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BSI Guidance for ISO22000 
 Ref GTN2020-012 UPDATED 09 April 2020  

 
มารว่มกนัผา่น ชว่งวกิฤตไิปดว้ยกนั 
 
เนืองจากการเกดิการระบาดของโรคตดิเชอืไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทมีกีารระบาดใหญ ่Pandemic ไปทวัโลก 
และรวมถงึประเทศไทย  ซงึสง่ผลกระทบตอ่การใหก้ารรับรองระบบขององคก์รทา่น  
 
ในกรณีทจํีาเป็นนี สถาบันมาตรฐานองักฤษ มไิดน้งินอนใจ กําลังดําเนนิการอยา่งเรง่ดว่นและครอบคลมุเพอืปกป้อง 
เจา้หนา้ท ีบคุคลากร และลกูคา้ โดยการจัดการความเสยีงของการตดิเชอืภายในสว่นปฏบิตักิารและในทกุสว่นที
เกยีวขอ้งกบัลกูคา้ โดยเป็นไปตามขอ้ปฏบิตัขิององคก์ารอนามัยโลก (WHO) และของรัฐบาลทอ้งถนิ และ/หรอื
แนวทางการป้องกนั ทางสถาบันมาตรฐานองักฤษ (BSI) ไดดํ้าเนนิการสานตอ่ความตอ่เนืองทางธรุกจิและแผนการ
ตอบสนองตอ่การระบาดใหญใ่นพนืททีมีคีวามเสยีงสงู โดยทํางานอยา่งใกลช้ดิกบัลกูคา้และเจา้หนา้ท ีบคุคลากร ทกุ
ทา่น  
 
เพอือํานวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ใหม้ากทสีดุตามกฏการรับรอง ชว่ยใหร้ะบบงานและใบรับรองทา่นมคีวามพรอ้ม
สงูสดุเพอืตอบสนองตอ่กลยทุธใ์นการดําเนนิธรุกจิทา่น และลดความเสยีงตอ่ความพรอ้มในการแขง่ขนัขององคก์รทา่น
เมอืสถานการณ์นคีอ่ยๆคลคีลาย    
 
สถาบนัจงึไดจั้ดทําเอกสารขอ้แนะนํานี เพอืชแีจงวธิกีารและการจัดการกบัผลกระทบตา่งๆกบัใบรับรองทา่น เพอื
วางแผนรว่มกนักบัทางทา่นใหม้กีารจัดการในภาวะวกิฤตนิรีาบรนืทสีดุเทา่ทจีะกระทําได ้
 
ชนดิการตรวจประเมนิและมาตรการ 
 
ชนดิการตรวจประเมนิ วธิกีาร 
การตรวจประเมนิประจําปี 
(Surveillance) 

BSI จะทําการ Risk Assessment for Extension สําหรับสําหรับองคก์รทา่น หากผล
การประเมนิความเสยีงเป็นทน่ีาพอใจ ทา่นจะไดรั้บอนุญาตใิหส้ามารถขยายกรอบเวลา
ในการตรวจประเมนิ surveillance มากทสีดุ 6 เดอืน โดยไมถ่กูพักใชใ้บรับรอง 
(suspend) 
 

การตรวจประเมนิเพอืการ
รับรองซํา ( Re 
Certificate) 

ในกรณีทใีบรับรองทา่นจะหมดอาย ุBSI จะทําการ Risk Assessment / Remote Desk 
Top Interview for Extension  หากผลเป็นทน่ีาพอใจ ใบรับรองทา่นจะไดรั้บการขยาย
อายไุดน้าน 6 เดอืน  
 
ทนัท ีทผีลกระทบของการระบาดของโรคตดิเชอืไวรัสโคโรนา2019 (โควดิ-19) ไดผ้า่น
พน้ ทา่นจะไดรั้บการตรวจประเมนิเพอืการรับรองซําและใบรับรองใหม ่(3 ปี) ตามปกต ิ
ซงึตอ้งกระทําใหเ้สร็จสนิกอ่นวันหมดอายขุองใบรับรองทไีดรั้บการขยายอาย ุ 

Stage-1  เพอืผลประโยชนข์องทางทา่น ในการรับทราบผลการทบทวนระบบการจัดการแตต่น้ 
การตรวจ Satge-1 นสีามารถกระทําโดยการทํา offsite/Remote Audit(email/Call)  

Stage-2 การตรวจประเมนิเพอืการรับรองน ีสามารถกระทําโดยหา่งจากการตรวจ stage-1 มาก
สดุ 6 เดอืน. 

