
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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Showing Your Commitment 
to Food Safety

BUSINESS CHALLENGE
• Due to increasing demand and pressure from consumers, 

all actors throughout the supply chain are required to 
demonstrate compliance with a recognized Food Safety 
standard. FSSC 22000 is a complete certification scheme 
for Food Safety Management Systems and is based on 
existing certification standard ISO 22000 and technical 
specifications for Pre-requisite Programs (PRPs).

• What is FSSC 22000?

FSSC 22000 is a certification scheme for the food supply 
chain and is owned by the Foundation of Food Safety 
Certification. It includes the following requirements:

• Food Safety Management System, in accordance with 
ISO 22000 and ISO/TS 22003

• Technical specifications for sector Pre-requisite 
Programs (PRPs)

• Additional scheme requirements

OUR SOLUTION

     

7 KEY BENEFITS

Benchmarked and 
recognized by the GFSI*
(manufacturing)

Based on recognized and 
international standards

An international food 
safety scheme

Utilizes a process-
based approach

Effectively controls 
internal processes, 
minimizes food risks 
and increases consumer 
confidence in food

Reinforces a 
proactive approach 
to food safety

Keeps the focus on your 
essential challenges

RELATED SERVICES

Integrating standards
ISO 22000/FSSC22000, GFSI standards, customers 
addendum, FSMA addendum, QHSE standard (ISO 9001, 
ISO14001, ISO 45001), etc. are built to be compatible. 
Bureau Veritas Certification offers the possibility of 
integrated certification services including large food 
industries private program and addendum to GFSI 
audits. The FSSC audit can also be combined with other 
certification (Quality, Health & Safety, Environment, 
Social Responsibility). This delivers greater audit 
efficiency, consistency and optimization.

Combining food safety principles
The ISO 22000 Standard can dynamically combine the 
HACCP principles and application steps with other
Pre-requisite Programs (PRP) to ensure hazard control 
using a combination of control measures.

* Global Food Safety Initiative

FSSC 22000 
CERTIFICATION



Key steps in our certification process are:
• Key steps in our certification process are:
• Definition of certification scope
• Pre-audit (optional): gap analysis 
   and diagnosis of your current 

position against the standard

• Certification audit performed in 2 stages:
Stage 1 – readiness review performed to
verify that the organization is ready 
for certification
Stage 2 – evaluation of implementation, 
including the effectiveness of the management system of the organization

• FSSC 22000 certification is valid for three years, but certified companies must 
undergo an annual surveillance audit to maintain certification

• Surveillance audits to verify that the management system continues to fulfill the 
requirements of the standard and monitor the continual improvement

• Re-certification after 3 years to confirm the continued conformance and 
effectiveness of the management system as a whole.

FOR MORE INFORMATION :
    https://bureauveritas.com
    foodservices@bureauveritas.com
    

    

    

    

OUR CERTIFICATION PROCESS

Food Expertise 
Bureau Veritas Certification can help every 

player in the food supply chain meet the 
highest standards of Quality, Health & 

Safety and Environmental compliance. Our 
auditors and inspectors are dedicated to 

specific sectors, they are able to assess your 
processes and deliver a high quality service

WHY CHOOSE
BUREAU VERITAS

SERVICES?

 

Network 
We operate in more than 100 countries. This 
global presence means that our clients can

receive the double advantage of international 
expertise combined with a genuine depth of 
local knowledge (language, culture, laws, 

customs, etc.) ensuring a high quality audit.

FSMS*
• Interactive communication
• System Management
• Hazard control

1   Does FSSC 22000 apply to all “actors” throughout the food chain?
The FSSC 22000 is continuing to expand its scope and adopt new Pre-requisite 
Programs. The scheme is applicable to Food and Feed manufacturing and 
packaging companies and other actors along the food chain that have sector 
technical specifications included in the Catering, Retail, Transport & Storage, 
Quality.

FAQ

2   What are the main difference with other GFSI schemes?
Others standard may have different approaches to achieve Food safety.
FSSC 22000 is based on the international family of ISO 22000 standards and 
provides a systematic management protocol for pre requisite programs (PRPs), 
with control focused on what is necessary; it provides confidence to other 
stakeholders of an organization’s ability to identify and control food safety hazards; 
it provides flexibility to take specific and varied customer requirements into 
account.

 

Recognition 
Bureau Veritas Certification signed an 

agreement with the FSSC and is now one 
of the associated certification bodies. 

Additionally, Bureau Veritas Certification 
is part of the ISO technical committee, 
TC34/SC17 (Management Systems for 

Food Safety) and was the first international 
certification body worldwide to obtain ISO 
22000 accreditation. Bureau Veritas has a 
global accreditation from UKAS to deliver 
FSSSC22200 certificate all over the world.

 

Mark of global recognition
We operate in more than 100 countries. 

This global presence means that our clients 
receive the double advantage of international 
expertise combined with a genuine depth of 
local knowledge (language, culture, laws, 

customs, etc.) ensuring a high quality audit.
3   If I am already certified to other standards, what steps will be 
necessary for FSSC 22000 compliance?
If your company is already certified in compliance with other GFSI standard, 
you will need a commitment from top management, a documented HACCP 
analysis and a review of in-house and external communication system. If your 
organization is already certified against ISO 22000, we can help you make your 
transition to FSSC 22000 by implementing you will only have to implement the 
Pre-requisites Programs, in accordance with the respective PAS requisites, 
and additional scheme requirements.

4   Should I train internal auditors on the FSSC 22000 scheme?
The FSSC 22000 scheme requires that competent auditors perform internal 
audits. Bureau Veritas Certification offers 3 to 5 day CQI-IRCA : PR 360- FSSC 
22000, version 4.1 Lead Auditor Training Course.. (based on ISO 22000:2018 
Standard)  registered training sessions which can be arranged inhouse.

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




