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มาตรฐาน ISO 22000:
(ขอกําหนดของระบบการบริหารงานความปลอดภัยดานอาหาร)
นอาหาร)
มาตรฐาน ISO 22000 คืออะไร

ISO 22000: Requirements for a Food Safety Management System หรือ
ข้อกําหนดของระบบการบริหารงานความปลอดภัยด้านอาหาร เป็ นข้อกําหนดเฉพาะสําหรับ
ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารในห่วงโซ่อาหาร โดยเพือให้เป็ นมาตรฐานกลางที
ครอบคลุมข้อกําหนดทุกมาตรฐานทีเ กีย วข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ทีม กี าร
บัง คับ ใช้ใ นทางการค้า สิน ค้า อาหารอยู่ใ นปจั จุบ ัน ซึง จะทํา ให้ธุ ร กิจ ทีอ ยู่ใ นห่ว งโซ่ อ าหารมี
มาตรฐานเดียวทีส อดคล้องกัน และเป็ นมาตรฐานทีต รวจประเมินได้ เป็ นทีย อมรับในระดับสากล
(Auditable standard) รวมทัง/ จะช่วยผลักดันให้องค์กรให้ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมาย
ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 22000

1. ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety management
System)
องค์กรต้องจัดทําเอกสาร (Document) ซึง ประกอบด้วยนโยบายและวัตถุประสงค์
ด้านความปลอดภัยอาหาร ขัน/ ตอนการดําเนินการ (Procedure) บันทึก (Record) และเอกสาร
อืน ๆ ทีจ าํ เป็ น
2. ความรับผิ ดชอบของฝ่ ายบริหาร (Management Responsibility)
ผู้บ ริหารระดับ สูงขององค์กรต้อ งมีค วามมุ่งมันในการสนั

บ สนุ น ด้านความปลอดภัย
อาหาร โดยการกํา หนดนโยบายทีเ หมาะสมกับ บทบาทขององค์ก รในห่ ว งโซ่ อ าหารและ
สอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึงสือสารภายในองค์กรให้รบั ทราบ นอกจากนี/ตอ้ งแต่งตัง/ บุคคลมา
ทําหน้าทีเ ป็ นหัวหน้าทีมความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Team Leader) เพือจัดทําระบบ
ความปลอดภัยอาหาร รายงานประสิทธิผลของระบบ รวมทัง/ ประสานกับหน่วยงานภายนอก
3. การจัดการทรัพยากร (Resource management)
องค์กรต้องจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอทัง/ วัสดุ สิง ก่อสร้าง สิง แวดล้อม รวมทัง/ บุคลากร
ทีม ปี ระสิทธิภาพ เพือ ให้การดําเนินการทางด้านความปลอดภัยอาหารเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายทีก าํ หนดสอดคล้องกับมาตรฐาน
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4. การวางแผนและการจัดทําผลิ ตภัณฑ์ทีมีความปลอดภัย (Planning and
realization of safe products)
องค์กรต้องมีโปรแกรมพืน/ ฐานด้านสุขลักษณะ (Pre-requisite programs) (PRPs) ซึง
อาจจะเป็ น GAP (Good Agriculture Practice), GHP (Good Hygienic Practice), GVP (Good
Veterinarian Practice), GDP (Good Distribution Practice), GPP (Good Production
Practice), GTP (Good Trading Practice) และ GMP (Good Manufacturing Practice) ขึน/ อยู่
กับประเภทผูป้ ระกอบการในห่วงโซ่อาหาร และต้องจัดทําเป็ นเอกสาร
องค์กรต้องนําหลักการของระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Point) มาประยุกต์ใช้ เพือควบคุมอันตรายในผลิตภัณฑ์สดุ ท้ายให้อยูใ่ นระดับทีย อมรับได้ ก่อน
การจัดส่งไปยังในขันต่
/ อไปในห่วงโซ่อาหาร
5. การรับรองผลการทวนสอบและการปรับปรุงระบบความปลอดภัยอาหาร
(Validation Verification and Improvement of FSMS)
องค์กรต้องทําการรับรอง (Validate) เพือให้แสดงว่า มาตรการนัน/ ๆสามารถให้ผลค่า
ทีต งั / ไว้ในการควบคุมอันตราย มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถเพือให้ผลิตภัณฑ์บรรลุตามที
กําหนด หากไม่เป็ นไปตามทีค าดหมาย ต้องได้รบั การปรับเปลีย นและประเมินใหม่ ก่อนการ
ประยุกต์ใช้มาตรการควบคุมใน PRPs และแผน HACCP หรือการเปลีย นแปลงใดๆ
องค์กรต้องแสดงหลักฐานเพือยืนยันว่าวิธกี ารเฝ้าระวัง การตรวจวัด และอุปกรณ์ มี
ความเหมาะสมทีส ามารถให้ผลการตรวจสอบทีน ่าเชือ ถือ เครืองมืออุปกรณ์ ตอ้ งมีการสอบเทียบ
มีการจัดเก็บและรักษาบันทึกผลการสอบเทียบและทวนสอบระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
อาหาร เช่น ตรวจประเมินภายใน (Internal audit) หากพบว่าการทวนสอบให้ผลไม่สอดคล้อง
ตามแผน ต้องลงมือดําเนินการแก้ไขและต้องมีการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากกิจกรรมการทวนสอบ
และรายงานผูบ้ ริหารเพือนําเข้าสู่การประชุมทบทวนฝา่ ยบริหาร และใช้เป็ นข้อมูลปรับระบบให้
ทันสมัย
หลักการสํ
การสําคัญของมาตรฐาน
ของมาตรฐาน ISO 22000

