ISO 22000:2018
TRANSITION WITH CONFIDENCE

เพิ่มมูลคาดวยการปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน
การจัดการความปลอดภัยดานอาหาร

ความทาทายทางธุรกิจ

•

ประโยชน
ปลอดภัย
เพิ่มความมั่นใจดวย
ความโปรงใสยิ่งกวาเดิม
และกาวสูการเปน
ที่รูจักในระดับสากล

ทางเลือกจาก บูโร เวอริทัส
•

ถูกตองตองแมนยํา

ตลอดทั้งหวงโซอุปทาน

ทําระบบควบคูไปกับระบบ
มาตรฐานการจัดการ ISO
อื่นดวยการทําระบบมาตรฐาน
แบบบูรณาการ

บูโร เวอริทัส สามารถสรางทางเลือกในการเปลี่ยนถายการรับรอง
ใหตอเนื่องตามมาตรฐาน ISO 22000 ใหกับองคกรจาก version
2005 ไปเปน version 2018
ในระหวางการเปลี่ยนถาย บูโร เวอริทัส พรอมสนับสนุนทานดวย
Webinar, การสัมมนา, การฝกอบรม, และการตรวจประเมิน
ตามมาตรฐานฉบับใหม เปนตน

ขอควรรูอื่น ๆ เกี่ยวกับ

ISO 22000: 2018

•

ใชจายอยางคุมคา

ในโลกที่ความตองการดานความปลอดภัยและความยั่งยืนของอาหาร
จากผูบริโภคเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งยังมีเรื่องความโปรงใสของหวง
โซอุปทาน องคกรมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนอยางระมัดระวังเพื่อ
ขึ้นเปนแนวหนาในแวดวงธุรกิจดวยความมั่นใจดานความปลอดภัย
ของอาหาร ISO 22000 ยังคงขอกําหนดดังเดิมตั้งแตป ค.ศ.2005
แมวาอุตสาหกรรมอาหารจะเกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายก็ตาม
ดังนั้น ISO 22000 จึงถูกปรับปรุงใหมในป ค.ศ.2018 องคกรที่
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารตาง ๆ จึงมีโอกาสที่จะพิสูจนวาความ
ไดเปรียบทางการแขงขันขององคกรมีความสอดคลองกับขอกําหนด
ของมาตรฐานใหมนี้

กาวนําใครใหไกลกวาเดิม

ดวยการแสดงใหเห็นถึง
การปฏิบัติตามขอกําหนด
ความปลอดภัยดานอาหารสากล
สรางจุดยืนทางธุรกิจที่ดีกวา
ดวยระบบมาตรฐานการจัดการ
ความปลอดภัยดานอาหาร

ISO 22000: 2018 มุงเนนที่ขอกําหนดทั่วไปสําหรับระบบ
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยดานอาหาร ระบบมาตรฐาน
ประเภทนี้เอื้อใหองคกรไดวางแผน, ดําเนินการ, ปฏิบัติการ, รักษา
มาตรฐาน, และอัพเดตขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
อาหาร ไมเพียงเทานั้น มาตรฐานสากลยังชวยประเมินและตรวจ
สอบความสอดคลองกับขอกําหนดดานความปลอดภัยของผูบริโภค
รวมถึงแสดงใหผูบริโภคและบุคคลที่สนใจเห็นถึงการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของระบบมาตรฐานขององคกร

มาตรฐานนี้เหมาะสําหรับใคร
•

ระบบมาตรฐาน ISO 22000 สามารถนําไปประยุกตใชไดกับธุรกิจ
ที่เกี่ยวของกับอาหารทุกขั้นตอน

ทํางานรวมกับองคกรในทุกขั้นตอนการอัพเกรด

สัมมนา และหลักสูตรฝกอบรม ชวยอธิบายรายละเอียดของตัวบท, สิ่งที่เปลี่ยนไป,
และขั้นตอนที่จําเปน รวมถึงการฝกอบรมพนักงาน
• Pre-audit วินิจฉัยภาวะปจจุบันขององคกรเทียบกับมาตรฐาน
•

•
ge 1
Sta

Audit

Initial Audit
ซึ่งแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
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• Management Responsibility

• Customer Requirements
• Resource Management
• Measurement, Analysis &
Improvement
• Feed traceability
• Production Realisation
• Customer Satisfaction
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ขั้นที่ 1. ดําเนินการสํารวจความพรอม
เพื่อยืนยันวาองคกรมีความพรอมสําหรับการรับรอง
• ขั้นที่ 2. ประเมินความสอดคลองและประสิทธิภาพ
ของระบบมาตรฐานการจัดการขององคกร
•

CA*

Certificate
Issued
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การรับรองระบบ

1. ตองดําเนินการ

Sta
ge

ทําไมตองเปนบริการ
จาก บูโร เวอริทัส

หากไดรับการรับรองอยูแลว (ตรวจประเมินรอบ
Initial Audit แลว) จะมีการเพิ่มเวลาในการตรวจ
เมื่อถึงรอบการตรวจติดตาม (Surveillance
audits) ครั้งถัดไป เพื่อตรวจสอบความสอดคลอง
ของระบบเดิมขององคกรกับมาตรฐานใหม

เครือขายสากล
พรอมใหบริการ
ใน 140 ประเทศทั่วโลก

ผูเชี่ยวชาญ
ผูตรวจประเมินมากความสามารถ
กวา 8,000 คนสามารถ
สนับสนุนดานวิธีการที่เหมาะสม
กับลูกคาโดยเฉพาะ

3. หากอยูในขั้นตอนการ

Re-certification
การตรวจประเมินจะดําเนินไปตามขั้นตอนการ
Re-certification ปกติ โดยจะดําเนินการให
สอดคลองกับระบบมาตรฐานใหม

คําถามที่พบบอย
1

ขอแตกตางที่เห็นไดชัดของ ISO 22000:2005 และ ISO 22000:2018

i.

ระบบมาตรฐานเวอรชั่น 2018 มีความใกลเคียงกับ Codex HACCP มากกวา และมีความสอดคลองกับ
การจัดการความเสี่ยงขององคกร
ii. การนํา High-Level-Structure มาใชทําใหองคกรสามารถบูรณาการระบบมาตรฐานการจัดการ
ความปลอดภัยดานอาหารเขากับระบบมาตรฐานการจัดการอื่น ๆ ไดอยางราบรื่น
iii. การนําเสนอระบบ PDCA สองระดับ (two-level) ชวยระบุระดับของระบบการทํางานขององคกร
และอีกหนึ่งระดับมีไวเพื่อใหครอบคลุมขอกําหนดของ HACCP

2 Deadline

องคกรมีเวลาในการพัฒนาระบบและดําเนินการตามขอกําหนดของระบบมาตรฐาน
เวอรชั่นใหมจนถึงเดือนมิถุนายน 2021
FOR MORE INFORMATION :

bureauveritas.co.th
sale.support@th.bureauveritas.com
0 2670 4800

สัญลักษณที่เปนที่รูจักระดับโลก
บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น
เปนที่รูจักในนามของผูใหบริการ
รับรองระบบมาตรฐานจาก 40
หนวยรับรองระบบ (accreditation
bodies) ทั้งระดับชาติและสากล

