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่ งวิกฤติไปด้วยก ัน
มาร่วมก ันผ่าน ชว
เนืองจากการเกิดการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีมีการระบาดใหญ่ Pandemic ไปทัวโลก
และรวมถึงประเทศไทย ซึงส่งผลกระทบต่อการให ้การรับรองระบบขององค์กรท่าน
ในกรณีทจํ
ี าเป็ นนี สถาบันมาตรฐานอังกฤษ มิได ้นิงนอนใจ กําลังดําเนินการอย่างเร่งด่วนและครอบคลุมเพือปกป้ อง
เจ ้าหน ้าที บุคคลากร และลูกค ้า โดยการจัดการความเสียงของการติดเชือภายในส่วนปฏิบต
ั ก
ิ ารและในทุกส่วนที
เกียวข ้องกับลูกค ้า โดยเป็ นไปตามข ้อปฏิบต
ั ข
ิ ององค์การอนามัยโลก (WHO) และของรัฐบาลท ้องถิน และ/หรือ
แนวทางการป้ องกัน ทางสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) ได ้ดําเนินการสานต่อความต่อเนืองทางธุรกิจและแผนการ
ี
ิ กับลูกค ้าและเจ ้าหน ้าที บุคคลากร ทุก
ตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ในพืนทีทีมีความเสยงสู
ง โดยทํางานอย่างใกล ้ชด
ท่าน
เพืออํานวยความสะดวกให ้กับลูกค ้าให ้มากทีสุดตามกฏการรับรอง ช่วยให ้ระบบงานและใบรับรองท่านมีความพร ้อม
สูงสุดเพือตอบสนองต่อกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจท่าน และลดความเสียงต่อความพร ้อมในการแข่งขันขององค์กรท่าน
เมือสถานการณ์นค่
ี อยๆคลีคลาย
สถาบันจึงได ้จัดทําเอกสารข ้อแนะนํ านี เพือชีแจงวิธก
ี ารและการจัดการกับผลกระทบต่างๆกับใบรับรองท่าน เพือ
วางแผนร่วมกันกับทางท่านให ้มีการจัดการในภาวะวิกฤตินราบรื
ี
นทีสุดเท่าทีจะกระทําได ้

ชนิดการตรวจประเมินและมาตรการ
ชนิดการตรวจประเมิน วิธก
ี าร
การตรวจประเมินประจําปี
(Surveillance)

BSI จะทําการ Risk Assessment for Extension สาํ หรับสาํ หรับองค์กรท่าน หากผล
การประเมินความเสียงเป็ นทีน่าพอใจ ท่านจะได ้รับอนุญาติให ้สามารถขยายกรอบเวลา
ในการตรวจประเมิน surveillance มากทีสุด 6 เดือน โดยไม่ถก
ู พักใช ้ใบรับรอง
(suspend)

การตรวจประเมินเพือการ
รับรองซํา ( Re
Certificate)

ในกรณีทใบรั
ี บรองท่านจะหมดอายุ BSI จะทําการ Risk Assessment / Remote Desk
Top Interview for Extension หากผลเป็ นทีน่าพอใจ ใบรับรองท่านจะได ้รับการขยาย
อายุได ้นาน 6 เดือน

Stage-1
Stage-2
Nonconformity
management

ทันที ทีผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ได ้ผ่าน
พ ้น ท่านจะได ้รับการตรวจประเมินเพือการรับรองซําและใบรับรองใหม่ (3 ปี ) ตามปกติ
ซึงต ้องกระทําให ้เสร็จสินก่อนวันหมดอายุของใบรับรองทีได ้รับการขยายอายุ
เพือผลประโยชน์ของทางท่าน ในการรับทราบผลการทบทวนระบบการจัดการแต่ต ้น
การตรวจ Satge-1 นีสามารถกระทําโดยการทํา offsite/Remote Audit(email/Call)
การตรวจประเมินเพือการรับรองนี สามารถกระทําโดยห่างจากการตรวจ stage-1 มาก
สุด 6 เดือน.
สําหรับท่านทีได ้รับ CARs ประเภท Major ไปก่อนหน ้าสถานการณ์ภัยพิบต
ั ิ โควิด-19
ิ ไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนดประเภทนี
โดยปกติทา่ นจะต ้องได ้รับการการทวนสอบสงที
ภายใน 3 เดือน ในกรณีนมี
ี ความเป็ นไปได ้ในกรณีทจํ
ี าเป็ น BSI จะทําการ Risk
Assessment for Extension เพือทําการขยายเวลาในการปิ ด CARs ประเภท major นี
เพิมอีก 3 เดือน (รวมเป็ น 6 เดือน)
ไม่วา่ อย่างไร หากก่อนหน ้านีท่านได ้รับ CARs ประเภทวิกฤติทเกี
ี ยวข ้องกับ” unsafe
product or Service” การตรวจประเมินซําเพือปิ ดรายงานสิงทีไม่เป็ นไปตาม
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ิ
่ นันใบรับรองท่านจะ
ข ้อกําหนดนีต ้องเสร็จสนภายใน
28 วัน โดยไม่มข
ี ้อยกเว ้น ไม่เชน
ถูกพักใช ้ (suspension)ตามกฏ

กรอบเวลาในการทํา Risk Assessment/ Remote Desk Top
ประเภทการตรวจ
Surveillance 1
Surveillance 2
Re Certification

กรอบเวลา
12 เดือนจากวันอนุมต
ั ก
ิ ารรับรอง (certification decision date)
12 เดือนจาก การตรวจ Surv 1
2 เดือนก่อนใบรับรองหมดอายุ

