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BSI Guidance for FSSC22000 Audits impacted by 
Covid-19 

 
 
เนืองจาก COVID 19 ซงึสง่ผลกระทบตอ่การใหก้ารรับรองระบบขององคก์รทา่น ในกรณีทจํีาเป็นน ีสถาบันมาตรฐาน
องักฤษ กําลังดําเนนิการอยา่งเรง่ดว่นและครอบคลมุเพอืปกป้อง เจา้หนา้ท ีบคุคลากร และลกูคา้ โดยการจัดการความ
เสยีงของการตดิเชอืภายในสว่นปฏบิตักิารและในทกุสว่นทเีกยีวขอ้งกบัลกูคา้ โดยเป็นไปตามขอ้ปฏบิตัขิององคก์ารอนามัย
โลก (WHO) และของรัฐบาลทอ้งถนิ และ/หรอืแนวทางการป้องกนั ซงึทางสถาบนัมาตรฐานองักฤษ (BSI) ไดดํ้าเนนิการ
สานตอ่ความตอ่เนืองทางธรุกจิและแผนการตอบสนองตอ่การระบาดใหญใ่นพนืททีมีคีวามเสยีงสงู โดยทํางานอยา่งใกลช้ดิ
กบัลกูคา้และเจา้หนา้ท ีบคุคลากร ทกุทา่น เพอืใหก้ารบรกิารเป็นไปอยา่งตอ่เนืองและทําทกุอยา่งเพอืลดความเสยีงทอีาจ
เกดิขนึจากปัญหาดา้นสขุภาพระดับโลกนี” 
 
สําหรับ FSSC 22000 จากผลการประชมุ  Global Food Safety Initiative (GFSI) Coronavirus position paper dated 
13 มนีาคม2020 โดยมใีจความดังนี 
 
Surveillance ( V5 Upgrade) 
 
กรอบการตัดสนิใจจะสบืเนืองมาจากความเสยีงและความตอ้งการในการออกใบรับรองของการ Upgrade สู ่V5 
รปูแบบวธิกีารจะม ี2 หนทาง ตามภาพดา้นลา่งนี 
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สําหรบั option 1 เป็นการตรวจ surveillance ปกต ิ
เป็นการตรวจประเมนิประจําปี ( Surveillance) หากผลการประเมนิความเสยีง(โดย BSI)ตํา ทา่นจะไดรั้บอนุญาตใิห ้
สามารถขยายกรอบเวลาในการตรวจประเมนิ surveillance มากทสีดุ 6 เดอืน โดยไมถู่กพักใชใ้บรับรอง 
 
สําหรบั Option 2 เป็นการตรวจ Surveillance เพอื upgrade  
การตรวจประเมนิเพอื อัพเกรดระหวา่งการตรวจประจําปีน ีหากผลการประเมนิความเสยีง(โดย BSI) เป็นคา่ตํา ทา่นจะไดรั้บ
อนุญาตใิหทํ้าการตรวจประเมนิทซีงึประกอบดว้ย 2 ขนัตอนโดยไมถ่กูพักใชใ้บรับรอง  
 
การตรวจ 2 ขนัตอนน ีประกอบดว้ย การตรวจแบบ Remote และ Onsite ซงึตอ้งกระทําใหสํ้าเร็จเสร็จสนิภายใน 6 เดอืน 
หากการตรวจ Remote และ onsite ไมส่ามารถกระทําไดภ้ายในกรอบเวลา(6 เดอืน) ใบรับรองทา่นจะถกูพักใช ้ 
 
 Part 1: Remote audit: 
ไมใ่ชท่กุสถานประกอบการจะสามารถรับการตรวจประเมนิแบบ remote ได ้ การทํา remote ตอ้งไดรั้บการพจิารณาตาม
ความเสยีงโดย BSI  
 
ทวัไป   
การทํา remote ใชเ้วลา 1 วนั และ แบง่เวลาทเีหลอืเพอืทําการตรวจประเมนิ onsite (part 2) 
การทําการตรวจประเมนิแบบ On site ตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 1 วนั และ ตอ้งมากกวา่ 50% ของ Man Day ทคํีานวณ
สําหรับรอบตรวจ  และกรณีมเีศษจะถกูปรับขนึเพอืชดเชยจากการทําการตรวจ remote 
 
การตรวจประเมนิแบบ Remote ผูต้รวจประเมนิจะตรวจอะไร 
 
ผูต้รวจจะใชเ้ทคโนโลย ีเชน่ VDO live , Line , WebEx , Skype เพอืสามารถประชมุออนไลนก์บัทางทา่นได ้ 
 
ผูต้รวจจะประชมุออนไลน์กบัทา่นและทมีงานทา่น  ผา่นการแชรห์นา้จอและ วดีโีอ เพอื:  
 
ทบทวน  องคป์ระกอบหลักของ  FSMS : 