Nonconformity 
management 

สําหรับทา่นทไีดรั้บ CARs ประเภท Major ไปกอ่นหนา้สถานการณภ์ัยพบิตั ิโควดิ-19  
โดยปกตทิา่นจะตอ้งไดรั้บการการทวนสอบสงิทไีม่เป็นไปตามขอ้กําหนดประเภทนี
ภายใน 3 เดอืน  ในกรณีนมีคีวามเป็นไปไดใ้นกรณีทจํีาเป็น BSI จะทําการ Risk 
Assessment for Extension เพอืทําการขยายเวลาในการปิด CARs ประเภท major นี
เพมิอกี 3 เดอืน (รวมเป็น 6 เดอืน)  
 
ไมว่า่อยา่งไร หากกอ่นหนา้นีทา่นไดรั้บ CARs ประเภทวกิฤตทิเีกยีวขอ้งกบั” unsafe 
product or Service”  การตรวจประเมนิซําเพอืปิดรายงานสงิทไีมเ่ป็นไปตาม
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ขอ้กําหนดนตีอ้งเสร็จสนิภายใน 28 วนั โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ ไมเ่ชน่นันใบรับรองทา่นจะ
ถกูพักใช ้(suspension)ตามกฏ 

 
 

กรอบเวลาในการทํา Risk Assessment/ Remote Desk Top 
 
ประเภทการตรวจ กรอบเวลา 
Surveillance 1 12 เดอืนจากวนัอนุมัตกิารรบัรอง (certification decision date) 
Surveillance 2 12 เดอืนจาก การตรวจ Surv 1 
Re Certification    2 เดอืนกอ่นใบรบัรองหมดอาย ุ

 
 
การทาํ Risk Assessment  
 
ผูต้รวจประเมนิจะทําการตดิตอ่ทา่น เพอืขอขอ้มลูและผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ ทสีง่ผลตอ่สถานประกอบการ
ทา่น การทํา Risk Assessment นีอาจทํากอ่นหรอืทําพรอ้มกบั Remote Desk Top Interview  
 
การทาํทบทวนเอกสารระยะไกล  Remote Desk Top Interview 
 
ผูต้รวจประเมนิจะใชเ้ทคโนโลยใีนการตรวจประเมนิ เชน่ VDO live, Line, Zoom, WebEx, Skype เพอืสามารถประชมุ
ออนไลนก์บัทา่น ผา่นการแชรห์นา้จอและวดีโีอ(จะไมม่กีารอดัVDO ระหวา่งการประชมุ)  
 
เพอื ทวนสอบ  องคป์ระกอบหลักของระบบ FSMS : 
 การเปลยีนแปลงใดๆ ตังแต ่การตรวจประเมนิรอบทผีา่นมา  (e.g. HACCP plans / Hazard Control, การเรยีกคนื

ผลติภณัฑ ์และ ระดับการรอ้งเรยีนลกูคา้ทมีนัียยะ); 
 สถานะของการบรรลวุตัถปุระสงค ์และสมรรถนะของกระบวนการหลักๆ  การทบทวนฝ่ายบรหิาร การตรวจตดิตาม

ภายใน (ความถใีนการตรวจตดิตามภายในควรมคีวามถมีากขัน เพอืใหเ้หมาะสมกบัความปลอดภัยดา้นอาหาร 
ในชว่งนี) 

 ทบทวน บนัทกึกระบวนการตา่งๆ รวมถงึบนัทกึทเีกยีวกบัการเฝ้าระวงัตดิตาม และกจิกรรมการแกไ้ขป้องกนัที
เกยีวขอ้งกบั OPRPs and CCPs 