หลัก การสํ า คัญ ของ ISO 22000 ประกอบด้ว ยการวางแผน, การนํ า ไปปฏิบัติ,
ดําเนิ นการ การบํารุงรักษา และการปรับปรุง ระบบบริหารงานด้านความปลอดภัยอาหารให้
ทัน สมัย เพือ การผลิตสิน ค้า ทีสอดคล้อ งตามการนํ า ไปใช้ และปลอดภัย ต่อผู้บ ริโ ภค (plan,
implement, operate, maintain and update a food safety management system aimed at
providing products that according to their intended use are safe for the consumer) โดย
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1 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนําไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ปจั จุบนั และ
ข้อกําหนดเกีย วกับกฎหมายด้านความปลอดภัยอาหาร (demonstrate compliance with
applicable statutory and regulatory food safety requirements)
2 พิจารณาและประเมินข้อเรียกร้องของลูกค้า และแสดงให้เห็นถึงการดําเนินงานที
ตรงตามข้อ เรีย กร้อ งของลูก ค้า และเป็ น ข้อ ตกลงของทัง/ สองฝ่า ย ทีเ กียวข้อ งกับ งานความ
ปลอดภัยอาหาร เพือส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้าให้มมี ากขึน/ (evaluate and assess
customer requirements and demonstrate conformity with those mutually agreed
customer requirements that relate to food safety, in order to enhance customer
satisfaction)
3 มีก ารสือสารประเด็น ทีเ กีย วกับ ด้า นความปลอดภัย อาหารไปยัง ผู้ส่ง มอบสิน ค้า
ลู ก ค้า และผู้ทีม ีส่ ว นเกีย วข้อ งทีส นใจทีอ ยู่ใ นห่ ว งโซ่ ก ารผลิต อาหารได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิผ ล
(effectively communicate food safety issues to their suppliers, customers and relevant
interested parties in the food chain)
4 ทําให้เกิดความมั นใจว่าองค์กรมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัย
อาหารทีไ ด้กาํ หนดไว้ (ensure that the organization conforms to its stated food safety
policy)
5 แสดงให้ ผู้ ที ม ี ส่ ว นเกี ย วข้ อ งที ส นใจได้ ท ราบถึ ง ความสอดคล้ อ งดั ง กล่ า ว
(demonstrate such conformity to relevant interested parties)
6 ได้รบั การรับรอง หรือการขึน/ ทะเบียนระบบบริหารงานด้านความปลอดภัยอาหาร
โดยหน่วยงานภายนอก หรือดําเนินการประเมินด้วยตนเอง หรือการระบุดว้ ยตนเอง ว่าองค์กร
มีก ารดํา เนิ น งานทีต รงตามความสอดคล้อ งกับ มาตรฐานสากล (seek certification or
registration of its food safety management system by an external organization, or make
a self-assessment or self-declaration of conformity to this International Standard)

สืบค้นข้อมูลเพิม เติม : www.tisi.go.th
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