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BSI is committed to ensuring a smooth assessment for all clients wishing to certify to ISO 22000:2018, whether 

you are new to the standard or transitioning from ISO 22000:2005.  

BSI มุง่มั่นทีจ่ะท าใหม่ั้นใจในการประเมนิอยา่งราบรืน่ส าหรับลกูคา้ทกุรายทีต่อ้งการการรับรองมาตรฐาน ISO 22000: 2018 

ไมว่า่คณุจะใหมต่อ่มาตรฐาน หรอืเปลีย่นจาก ISO 22000: 2005 ก็ตาม 

This document should be used in conjunction with ISO 22000:2018 and allows you to detail how you intend to 

meet the requirements of the new standard.  

เอกสารฉบบันีค้วรน ามาใชค้วบคูก่บั ISO 22000: 2018 และชว่ยใหค้ณุสามารถลงรายละเอยีดถงึวธิทีีค่ณุตัง้ใจจะบรรลุ

ขอ้ก าหนดตา่งๆ ของมาตรฐานใหม ่

The main changes in the new version of ISO 22000:2018 include, amongst others: 

การเปลีย่นแปลงหลกัๆ ของ ISO 22000: 2018 เวอรช์ัน่ใหม ่ไดแ้ก:่ 

 The adoption of the high-level structure (HLS) which standardizes sub-clause titles, core text, common 

terms and core definitions to enhance compatibility and alignment with other ISO management system 

standards. 

การใชโ้ครงสรา้งระดบัสงู (HLS) ซึง่สรา้งมาตรฐานของหวัเรือ่งของขอ้ยอ่ย ขอ้ความหลกั ค าศพัทท์ั่วไปและค าจ ากดั

ความหลกัเพือ่เพิม่ความเขา้กนัไดแ้ละความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระบบบรหิาร ISO อืน่ ๆ 

 The concept of the PDCA cycle at two levels, the first covers the overall frame of the FSMS and the other 

level covers the operational processes within the FSMS as described in clause 8, has been introduced. 

มกีารแนะน าแนวคดิของวงจร PDCA ในสองระดบั ระดบัแรกครอบคลมุกรอบ FSMS โดยรวม และอกีระดบัหนึง่ครอบคลมุ

กระบวนการในการปฏบิตังิานภายใน FSMS ตามทีอ่ธบิายไวใ้นขอ้ 8  

 In clause 3, new terms, especially related to management system, are added and the number of terms 

increased from 17 to 45. 

ในขอ้ 3 มกีารเพิม่ค าศพัทใ์หม่ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เกีย่วกบัระบบบรหิาร อกีทัง้จ านวนค าศพัทก็์เพิม่ขึน้จาก 17 เป็น 45 

 New requirements in clause 4 and 6 respecting the context of the organization, and risks and opportunities 

to be managed by the organization respectively, as parts of the above mentioned HLS.  

ขอ้ก าหนดใหม่ๆ  ในขอ้ 4 และขอ้ 6 ในดา้นบรบิทขององคก์ร รวมทัง้ความเสีย่งและโอกาสตา่งๆ ทีอ่งคก์รบรหิาร

ตามล าดบัใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของ HLS ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 

 New requirements in clause 7 respecting externally developed elements as well as control of externally 

provided processes, products or services. 

ขอ้ก าหนดใหม่ๆ  ในขอ้ 7 ในดา้นองคป์ระกอบตา่งๆ ทีพ่ฒันาจากภายนอกตลอดจนการควบคมุกระบวนการ ผลติภณัฑ์

หรอืบรกิารตา่งๆ ทีไ่ดรั้บจากภายนอก 

 Significant revision of clause 8 Operation including the introduction of the concept of a hazard control plan 

covering control measures at CCPs and OPRPs. 

การแกไ้ขขอ้ 8 อยา่งมนัียส าคญัโดยรวมถงึการแนะน าแนวคดิของแผนควบคมุอนัตรายซึง่ครอบคลมุถงึมาตรการควบคมุ

ตา่งๆ ที ่CCPs และ OPRPs 
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Guidance has been provided within each of the clauses as well as within the standard itself. 

