
แสดงออกความมุงมัน่ในการผลิตอาหาร 

ใหปลอดภยัดวย

ความทาทายทางธุรกิจ
• สืบเนื่องจากความตองการและแรงกดดันจากผูบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น 

ผูประกอบการตลอดทั้งหวงโซอุปทานจึงตองแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานความปลอดภัยดานอาหาร

FSSC 22000 คือแผนการรับรองครบวงจรสําหรับระบบมาตรฐาน 

ความปลอดภัยดานอาหาร ซึ่งมีพื้นฐานมาจากระบบมาตรฐานเดิม 

อยาง ISO 22000 และขอกําหนดทางเทคนิคสําหรับโปรแกรม

สุขลักษณะพื้นฐาน หรือ Pre-requisite Programs (PRPs)

• FSSC 22000 คืออะไร
คือแผนการรับรองโดย Foundation of Food Safety Certification 

เหมาะสําหรับผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของกับอาหารในทุกขั้นตอน 

ประกอบดวยหัวขอดังนี้
• ระบบการจัดการความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety Management

System) ซึ่งประกอบดวย ISO 22000 และ ISO/TS 22003

• ขอกําหนดทางเทคนิคสําหรับโปรแกรมสุขลักษณะพื้นฐาน
หรือ Pre-requisite Programs (PRPs)

• ขอกําหนดเพิ่มเติมของ FSSC

ทางเลือกจาก บูโร เวอริทัส

ประโยชน

สามารถเทียบเคียง
และเปนท่ียอมรับจาก 
GFSI* (การผลิต)

มีพื้นฐานมาจากระบบ 

มาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ 

ในระดับสากล

รองรับมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย

ดําเนินการ

ตามขั้นตอน

ควบคุมขั้นตอนภายใน

ลดความเสี่ยงดานอาหาร

และเพิ่มความปลอดภัย

ดานอาหารใหกับผูบริโภค

กระตุนใหมีการดําเนิน

การดานความปลอดภัย

ของอาหารในเชิงรุก

มุงเนนความทาทาย

ที่จําเปน

บริการที่เกี่ยวของ
มาตรฐานแบบบูรณาการ

ISO 22000/FSSC 22000, มาตรฐาน GFSI, เอกสารเพิ่มเติมจากลูกคา, 

เอกสารเพิ่มเติมจาก FSMA, ระบบมาตรฐานการจัดการ QHSE (ISO 9001, 

ISO14001, ISO 45001) และอื่น ๆ ตางถูกออกแบบมาใหสอดคลองกัน บูโร 

เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น มีบริการรับรองแบบบูรณาการ และโปรแกรมการตรวจ 

สําหรับอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญโดยเฉพาะ และเอกสารเพิ่มเติมสําหรับ 

การตรวจประเมิน GFSI การตรวจประเมิน FSSC สามารถดําเนินการรวมกับ 

ระบบมาตรฐานอื่น ๆ ได (คุณภาพ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, 

สิ่งแวดลอม, ความรับผิดชอบตอสังคม) ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ, ความแมนยํา, 

และยกระดับมาตรฐานใหดียิ่งขึ้น

ผสานรวมขอกําหนดความปลอดภัยดานอาหารเขาไวดวยกัน

ระบบมาตรฐาน ISO 22000 สามารถรวมเขากับขอกําหนดของ HACCP 

และขั้นตอนการดําเนินการการกับโปรแกรมสุขลักษณะพื้นฐาน หรือ Pre-

requisite Programs (PRPs) ได เพื่อสรางความมั่นใจในการควบคุม 

ความเสี่ยงโดยการใชการรวมกันของมาตรการควบคุม
* Global Food Safety Initiative (GFSI) 

FSSC 22000 



ขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ
มีดังนี้
• กําหนดขอบเขต (scope) การรับรอง
• Pre-audit (เลือกได) วิเคราะหจุดบอดและ

วินิจฉัยภาวะปจจุบันขององคกรเทียบกับมาตรฐาน

• Certification audit ดําเนินการใน 2 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1. ดําเนินการสํารวจความพรอม
เพื่อยืนยันวาองคกรมีความพรอมสําหรับการรับรอง

ขั้นที่ 2. ประเมินความสอดคลอง

รวมถึงประสิทธิภาพของระบบมาตรฐานการจัดการขององคกร

• การรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 มีอายุ 3 ป แตองคกรที่ไดรับการรับรองจะตองดําเนินการ
ตรวจติดตาม (surveillance) ตามรอบที่กําหนดเพื่อรักษาสถานะการรับรองไว

• ดําเนินการตรวจติดตาม (Surveillance) เพื่อยืนยันวาระบบมาตรฐานการจัดการยังคงสอดคลอง
กับขอกําหนดของมาตรฐานนั้น และตรวจสอบวาองคกรยังมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

• หลังอายุการรับรองมาตรฐานฉบับเดิมสิ้นสุดลง ดําเนินการ Re-certification เพื่อตออายุการรับรอง
และเปนการยืนยันวาองคกรยังคงมีประสิทธิภาพและพัฒนาอยางตอเนื่อง

FOR MORE INFORMATION :
 https://bureauveritas.com.th
sale.support@bureauveritas.com

ผูเชี่ยวชาญดานอาหาร
 บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น สามารถชวยสนับสนุน 
ใหผูประกอบการดานอาหารสามารถดําเนินการให

