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BSI Guidance for BRCGS Audits impacted by 
Covid-19 

Ref GTN 2020-019 (27/03/2020) 

 

มารว่มกนัผา่น ชว่งวกิฤตไิปดว้ยกนั 
 
เนือ่งจากการเกดิการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีม่กีารระบาดใหญ ่(Pandemic) ไป
ทั่วโลก และรวมถงึประเทศไทย  ซึง่กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่การรับรองระบบขององคก์รทา่น  
 
ในกรณีทีจ่ าเป็นนี ้สถาบนัมาตรฐานองักฤษมไิดน้ิง่นอนใจ ก าลงัด าเนนิการอยา่งเรง่ดว่นและครอบคลมุเพือ่ปกป้อง 
เจา้หนา้ที ่บคุคลากร และลกูคา้ โดยการจัดการความเสีย่งของการตดิเชือ้ภายในสว่นปฏบิตักิารและในทกุสว่นที่
เกีย่วขอ้งกบัลกูคา้ โดยเป็นไปตามขอ้ปฏบิตัขิององคก์ารอนามัยโลก (WHO) และของรัฐบาลทอ้งถิน่ และ/หรอื
แนวทางการป้องกนั ทางสถาบนัมาตรฐานองักฤษ (BSI) ไดด้ าเนนิการสานตอ่ความตอ่เนือ่งทางธรุกจิและแผนการ
ตอบสนองตอ่การระบาดใหญใ่นพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งสงู โดยท างานอยา่งใกลช้ดิกบัลกูคา้และเจา้หนา้ที ่บคุคลากร 
ทกุทา่น  
 
เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ใหม้ากทีส่ดุตามกฏการรับรอง ชว่ยใหร้ะบบงานและใบรับรองทา่นมคีวามพรอ้ม
สงูสดุเพือ่ตอบสนองตอ่กลยทุธใ์นการด าเนนิธรุกจิทา่น และลดความเสีย่งตอ่ความพรอ้มในการแขง่ขนัขององคก์ร
ทา่นเมือ่สถานการณ์นีค้อ่ยๆคลีค่ลาย  สถาบนัจงึไดจั้ดท าเอกสารขอ้แนะน านี ้เพือ่ชีแ้จงวธิกีารและการจัดการกบั
ผลกระทบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัใบรับรองทา่น เพือ่วางแผนรว่มกนัใหม้กีารจัดการในภาวะวกิฤตนิีร้าบรืน่ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะ
กระท าได ้
 

ทีม่า 

จากผลกระทบของวกิฤตไิวรัสโควทิ19   อาจสง่ผลใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตรวจประเมนิ ณ สถานทีไ่ด ้เนือ่งจาก
ปัจจัยตา่งเชน่ ภาครัฐก าหนดใหม้กีารปิดประเทศหรอืปิดกัน้พืน้ที ่การหา้มเดนิทางหรอืใหน้โยบายขอความรว่มมอื
ในการเดนิทาง , สถานประกอบการมนีโยบายจ ากดัผูเ้ยีย่มชมเพือ่ปกป้องสขุภาพของพนักงานของตน หรอื
นโยบายของBSI ไมอ่นุญาตใิหม้กีารด าเนนิการดงักลา่ว  

ทางBRCGS จงึไดอ้อกกฏใหก้บัผูใ้หก้ารรับรองและผูรั้บการรับรองเพือ่ปฏบิตัติาม  อนึง่กฏการรับรองเฉพาะการณ์
นีใ้ชไ้ดก้บัลกูคา้ปัจจบุนัทีไ่ดรั้บใบรับรองแลว้เทา่นัน้ (ไมร่วมถงึลกูคา้ใหมท่ีย่ังไมไ่ดรั้บการตรวจรับรอง หรอืลกูคา้ที ่
transfer มาจาก CB อืน่)   

ส าหรับลกูคา้ใหมแ่ละลกูคา้ทีโ่อนยา้ยสู ่BSI ,หากทา่นยังไมไ่ดรั้บตดิตอ่จากเจา้หนา้ทีเ่รา ไดโ้ปรดตดิตอ่เราเร็วสดุ
เพือ่ขอค าแนะน า   

เมือ่ครบก าหนดตรวจประเมนิซ ้า (Re Audit Due) 

กรณีทีส่ถานประกอบการทา่นยังด าเนนิการผลติไดต้ามปกต ิแตก่ารตรวจประเมนิ ณ สถานทีไ่ม่อาจกระท าได ้ตาม
กรอบเวลาทีก่ าหนด ซีง่อาจจะสง่ผลใหใ้บรับรองทา่นหมดอายลุง  