มกีารใหค้ าแนะน าในแตล่ะขอ้รวมทัง้ภายในมาตรฐานเอง 

Please complete this form prior to your readiness review to share with your assessor at the beginning of your 

assessment.  

โปรดกรอกแบบฟอรม์นีก้อ่นทีค่ณุจะทบทวนการเตรยีมความพรอ้มเพือ่แบง่ปันกบัผูป้ระเมนิของคณุเมือ่เริม่การประเมนิของคณุ 

Please do not provide supplementary documentation, please list your processes, procedures, documents or 

records that support the way in which you meet the intent of the requirements. 

โปรดอยา่ใหเ้อกสารประกอบเพิม่เตมิ โปรดลงรายการของกระบวนการ ขัน้ตอน เอกสารหรอืบนัทกึตา่งๆ ทีส่นับสนุนวธิกีารที่

คณุปฏบิตัติามเจตนาของขอ้ก าหนดตา่งๆ 

Your client manager or assessor is here to support you on your journey, so please talk to them about your 

plans. 

ผูจั้ดการหรอืผูป้ระเมนิของลกูคา้ของคณุอยู ่ณ ทีน่ีเ้พือ่สนับสนุนคณุตามเสน้ทางของคณุ ดงันัน้ โปรดพดูคยุกบัพวกเขา

เกีย่วกบัแผนตา่งๆ ของคณุ 

 

Clause 4 – Context of the organization ขอ้ 4 - บรบิทขององคก์ร 

This is a new clause that underpins ISO 22000:2018 and establishes the context of the Food Safety 

Management System (FSMS). It gives you the opportunity to identify all internal and external issues that are 

relevant, and may affect, the strategic direction of the organization and the FSMS. You will also need to identify 

‘interested parties’ that are relevant to the FSMS. These groups can include shareholders, customers, regulatory 

groups etc.  

ขอ้นีเ้ป็นขอ้ใหมท่ีส่นับสนุน ISO 22000: 2018 และก าหนดบรบิทของระบบบรหิารดา้นความปลอดภยัของอาหาร (FSMS) 

โดยใหค้ณุไดม้โีอกาสบง่ชีปั้ญหาภายในและภายนอกตา่งๆ ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง และอาจสง่ผลตอ่ทศิทางเชงิกลยทุธข์อง

องคก์รและ FSMS นอกจากนี ้คณุจะตอ้งระบ ุ"ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี" ทีเ่กีย่วขอ้งกบั FSMS กลุม่ตา่งๆ เหลา่นีโ้ดยสามารถ

ครอบคลมุถงึผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ กลุม่กฎระเบยีบตา่งๆ เป็นตน้ 

Finally, you’ll need to establish, implement, maintain and continually improve the FSMS.   

โดยสรปุ คณุจะตอ้งจัดตัง้ น าไปปฏบิตั ิดแูลรักษาและปรับปรงุ FSMS อยา่งตอ่เนือ่ง 
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Clause 4.1 – Understanding the organization and its context – NEW REQUIREMENT 

ขอ้ 4.1 - การท าความเขา้ใจองคก์รและบรบิทขององคก์ร - ขอ้ก าหนดใหม ่

There is no equivalent clause in ISO 22000:2005, however guidance is provided within the notes supporting 

Clause 4.1.  