การทํา Risk Assessment
ผู ้ตรวจประเมินจะทําการติดต่อท่าน เพือขอข ้อมูลและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ทีส่งผลต่อสถานประกอบการ
ท่าน การทํา Risk Assessment นีอาจทําก่อนหรือทําพร ้อมกับ Remote Desk Top Interview

การทําทบทวนเอกสารระยะไกล Remote Desk Top Interview
ผู ้ตรวจประเมินจะใช ้เทคโนโลยีในการตรวจประเมิน เช่น VDO live, Line, Zoom, WebEx, Skype เพือสามารถประชุม
ออนไลน์กบ
ั ท่าน ผ่านการแชร์หน ้าจอและวีดโี อ(จะไม่มก
ี ารอัดVDO ระหว่างการประชุม)
เพือ ทวนสอบ องค์ประกอบหลักของระบบ FSMS :
 การเปลียนแปลงใดๆ ตังแต่ การตรวจประเมินรอบทีผ่านมา (e.g. HACCP plans / Hazard Control, การเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ และ ระดับการร ้องเรียนลูกค ้าทีมีนัยยะ);
 สถานะของการบรรลุวต
ั ถุประสงค์ และสมรรถนะของกระบวนการหลักๆ การทบทวนฝ่ ายบริหาร การตรวจติดตาม
ภายใน (ความถีในการตรวจติดตามภายในควรมีความถีมากขัน เพือให ้เหมาะสมกับความปลอดภัยด ้านอาหาร
ในชว่ งนี)
 ทบทวน บันทึกกระบวนการต่างๆ รวมถึงบันทึกทีเกียวกับการเฝ้ าระวังติดตาม และกิจกรรมการแก ้ไขป้ องกันที
เกียวข ้องกับ OPRPs and CCPs
 ทบทวนบันทึกของ PRP (i.e. hygiene, pest control and maintenance records);
 ทําการทดสอบการสอบย ้อน
 แผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินจากเหตุ โควิด-19 ต่อผู ้ส่งมอบในมุมความเพียงพอและความปลอดภัยด ้าน
อาหารในห่วงโซ่อป
ุ ทานของตน

ระยะเวลา
ั ซอน
้ กิจกรรม
ระยะเวลาในการทํา Risk Assessment / Remote Desk Top audit จะขึนอยูก
่ บ
ั ขนาด ความซบ
ผลิตภัณฑ์ขององค์กรท่าน
อะไรจะเกิดขึนหากพบความไม่สอดคล ้องระหว่างการตรวจประเมินแบบ Remote นี
 หากมี CARs จากการตรวจประเมินเป็ น Major หรือ critical, จะไม่ได ้รับอนุมัตใิ ห ้ได ้รับการขยายอายุใบรับรอง
 หากมี CARs จากการตรวจประเมินเป็ น Minor, CARs นีต ้องได ้รับการแก ้ไขก่อนอนุมต
ั ใิ ห ้ได ้รับการขยายอายุ
ใบรับรอง
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อะไรจะเกิดขึนเมือถึงกําหนดการ Remote Desk Top Interview
กรอบเวลา
ั ดาห์กอ
2 สป
่ นวันตรวจ
ก่อนเริมตรวจ

สิงทีแนะนํา
ท่านจะได ้รับการติดต่อจากผู ้ตรวจประเมิน เพือยืนยันประเด็นการตรวจ เอกสารที
ต ้องการ กรอบเวลา และ เครืองมือ ICT ทีจะใช ้ รวมทังบุคลากร เอกสาร บันทึก ที
ต ้องการ
ท่านเตรียมเอกสาร และ บุคลากร ให ้พร ้อม
สง่ เอกสารทีจําเป็ นให ้ผู ้ตรวจประเมินตามตกลง
เริมประชุมทางโทรศัพท์โดยใช ้เทคโนโลยีทได
ี ้ตกลง

วันแรก เริมตรวจ 9 โมง
หมายเหตุ:
สถาบันมาตรฐานอังกฤษโดยเจ ้าหน ้าทีทีดูแลท่าน จะทําการจัดส่ง guideline ทัวไปสําหรับการทํา Remote Desk Top
Interview เพืออํานวยความสะดวกให ้กันทางท่าน ในเร็ววันนี

ิ มาจากใจเรา
สงที
ไม่วา่ วิกฤติอะไรก็ตามไม่วา่ จะรุนแรงขนาดใดก็ตาม เมือถึงเวลาก็จะค่อยๆคลีคลาย และถ ้าทุกฝ่ ายร่วมแรงร่วมใจชว่ ยกัน
และอดทนฟั นฝ่ าสถานการณ์นีไปได ้ วิกฤติไวรัสโควิท 19 ก็จะเป็ นเหมือนสิงทีทําให ้ท่านและธุรกิจท่าน แข็งแกร่งมาก
ยิงขึน
สถาบันมาตรฐานอังกฤษในฐานะ Business Partnerจะเร่งจัดทํา Guideline และ บริการเสริม เพือให ้ท่านจัดการผ่าน
วิกฤติในครังนีได ้อย่างไม่ต ้องกังวลใจ
ขอเอาใจชว่ ยทุกท่านทุกธุรกิจให ้ฟั นฝ่ าผ่านไปได ้ด ้วยกัน

หากต้องการติดต่อสอบถามเพิมเติม
ได ้โปรดติดต่อด ้วย email หรือโทรเบอร์มอ
ื ถือทีหมายเลขติดต่อใน Email Signature ของเจ ้าหน ้าทีทีติดต่อท่านได ้
ตามต ้องการ
END
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