 ทบทวนบนัทกึของ PRP (i.e. hygiene, pest control and maintenance records); 
 ทําการทดสอบการสอบยอ้น 
 แผนการตอบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิจากเหต ุโควดิ-19 ตอ่ผูส้ง่มอบในมมุความเพยีงพอและความปลอดภยัดา้น

อาหารในหว่งโซอ่ปุทานของตน  
 
ระยะเวลา 
 
ระยะเวลาในการทํา Risk Assessment / Remote Desk Top audit จะขนึอยูก่บั ขนาด ความซบัซอ้น กจิกรรม 
ผลติภณัฑข์ององคก์รทา่น   
 
อะไรจะเกดิขนึหากพบความไมส่อดคลอ้งระหวา่งการตรวจประเมนิแบบ Remote นี 
 หากม ีCARs จากการตรวจประเมนิเป็น Major หรอื critical, จะไมไ่ดรั้บอนุมัตใิหไ้ดรั้บการขยายอายใุบรับรอง 
 หากม ีCARs จากการตรวจประเมนิเป็น Minor, CARs นตีอ้งไดรั้บการแกไ้ขกอ่นอนุมัตใิหไ้ดรั้บการขยายอายุ

ใบรับรอง 
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อะไรจะเกดิขนึเมอืถงึกาํหนดการ Remote Desk Top Interview 
 

กรอบเวลา สงิทแีนะนํา 
2 สปัดาหก์อ่นวนัตรวจ ทา่นจะไดรั้บการตดิตอ่จากผูต้รวจประเมนิ เพอืยนืยนัประเด็นการตรวจ เอกสารที

ตอ้งการ กรอบเวลา และ เครอืงมอื ICT ทจีะใช ้ รวมทังบคุลากร เอกสาร บันทกึ ที
ตอ้งการ 

กอ่นเรมิตรวจ ทา่นเตรยีมเอกสาร และ บคุลากร ใหพ้รอ้ม 
สง่เอกสารทจํีาเป็นใหผู้ต้รวจประเมนิตามตกลง 

วนัแรก เรมิตรวจ 9 โมง เรมิประชมุทางโทรศัพทโ์ดยใชเ้ทคโนโลยทีไีดต้กลง 
หมายเหต:ุ 
สถาบนัมาตรฐานองักฤษโดยเจา้หนา้ททีดีแูลทา่น จะทําการจัดสง่ guideline ทวัไปสําหรับการทํา Remote Desk Top 
Interview เพอือํานวยความสะดวกใหก้นัทางทา่น ในเร็ววนันี 
 
 
สงิทมีาจากใจเรา 
 
ไมว่า่วกิฤตอิะไรก็ตามไมว่า่จะรนุแรงขนาดใดก็ตาม เมอืถงึเวลาก็จะคอ่ยๆคลคีลาย และถา้ทกุฝ่ายรว่มแรงรว่มใจชว่ยกนั
และอดทนฟันฝ่าสถานการณน์ีไปได ้วกิฤตไิวรัสโควทิ 19 ก็จะเป็นเหมอืนสงิททํีาใหท้า่นและธรุกจิทา่น แข็งแกรง่มาก
ยงิขนึ  
 
สถาบนัมาตรฐานองักฤษในฐานะ Business Partnerจะเรง่จัดทํา Guideline และ บรกิารเสรมิ เพอืใหท้า่นจัดการผา่น
วกิฤตใินครังนไีดอ้ยา่งไมต่อ้งกงัวลใจ  
 
ขอเอาใจชว่ยทกุทา่นทกุธรุกจิใหฟั้นฝ่าผา่นไปไดด้ว้ยกนั 
 
หากตอ้งการตดิตอ่สอบถามเพมิเตมิ 
 
ไดโ้ปรดตดิตอ่ดว้ย email หรอืโทรเบอรม์อืถอืทหีมายเลขตดิตอ่ใน Email Signature ของเจา้หนา้ททีตีดิตอ่ทา่นได ้
ตามตอ้งการ 

 
END 