ไมม่ขีอ้เทยีบเทา่ใน ISO 22000: 2005 อยา่งไรก็ตาม มคี าแนะน าใหไ้วใ้นหมายเหตตุา่งๆ ทีส่นับสนุนขอ้ 4.1 

You will need to be able to demonstrate that you have identified relevant external and internal issues, which 

you identify, review and update. Please provide information: 

คณุจะตอ้งสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่คณุไดบ้ง่ชีปั้ญหาภายนอกและภายในตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่คณุบง่ชี ้ทบทวนและปรับปรงุ

ใหท้ันสมยัแลว้ โปรดใหข้อ้มลู: 

 about the relevant internal and external issues to affect your ability to achieve the intended results of 

the FSMS by your organization เกีย่วกบัปัญหาภายในและภายนอกตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่สง่ผลกระทบตอ่

ความสามารถของคณุในการบรรลผุลของ FSMS ทีต่ัง้ใจไวโ้ดยองคก์รของคณุ 

 the process of identifying, reviewing and updating the relevant internal and external issues 

กระบวนการในการบง่ชี ้ทบทวนและปรับปรงุปัญหาภายในและภายนอกตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหท้ันสมัย 

 how you have considered the impact of any changes to the issues วธิทีีค่ณุพจิารณาผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงตอ่ปัญหาตา่งๆ 

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

Clause 4.2 – Understanding the needs and expectations of interested parties – NEW 

REQUIREMENT 

ขอ้ 4.2 - การท าความเขา้ใจความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี - ขอ้ก าหนดใหม ่  

Again there is no equivalent clause in ISO 22000:2005. You will need to be able to demonstrate that you have 

identified, reviewed and updated all interested parties that are relevant to the FSMS and their requirements. 

Please provide:  

อกีครัง้ทีไ่มม่ขีอ้เทยีบเทา่ใน ISO 22000: 2005 คณุจะตอ้งสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่คณุไดบ้ง่ชี ้ทบทวนและปรับปรงุขอ้มลู

ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบั FSMS และขอ้ก าหนดตา่งๆ ของพวกเขาใหท้ันสมัย โปรดให:้ 

 Information about interested parties who affect or could affect your FSMS ขอ้มลูเกีย่วกบัผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีทีส่ง่ผลกระทบหรอืสามารถสง่ผลกระทบตอ่ FSMS ของคณุ 

 Information about their needs and expectations ขอ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของพวกเขา 

 The process of identifying, reviewing and updating interested parties and their needs/expectations. 

กระบวนการในการบง่ชี ้การทบทวนและการปรับปรงุขอ้มลูของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและความตอ้งการ/ความคาดหวงั

ของพวกเขาใหท้ันสมัย 

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

Clause 4.3 – Determining the scope of the food safety management system – ENHANCED 

REQUIREMENT 

ขอ้ 4.3 - การก าหนดขอบเขตของระบบบรหิารดา้นความปลอดภยัของอาหาร - ขอ้ก าหนดทีย่กระดบัขึน้ 

There was already a requirement in ISO 22000:2005 to document the scope of the FSMS. The new standard 

now requires you to consider the ‘context of the organization’ (Clause 4.1) and ‘interested parties’ (Clause 

4.2). You’ll need to identify any boundaries and applicability of the FSMS. This could include the whole 
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activities, processes, products or services that can have an influence on the food safety of the end products. 

Please provide information on: 

มขีอ้ก าหนดใน ISO 22000: 2005 ในการท าเอกสารดา้นขอบเขตของ FSMS แลว้ มาตรฐานใหมน่ีก้ าหนดใหค้ณุท าการ

พจิารณา ‘บรบิทขององคก์ร’ (ขอ้ 4.1) และ ‘ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี’ (ขอ้ 4.2) คณุจะตอ้งระบขุอบขา่ยตา่งๆ และการน า FSMS 

ไปประยกุตใ์ชโ้ดยสามารถครอบคลมุถงึกจิกรรม กระบวนการ ผลติภณัฑห์รอืบรกิารตา่งๆ ทัง้หมดทีส่ามารถสง่ผลตอ่ความ

ปลอดภยัของอาหารของผลติภณัฑส์ดุทา้ย โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบั: 

 The boundary and applicability information on the scope of your FSMS ขอ้มลูของขอบขา่ยและการน าไป

ประยกุตใ์ชเ้กีย่วกบัขอบเขตของ FSMS ของคณุ 

 The products and / or services included in your food safety management system ผลติภณัฑแ์ละ / หรอื