ในกรณีนี ้เพือ่การขยายเวลาใหก้บัใบรับรองทา่น จงึก าหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งตอ่การขยายอายกุารรับรอง 
โดย BSI จะรว่มท าการปรกึษาหารอืกบัทางทา่น เพือ่ทบทวนกระบวนการตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณ์ โควดิ19 
นี ้

ในกรณีทีส่ถานประกอบการมกีารด าเนนิงาน แตก่ารตรวจสอบ ณ สถานทีไ่มส่ามารถกระท าไดภ้ายในหรอืกอ่นวนั
ครบก าหนดการตรวจประเมนิ และ การประเมนิความเสีย่งไดถ้กูปฏเิสธ ใบรับรองของทา่นจะถกูเพกิถอนหรอืพักใช ้

ตามกฏการรับรอง หรอือกีนัยหนึง่จะสง่ผลใหใ้บรับรองปัจจบุนัของทา่นหมดอาย ุ (ไมไ่ดรั้บการขยายเวลาใหก้บั
ใบรับรอง) 

ใบรับรองจะไดรั้บการขยายอายไุปอกี 6 เดอืน เมือ่: 

 ไดรั้บการประเมนิความเสีย่งโดย BSI เพือ่ยนืยนัวา่เหมาะสมตอ่การขยายอายใุบรับรอง 
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 BSI ไดท้ าการปรกึษาหารอืกบัสถานประกอบการทา่น เพือ่ทบทวนกระบวนการตา่งๆทีม่ ีวา่เพยีงพอ
เหมาะสมตอ่ผลกระทบของสถานการณ์พเิศษโควดิ 19 ตอ่การด าเนนิงานของสถานประกอบการและการ
ด าเนนิการอยา่งมปีระสทิธผิลของแผนการตอบสนองฉุกเฉนิหรอืไม ่

 

BSI จะจัดเก็บขอ้มลูอะไร เพือ่ประกอบการพจิารณาความเสีย่ง 

 ประวตักิารรับรองโดย CB ทีผ่า่นมา  

 ประวตัแิละความเสถยีรของระบบBRCGS  

 การไดรั้บการรับรองมาตรฐานอืน่ๆ ในปัจจบุนั ( FSSC 22000 , ISO9001, SQF, etc)  

 การเกดิสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของมาตรฐานจากการตรวจประเมนิรอบทีผ่า่นมา 

 ประวตักิารสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

 ประวตักิารเรยีกคนืผลติภณัฑ ์(Product recall) การจัดการกบัการเรยีกคนืผลติภณัฑ ์จากการตรวจประเมนิ 
BRCGS ครัง้ลา่สดุ  

 สภาวะการผลติของสถานประกอบการในปัจจบุนั วา่ไดด้ าเนนิการเป็นปกตหิรอืไม ่ 

 การเปลีย่นแปลงทีม่นัียยะใดๆจากการตรวจประเมนิ BRCGS ครัง้ลา่สดุ  

 สภาพการด าเนนิการผลติตามขอบขา่ยการรับรอง  

 การเปลีย่นแปลงกระบวนการ หรอืการใหบ้รกิารกบัผูส้ง่มอบในหว่งโซอ่ปุทาน เพือ่การสนองตอบตอ่ผลกระทบ
ของ โควดิ19  

 การเตรยีมพรอ้มตอบสนองตอ่ภาวะฉุกเฉนิกรณวีกิฤตไิวรัสโควทิ19   
 

การรว่มปรกึษาหารอื 

วตัถปุระสงคก์ารปรกึษาหารอื เพือ่ประเมนิประสทิธผิลของสถานประกอบการในการตอบสนองตอ่เหตกุารณโ์ควดิ19 
และ ท าใหม้ั่นใจวา่สถานประกอบการทา่นไดม้กีารพัฒนาขัน้ตอนและมาตรการทีจ่ าเป็น เพือ่คงความสามารถในการ
สง่มอบผลติภณัฑท์ีป่ลอดภยัระหวา่งเกดิเหตกุารณ์วกิฤตไิวรัสโควทิ19 นี ้
 
ผูต้รวจประเมนิของเรา จะรว่มท าการปรกึษาหารอืกบัตวัแทนของสถานประกอบการทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบัระบบ 
BRCGS เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีส่มบรูณ์ตามขา้งตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสว่นการสนองตอบตอ่เหตกุารณ์ โควดิ19  
 
BSI จะก าหนดเวลากบัทา่น เพือ่กระท าการทบทวนความเสีย่งในรายละเอยีด เพือ่ประกอบการพจิารณาการขยาย
ระยะเวลาการรับรอง  
 

