ 72 ຊົໍ່ ວໂມງ 

ຖໍ້ າຜ ໍ້ ດ າເນີ ນການບ ໍ່ ໄດໍ້ ມີ ກາ
ນຕິດຕາມຕ ໍ້ ເຢັນດໍ້ ວຍລະບົ
ບອີ ເລັກໂທຣນິ ກ ຫ ຼື  
ຕໍ້ ອງການທີໍ່ ຈະປະຕິບັດແບ
ບໃໝໍ່ ແມໍ່ ນຕໍ້ ອງປະຕິບັດຕ
າມຂ ໍ້ ກ ານົດ. 

--ຫ ຼື -- 

ຫຼຸໍ້ ມຫ ໍ່ ແບບສຼຸ ນຍາກາດ 

ຜະລິ ດພັນປຼຸ ງສຼຸ ກອຼືໍ່ ນໆທັງໝົ
ດຕໍ້ ອງໄດໍ້ ປິ ດເປັນເວລາຫ າຍ
ກວໍ່ າ >48 ຊົໍ່ ວໂມງ 

ເບິ ໍ່ ງທີ ໍ່  OAR 333-150-0000, 
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