บรกิารตา่งๆ ทีร่วมอยูใ่นระบบบรหิารความปลอดภยัของอาหารของคณุ 

 Has the scope of your FSMS changed and if so how? ขอบเขตของ FSMS ของคณุมกีารเปลีย่นแปลงหรอืไม่

และหากม ีเป็นอยา่งไร 

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

Clause 4.4 – Food safety management system – OTHER CHANGES 

ขอ้ 4.4 - ระบบบรหิารดา้นความปลอดภยัของอาหาร - การเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ 

The final requirement is for you to establish, implement, maintain, update and continually improve your 

FSMS. Whilst there was a similar clause (Clause 4.1) in the 2005 version, this now requires the adoption of a 

process approach.  

ขอ้ก าหนดสดุทา้ยคอืการทีค่ณุจะตอ้งจัดตัง้ น าไปปฏบิตั ิดแูลรักษา ปรับปรงุขอ้มลูใหท้ันสมัยและปรับปรงุ FSMS ของคณุ

อยา่งตอ่เนือ่ง ขณะทีม่ขีอ้ทีเ่หมอืนกนั (ขอ้ 4.1) ในเวอรช์ัน่ของปีพ.ศ. 2548 ในตอนนี ้ขอ้นีก้ าหนดการใชแ้นวทางของ

กระบวนการ 

Although every organization will be different, documented information such as the process diagrams or 

written procedures could support this. In order to comply with this requirement, the consideration of the 

PDCA cycle of the ‘Organizational planning and control’, described at Figure 1 of 0.3.2 in ‘Introduction’ of the 

Standard could support your development. Please provide information, if any, on the process-based FSMS 

including:  

แมว้า่ทกุองคก์รจะมคีวามแตกตา่งกนั แตเ่อกสารสารสนเทศ เชน่ แผนภาพกระบวนการหรอืขัน้ตอนทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร

สามารถสนับสนุนขอ้นีไ้ด ้อกีทัง้ เพือ่ใหส้อดคลองกบัขอ้ก าหนดนี ้การพจิารณาวงจร PDCA ของ ‘การวางแผนและการ

ควบคมุขององคก์ร’ ทีอ่ธบิายไวใ้นรปูที ่1 ของ 0.3.2 ใน ‘บทน า’ ของมาตรฐานสามารถสนับสนุนการพฒันาของคณุได ้

โปรดใหข้อ้มลู (ถา้ม)ี เกีย่วกบั FSMS ทีอ่งิกระบวนการ ไดแ้ก ่: 

 List of processes, process sequences and interactions, methods to manage the processes, resources 

to support processes, process responsibilities and authorities, risks and opportunities of each process, 

performance evaluation method and how you ensure the system improves the processes and the 

food safety management system. 

รายการของกระบวนการ ล าดบัและปฏสิมัพันธข์องกระบวนการ วธิกีารบรหิารกระบวนการตา่งๆ ทรัพยากรที่

สนับสนุนกระบวนการ ความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ทีต่า่งๆ ในกระบวนการ ความเสีย่งและโอกาสของแตล่ะ

กระบวนการ วธิกีารประเมนิสมรรถนะและวธิทีีค่ณุท าใหม้ั่นใจวา่ระบบมกีารปรับปรงุกระบวนการและระบบบรหิารดา้น

ความปลอดภยัของอาหาร 
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Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 
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Clause 5 – Leadership ขอ้ 5 - ภาวะผูน้ า 

Clause 5 is a new clause, but covers some requirements that were in ISO 22000:2005. Top management are 

now required to have greater involvement in the FSMS and must ensure that the requirements are integrated 

into the organization’s processes and that the policy and objectives are compatible with the strategic direction 

of the organization. 