ในการปรกึษาหารอืนี ้ทา่นควรมอบหมายใหผู้รั้บผดิชอบระบบ BRCGS พรอ้มเตรยีมเอกสารสนับสนุนเพือ่เป็น
หลกัฐานประกอบ ซึง่ควรตอ้งรวมถงึ: 

1.ทบทวนการด าเนนิงานของแผนการตอบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิ กรณวีกิฤตไิวรัสโควทิ19 

 อยา่งนอ้ย คาดหวงัวา่สถานประกอบการไดพ้จิารณาผลกระทบตอ่อตัราก าลงัพลของพนักงานพรอ้มแผน
ฉุกเฉนิทีพ่รอ้มใช ้และการปรับปรงุแผนหรอืกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดักรองและนโยบายในการ
ด าเนนิการกบัพนักงานทีอ่าจเกีย่วขอ้งหรอืตกเป็นผูต้อ้งสงสยัวา่ตดิเชือ้ไวรัสโควดิ 19 

 สถานประกอบการควรมกีารพจิารณาเพิม่เตมิมาตรการเกีย่วกบัการท าความสะอาดหรอืเพิม่ความถี ่และใน
กรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลา้งมอืทีเ่หมาะสม 

 สถานประกอบการควรมกีารก าหนดเกณฑข์ัน้ต่ าส าหรับการท าความสะอาด และการจัดการคณุภาพของ
ผลติภณัฑท์ีอ่าจจ าตอ้งปรับเปลีย่นเนือ่งจากการขาดแคลนพนักงาน 

 สถานประกอบการควรมแีผนการวา่จะท าอยา่งไรกรณีทีว่ตัถดุบิหรอืสว่นผสมทางอาหารไดรั้บผลกระทบ 
 สถานประกอบการควรมนีโยบายในการเขา้ถงึสถานทีผ่ลติ และผลกระทบตอ่การใหบ้รกิาร การซอ่มบ ารงุ 

การ ควบคมุสตัวพ์าหะ เพือ่ใหม่ั้นใจวา่จะสามารถท าการผลติไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และสรา้งความปลอดภยัตอ่
ผลติภณัฑอ์ยา่งเต็มที ่

 BSI คาดหวงัหลกัฐานทีเ่ป็นเอกสารส าหรับประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ตามความเหมาะสม 
 

2.การตรวจประเมนิภายใน 
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 ทบทวนตารางก าหนดการตรวจตดิตามภายในและการน าไปใช ้เพือ่ยนืยันวา่ระบบความปลอดภยั
ผลติภณัฑค์งมปีระสทิธผิลภายใตแ้รงกดดนันี ้

 การทบทวน ตรวจประเมนิใดๆ ในสว่นการปรับเปลีย่นใดๆจากวธิกีารท างานปกต ิ
 เอกสารหลกัฐานการตรวจประเมนิภายในและเอกสารประกอบตา่งๆ 

 

3. ทบทวนการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัใดๆเกีย่วกบัการด าเนนิงานของสถานประกอบการ ในการตอบสนองตอ่ วกิฤติ
ไวรัสโควทิ 19 เชน่ การเปลีย่นผูรั้บเหมาชว่ง การเปลีย่นผูส้ง่มอบ การเปลีย่นแปลงการขนสง่ การเปลีย่นวตัถดุบิ
ทดแทน และมาตรการในการควบคมุดงักลา่ว 

4. ขอ้รอ้งเรยีนลกูคา้ หลงัจากการตรวจประเมนิ BRCGS ครัง้ลา่สดุ 

5. ทบทวนการเรยีกคนืผลติภณัฑใ์ดๆ, รากเหตแุละกจิกรรมการแกไ้ข หลงัจากการตรวจประเมนิ BRCGS ครัง้ลา่สดุ  

 

Non-conformities สิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

สถานประกอบการยังคงตอ้งด าเนนิการกบั รายงานสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด(หากม)ี  ตามกฏและกรอบเวลา
ตามปกต ิ

 

สถานประกอบการทีไ่ดเ้กรด C และ D  

สถานประกอบการทีไ่ดรั้บเกรด C และ D  จะไดรั้บการจัดกลุม่เป็นความเสีย่งสงูโดยอตัโนมัต ิดว้ยเหตผุลนี ้
ใบรับรองทา่นจะไมรั่บสทิธใินการขยายวนัหมดอายแุตอ่ยา่งใด  

 