- การเปลยีนแปลงใดๆ ตังแต ่การตรวจประเมนิรอบทผีา่นมา  (e.g. HACCP plans, การเรยีกคนืผลติภัณฑ ์และ 
ระดับการรอ้งเรยีนลกูคา้ทมีนัียยะ); 

 สถานะของการบรรลวุตัถปุระสงค ์และสมรรถนะของกระบวนการหลักๆ  การทบทวนฝ่ายบรหิาร การตรวจตดิตาม
ภายใน (ความถใีนการตรวจตดิตามภายในควรมคีวามถมีากขนั เพอืใหเ้หมาะสมกบัความปลอดภัยดา้นอาหาร 
ในชว่งนี) 

 บนัทกึกระบวนการ รวมทังบนัทกึทเีกยีวกบัการเฝ้าระวังตดิตาม และกจิกรรมการแกไ้ขป้องกนัทเีกยีวขอ้งกบั 
OPRPs and CCPs 

 บนัทกึของ PRP (i.e. hygiene, pest control and maintenance records); 
 การทดสอบการสอบยอ้น 
 แผนการตอบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิ รวมถงึผลกระทบตอ่โควดิ-19 ตอ่ ผูส้ง่มอบในมมุความเพยีงพอและความ

ปลอดภัยดา้นอาหารในหว่งโซอ่ปุทานของตน  
 Live VDO สําหรับกระบวนการผลติ สถานทแีละสขุลักษณะของสถานทผีลติ (ไมต่อ้ง record) 

 
หากม ีCARs จากการตรวจประเมนิแบบ remote ตอ้งไดรั้บการนปิดภายใน 28 วนั หากไมปิ่ดหรอืเป็น critical Nc ใบรับรอง
ทา่นจะถูกพักใช ้
 
Part 2 : On Site Audit 
 

 ผูท้ทํีาการตรวจ จะเป็นผูต้รวจทา่นเดยีวกนัททํีา remote ใหก้บัองคก์รทา่น 
 ผูต้รวจจะทําการทวนสอบ ประสทิธผิลของการแกไ้ข Cars ทอีอกจากชว่งการทําการตรวจประเมนิแบบRemote  
 การตรวจ onsite จะเนน้ในเรอืงขอ้กําหนดทคีงคา้ง ไมค่รบถว้นจากการตรวจประเมนิแบบremote  และ มุง่เนน้ที

การผลติ และ ขอ้กําหนดทเีกยีวขอ้งกบั GMP 
 การตรวจ surveillance นจีะสมบรูณ์ตอ่เมอื ทา่นไดรั้บการตรวจประเมนิทัง remote และ onsite หากไมส่ามารถ

กระทําได ้ใบรับรองทา่นจะถกูพักใช ้ 
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Re Cert (v5 Upgrade) 
 

 
 
สําหรับการตรวจเพอืการรับรองซํา ( Re Certificate) 
 
หากผลการประเมนิความเสยีงขององคก์รทา่น เป็น LOW และไดร้บัการทําการตรวจประเมนิแบบremote audit ใบรับรอง
ทา่นจะไดรั้บการขยายอายชุวัคราว 6 เดอืน ทันททีทีา่นทําการตรวจประเมนิ remote และ ปิด CARs เสร็จสนิสมบรูณ์ 
 
การตรวจเพอืการรับรองซํา( Re Certification) จะเหมอืนกบัการตรวจประเมนิประเภท surveillance ขา้งตน้ ซงึ
ประกอบดว้ย การตรวจประเมนิแบบremote และการตรวจประเมนิ onsite  เมอืทา่นไดรั้บการตรวจประเมนิครบทงัสองสว่น 
ทา่นจะไดรั้บใบรับรอง 
 
ทวัไป 
 หลังจากไดรั้บการตรวจประเมนิแบบremote ตามขอ้กําหนด V5 และไดทํ้าการปิด CARs เป็นทเีรยีบรอ้ยตามกําหนด 

ใบรับรองปัจจบุัน Ver 4.1 จะไดรั้บการอนุมัตใิหข้ยายอายไุด ้6 เดอืน  แตห่ากปิด CARs ไมไ่ดต้ามกําหนดเวลาหรอืม ี
Cars ประเภท critical  สถานะใบรบัรองของทา่นจะถกูปรับเป็นพักใช ้(suspended) 

 หากทา่นไมส่ามารถทําการตรวจประเมนิ onsite หลักการตรวจ Remote  ไดท้นัตามกําหนดการทไีดข้ยายอายขุอง
ใบรับรองไป  ใบรับรองทา่นจะถกูพักใช ้ 

 
 
Stage-1 
 
การตรวจประเมนิ stage-1 สามารถทําการตรวจประเมนิแบบremoteไดโ้ดยปกต ิ โดยกําหนดวา่ การตรวจประเมนิ stage-2 
ตอ้งทําภายใน 6 เดอืน  และหากเลยกําหนดการ 6 เดอืน การตรวจประเมนิ stage-1 ตอ้งไดรั้บการกระทําซํา  