ขอ้ 5 เป็นขอ้ใหม ่แตค่รอบคลมุขอ้ก าหนดบางขอ้ทีอ่ยูใ่น ISO 22000: 2005 ในตอนนี ้ผูบ้รหิารระดบัสงูสดุตอ้งมสีว่นรว่มมาก

ขึน้ใน FSMS และตอ้งท าใหม้ัน่ใจวา่มกีารรวมขอ้ก าหนดตา่งๆ เขา้กบักระบวนการตา่งๆ ขององคก์รรวมทัง้นโยบายและ

วตัถปุระสงคต์า่งๆ สามารถเขา้ไดก้บัทศิทางเชงิกลยทุธข์ององคก์ร 

There is also greater focus on top management to enhance customer satisfaction and they have a grasp of the 

organizations internal strengths and weaknesses and how these can impact the delivery of products or services. 

นอกจากนี ้ยังมกีารมุง่เนน้มากขึน้กบัผูบ้รหิารระดบัสงูสดุในการเพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้และมคีวามสามารถในการเขา้ใจ

ถงึจดุแข็งและจดุออ่นภายในขององคก์รและสิง่เหลา่นีส้ามารถสง่ผลตอ่การสง่มอบผลติภณัฑห์รอืบรกิารไดอ้ยา่งไร 

Finally the clause places requirements on top management to assign FSMS relevant responsibilities and 

authorities, but must remain accountable for the effectiveness of the FSMS. 

โดยสรปุ ขอ้นีว้างขอ้ก าหนดส าหรับผูบ้รหิารระดบัสงูสดุใหม้อบหมายความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ทีต่า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

FSMS แตต่อ้งยังคงมคีวามรับผดิชอบตอ่ประสทิธภิาพของ FSMS 

Clause 5.1 – Leadership and commitment – ENHANCED REQUIREMENT 

ขอ้ 5.1 - ภาวะผูน้ าและความมุง่ม ัน่ - ขอ้ก าหนดทีย่กระดบัขึน้ 

There is no equivalent clause in ISO 22000:2005 however the requirements within the clause are generally 

self-explanatory. You’ll need to provide information on how top management ensure the FSMS is compatible 

with the strategic direction as well as taking responsibility and promoting risk based thinking, customer focus 

and improvement. Please provide information on how top management ensures the FSMS achieves the 

intended results. 

ไมม่ขีอ้เทยีบเทา่ใน ISO 22000: 2005 อยา่งไรก็ตาม ขอ้ก าหนดตา่งๆ ภายในขอ้นีโ้ดยทั่วไปเป็นค าอธบิายในตวั คณุ

จะตอ้งใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีผู่บ้รหิารระดบัสงูสดุท าใหม้ั่นใจวา่ FSMS สามารถเขา้ไดก้บัทศิทางเชงิกลยทุธร์วมทัง้มคีวาม

รับผดิชอบและสง่เสรมิการคดิทีเ่นน้ความเสีย่ง การมุง่เนน้ลกูคา้และการปรับปรงุ โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีผู่บ้รหิารระดบั

สงูสดุท าใหม้ั่นใจวา่ FSMS บรรลผุลตา่งๆ ทีต่ัง้ใจไว ้

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

Clause 5.2 – Policy – ENHANCED REQUIREMENT  

ขอ้ 5.2 - นโยบาย - ขอ้ก าหนดทีย่กระดบัขึน้ 

This clause represents only minor changes from Clause 5.2 in ISO 22000:2005. Top management need to 

establish, implement and maintain a food safety policy and ensure it is communicated both within the 

organization but also to relevant interested parties as appropriate. Additional guidance is provided within the 

clause. Please provide information on when you policy was reviewed/amended and details of any changes 

that were required. 