ส าหรับ Packaging Standard issue 5 

ในกรณีทีส่ถานประกอบไดรั้บการรับรอง BRCGS Packaging issue 5  การประเมนิความเสีย่งและการปรกึษาหารอื
จะเป็นไปตาม issue 5 และอนุญาตใิหม้กีารขยายอายใุบรับรอง   ตราบเมือ่มกีารยกเลกิการหา้มเดนิทาง ตอ้งจัดให ้
มกีารตรวจประเมนิ ณ สถานที ่โดยเร็วทีส่ดุส าหรับ issue 6   

 

ส าหรับ Gluten Free Certification Program 

การประเมนิความเสีย่ง ตอ้งด าเนนิการส าหรับ สถานประกอบการทีไ่ดรั้บการรับรอง GFCP ตราบเทา่ที ่third party 

certification program ยงัคงรักษาไวแ้ละอนุญาตใิหม้กีารขยายอายุ 

 

Physical onsite Unannounced audits 

ในสถานการณปั์จจบุนั, เป็นทีย่อมรับวา่การตรวจประเมนิแบบไมแ่จง้ก าหนดการ อาจกระท าไดไ้มส่ะดวกนัก ดว้ย
เหตผุลนีก้ารตรวจประเมนิแบบไมแ่จง้ก าหนดการไดม้กีารพักใชช้ัว่คราว  ในกรณีทีก่ารตรวจสอบในสถานทีท่าง
กายภาพยังคงเกดิขึน้และตรวจประเมนิแบบไมแ่จง้ลว่งหนา้จะครบก าหนดในอกี 4 เดอืน  BSI อาจท าการตดิตอ่
สถานประกอบการเพือ่จัดใหม้กีารตรวจประเมนิดงักลา่ว โปรโตคอลส าหรับการตรวจประเมนิแบบไมแ่จง้ลว่งหนา้จะ
สามารถใชไ้ดใ้นการใหเ้กรดหากเป็นไปตามกฏเกณฑค์รบถว้นเทา่นัน้ 

 

ใบรับรอง 

เมือ่ผลสรปุการประเมนิความเสีย่งและการปรกึษาหารอื ไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจวา่เพยีงพอเหมาะสมการตอ่อายุ
ใบรับรอง  

 ใบรับรองใหมจ่ะออกใหก้บัทางทา่นและไดรั้บการขยายอายไุปอกี 6 เดอืนจากวนัทอีนุมตั ิ 
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 เกรดยังคงเหมอืนกบัใบรับรองปัจจบุนั 
 ก าหนดการเพือ่การตรวจรับรองซ ้ายังคงเดมิเหมอืนใบรับรองปัจจบุนั แตไ่ดรั้บการค านวณเพิม่ 6 เดอืน  
 วนัหมดอายขุองใบรับรองยังคงเดมิเหมอืนใบรับรองปัจจบุนั แตไ่ดรั้บการค านวณเพิม่ 6 เดอืน  

 

Audit Due  
 

เมือ่เขา้สูภ่าวะปกตทิีส่ามารถ ท าการตรวจประเมนิ ณ สถานประกอบการได ้ทา่นจะไดรั้บการตรวจประเมนิแบบเต็ม
รปูแบบตามปกต ิและจะไดรั้บใบรับรองใหมส่ าหรับ 12 เดอืนถัดไป  

 
สิง่ทีม่าจากใจเรา 
 
ไมว่า่วกิฤตอิะไรก็ตาม ไมว่า่จะรนุแรงขนาดไหน เมือ่ถงึเวลาก็จะคอ่ยๆคลีค่ลาย และถา้ทกุฝ่ายรว่มแรงรว่มใจ
ชว่ยกนัและอดทนฟันฝ่าสถานการณ์นีไ้ปได ้ วกิฤตไิวรัสโควทิ 19ก็จะเป็นเหมอืนสิง่ทีท่ าใหท้า่นและธรุกจิทา่น 
แข็งแกรง่มากยิง่ขึน้  
 
สถาบนัมาตรฐานองักฤษในฐานะ Business Partner จะเรง่จัดท า Guideline และบรกิารเสรมิ เพือ่ใหท้า่นจัดการ
ผา่นวกิฤตใินครัง้นีอ้ยา่งไมต่อ้งกงัวลใจ และไดรั้บผลกระทบนอ้ยทีส่ดุ  
 
ขอเอาใจชว่ย ทกุทา่นทกุธรุกจิ ใหฟั้นฝ่าผา่นไปไดด้ว้ยกนั 
 

หากตอ้งการตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิ 
 
ไดโ้ปรดตดิตอ่ดว้ย email หรอืโทรเบอรม์อืถอืทีห่มายเลขตดิตอ่ใน Email Signature ของเจา้หนา้ทีท่ีต่ดิตอ่ทา่น
ไดต้ามตอ้งการ 
 

END 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