สอดคลองกับระบบมาตรฐานระดับสูงอยางคุณภาพ, 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, และสิ่งแวดลอมได 
เหลาผูตรวจประเมินของเรามีความเชี่ยวชาญในแตละ
ดาน เปนพิเศษ ทําใหสามารถเขาใจถึงกระบวนการ 
ขององคกรและสงมอบบริการที่ดีที่สุดใหกับทานได

ทําไมตองเปนบริการ 
จากบูโร เวอริทัส

FSMS*
• Interactive communication
• System Management
• Hazard control

FSSC 22000 ถูกออกแบบใหเหมาะกับผูที่เกี่ยวของกับหวงโซอาหารใชหรือไม?
FSSC 22000 ยังคงขยายขอบเขตเนื้อหาและพัฒนาโปรแกรมสุขลักษณะพื้นฐาน หรือ Pre-requisite 
Programs (PRPs) อยางตอเนื่อง แบบแผนนี้เหมาะกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อาหารสัตว, 
และบรรจุภัณฑ รวมถึงผูประกอบการตลอดหวงโซอาหารที่มีหลักเกณฑเฉพาะทางเทคนิค เชน
ธุรกิจจัดเลี้ยง, ธุรกิจคาปลีก, การขนสงและการจัดเก็บ, และคุณภาพ

คําถามที่พบบอย

สวนใดในมาตรฐานนี้ที่แตกตางกับแบบแผนอื่นของ GFSI อยางชัดเจน?
ระบบมาตรฐานอื่น ๆ อาจะมีวิธีการเพื่อเปาหมายความปลอดภัยดานอาหารที่แตกตางกันไป FSSC 22000 
มีพื้นฐานมาจากระบบมาตรฐานสากลอยาง ISO 22000 และเปนตนแบบการจัดการอยางเปนระบบสําหรับ 
โปรแกรมสุขลักษณะพื้นฐาน หรือ Pre-requisite Programs (PRPs) ดวยการมุงเนนการควบคุมเฉพาะสวน
ที่สําคัญ สรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดสวนเสียตอความสามารถในการชี้จุดเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมความ
ปลอดภัยของอาหารและมีความยืดหยุนในการพัฒนาใหเหมาะสมกับขอกําหนดของลูกคาในหวงโซอาหาร

เปนที่ยอมรับ
บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น
ไดลงนามขอตกลงกับ FSSC 

และไดรับการอนุมัติใหเปนหนึ่งใน
หนวยรับรองระบบ (certification bodies) 

รวมถึงเปนหนึ่งในคณะกรรมการดานเทคนิคของ 
ISO  (ISO technical committee) TC34/SC17 

(Management Systems for Food Safety) 
และเปนหนวยรับรองระบบระดับสากลแหงแรก 
ที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการตรวจประเมิน 

เพื่อรับรองมาตรฐาน ISO 22000
บูโร เวอริทัส รวมมือกับ UKAS ซึ่งเปน 

หนวยงานรับรองสากล (accreditation body) 
เพื่อสงมอบระบบมาตรฐาน FSSC 22000 ไปทั่วโลก

เปนที่รูจักในระดับสากล
บริษัทฯ ใหบริการในมากกวา 100 ประเทศทั่วโลก 
การเปนที่รูจักในระดับโลกนี้เทากับวาลูกคาของเรา

จะไดรับประโยชนจากประสบการณ 
ของผูเชี่ยวชาญรอบโลกและผูเชี่ยวชาญระดับทองถิ่น 
(ภาษา, วัฒนธรรม, กฎหมาย, ศุลกากร, และอื่น ๆ ) 

แนใจไดวาทานจะไดรับบริการ 
ตรวจประเมินที่ยอดเยี่ยม

หากไดรับการรับรองในมาตรฐานอื่นแลว องคกรควรดําเนินการตออยางไร 
เพื่อใหไดรับการรับรองมาตรฐาน FSSC 22000?
หากองคกรไดรับการรับรองมาตรฐานที่มีความสอดคลองกับมาตรฐานอื่น ๆ ของ GFSI องคกรจะตองมีความ 
มุงมั่นจากฝายบริหาร, เอกสารดาน HACCP, และการทบทวนระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร 
หากองคกรของทานไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000 แลว บูโร เวอริทัส สามารถชวยเหลือทานในการ 
พัฒนาระบบในการเปลี่ยนถายใหสอดคลองกับ FSSC 22000 ได ทานเพียงแตตองดําเนินการตามโปรแกรม 
สุขลักษณะพื้นฐาน หรือ Pre-requisite Programs (PRPs) รวมถึงขอกําหนดเพิ่มเติมของ FSSC

ควรเขาอบรมหลักสูตร Internal Audits สําหรับ FSSC 22000 หรือไม?
มาตรฐาน FSSC 22000 กําหนดวาตองเปนผูตรวจประเมินที่มีความสามารถจึงจะดําเนินการตรวจติดตาม 
ภายใน (Internal Audits) ได ซึ่ง บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น มีหลักสูตรฝกอบรม CQI-IRCA : PR 360- 
FSSC 22000, version 4.1 Lead Auditor ระยะเวลา 3-5 วัน (โดยมีพื้นฐานมาจาก ISO 22000:2018) 
นอกจากนี้ ทานยังสามารถเลือกอบรมภายในองคกร (In-house) ไดอีกดวย

* FSMS: Food Safety Management System
** CA: Corrective Action (if necessary)
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