ขอ้นีแ้สดงถงึการเปลีย่นแปลงเพยีงเล็กนอ้ยจากขอ้ 5.2 ใน ISO 22000: 2005 เทา่นัน้ ผูบ้รหิารระดบัสงูสดุตอ้งก าหนด 

น าไปปฏบิตัแิละรักษานโยบายดา้นความปลอดภยัของอาหารและท าใหม่ั้นใจวา่ไดม้กีารสือ่สารทัง้สองเรือ่งภายในองคก์ร 

แตย่ังรวมถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามความเหมาะสม มคี าแนะน าเพิม่เตมิใหไ้วใ้นขอ้นี ้โปรดใหข้อ้มลูวา่

เมือ่ใดทีท่ าการทบทวน/แกไ้ขนโยบายของคณุและรายละเอยีดการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีจ่ าเป็น 
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Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

Clause 5.3 – Organizational roles, responsibilities, and authorities – ENHANCED REQUIREMENT 

ขอ้ 5.3 – บทบาท ความรบัผดิชอบและอ านาจหนา้ทีข่ององคก์ร - ขอ้ก าหนดทีย่กระดบัขึน้ 

The requirements within this clause are broader than those specified in the 2005 version. They now apply to 

all ‘relevant roles’ rather than only to ‘those involved in the management system’. Top management need to 

ensure that the responsibilities and authorities for relevant roles are assigned, communicated and understood 

throughout the organization. However there is no fundamental change in approach when taking into account 

the guidance provided with the clause.  Please provide information on how top management have established 

and communicated responsibilities and authorities for the effective operation of the FSMS.  

ขอ้ก าหนดตา่งๆ ภายในขอ้นีก้วา้งกวา่ขอ้ก าหนดตา่งๆ ทีก่ าหนดไวใ้นเวอรช์ัน่ของปี พ.ศ. 2548 ในตอนนี ้ขอ้ก าหนดตา่งๆ นี้

ประยกุตใ์ชก้บั 'บทบาททีเ่กีย่วขอ้ง’ ทัง้หมด' มากกวา่แคก่บั 'ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในระบบบรหิาร' ผูบ้รหิารระดบัสงูสดุตอ้งท า

ใหม้ั่นใจวา่มกีารมอบหมาย สือ่สารและท าความเขา้ใจความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ทีต่า่งๆ ส าหรับบทบาททีเ่กีย่วขอ้งทั่ว

ทัง้ในองคก์ร อยา่งไรก็ตาม ไมม่กีารเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานในแนวทางเมือ่พจิารณาถงึค าแนะน าทีใ่หไ้วใ้นขอ้นี ้โปรดให ้

ขอ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีผู่บ้รหิารระดบัสงูสดุไดก้ าหนดและสือ่สารความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ทีต่า่งๆ เพือ่ใหก้ารด าเนนิงาน

ของ FSMS มปีระสทิธภิาพ 

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 
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Clause 6 – Planning ขอ้ 6 - การวางแผน 

Planning has always been a familiar element of Management System, but now there is an increased focus on 

ensuring that it is considered with the ‘context of the organization’ and ‘interested parties’. Now there is a 

requirement to identify risks and opportunities, the impact these may have on the conformity of products and 

services and how you plan to address these. Finally you will need to consider planning for changes in a 

systematic manner.  

การวางแผนมักเป็นองคป์ระกอบทีคุ่น้เคยของระบบบรหิารอยูเ่สมอ แตใ่นตอนนีม้กีารมุง่เนน้มากขึน้ในการท าใหม้ั่นใจวา่มกีาร

พจิารณา ‘บรบิทขององคก์ร’ และ ‘ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตา่งๆ’ ในตอนนี ้มขีอ้ก าหนดในการบง่ชีค้วามเสีย่งและโอกาสตา่งๆ 

ผลกระทบทีส่ ิง่เหลา่นีอ้าจมตีอ่ความสอดคลอ้งของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร รวมถงึวธิทีีค่ณุวางแผนเพือ่จัดการสิง่เหลา่นี ้โดย

สรปุ คณุจะตอ้งพจิารณาการวางแผนส าหรับการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ในลกัษณะทีเ่ป็นระบบ 

 

Clause 6.1 – Actions to address risks and opportunities – NEW REQUIREMENT 

ขอ้ 6.1 – การด าเนนิการตา่งๆ เพือ่จดัการความเสีย่งและโอกาสตา่งๆ - ขอ้ก าหนดใหม ่

This clause requires you to identify the risks and opportunities that need to be managed. You need to 

consider the intended results from ‘understanding the context of the organization’ (Clause 4.1) and ‘interested 

parties’ (Clause 4.2).  

ขอ้นีก้ าหนดใหค้ณุตอ้งบง่ชีค้วามเสีย่งและโอกาสตา่งๆ ทีท่ าการบรหิาร คณุตอ้งพจิารณาผลลพัธท์ีต่ัง้ใจไวจ้าก 'การท า

ความเขา้ใจบรบิทขององคก์ร' (ขอ้ 4.1) และ 'ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี' (ขอ้ 4.2) 

This is not a risk assessment; it is risk-based thinking.  Please provide information on how the risks and 

opportunities have been identified and how actions to address these have been managed.  

ขอ้นีไ้มใ่ชก่ารประเมนิความเสีย่ง แตเ่ป็นการคดิทีเ่นน้ความเสีย่ง โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิบีง่ชีค้วามเสีย่งและโอกาส รวมถงึ

วธิบีรหิารการด าเนนิการตา่งๆ เพือ่จัดการสิง่เหลา่นี ้

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

 

Clause 6.2 – Objectives of the food safety management system and planning to achieve them – 

ENHANCED REQUIREMENT 

ขอ้ 6.2 - วตัถปุระสงคข์องระบบบรหิารความปลอดภยัของอาหารและการวางแผนเพือ่ท าใหบ้รรล ุ- ขอ้ก าหนดที่

ยกระดบัขึน้ 

This clause retains some of the requirements contained in Clause 5.2 of the 2005 version but is more specific.  

The objectives of the food safety management system need to be consistent with the food safety policy, 

relevant to the conformity of products and services as well as preventing the nonconformities identified by 

customer, through consumer complaints and/or regulatory inspection. Once defined, the objectives need to 

be monitored, communicated and updated as appropriate.  

ขอ้นีย้ังคงสงวนรักษาขอ้ก าหนดบางขอ้ในขอ้ 5.2 ในเวอรช์ัน่ของปี พ.ศ. 2548 แตม่คีวามเฉพาะเจาะจงมากขึน้ 

วตัถปุระสงคข์องระบบบรหิารความปลอดภยัของอาหารตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายดา้นความปลอดภยัของอาหารซึง่

เกีย่วขอ้งกบัความสอดคลอ้งของผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่งๆ รวมถงึการป้องกนัความไมส่อดคลอ้งทีล่กูคา้บง่ชีผ้า่นการ

รอ้งเรยีนของผูบ้รโิภคและ / หรอืการตรวจสอบตามกฎระเบยีบ เมือ่ก าหนดแลว้ ตอ้งมกีารเฝ้าตดิตาม ท าการสือ่สารและ

ปรับปรงุวตัถปุระสงคใ์หท้ันสมยัตามความเหมาะสม 

Whilst this clause is more specific than previous, there is no fundamental change in the approach. Guidance is 

contained within the clause contents. 

ในขณะทีข่อ้นีม้คีวามเฉพาะเจาะจงมากขึน้กวา่กอ่นหนา้นี ้แตก่็ไมม่กีารเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานในแนวทาง โดยมคี าแนะน า

อยูใ่นเนือ้หาของขอ้ 

Please provide information on how the organization ensures objectives are relevant to the organizations 

policy, how they are communicated, measured and monitored.  
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โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีอ่งคก์รท าใหม้ัน่ใจวา่วตัถปุระสงคต์า่งๆ มคีวามเกีย่วขอ้งกบันโยบายขององคก์ร วธิทีีท่ าการ

สือ่สาร วดัผลและเฝ้าตดิตาม 

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

 

Clause 6.3 – Planning of changes – ENHANCED REQUIREMENT 

ขอ้ 6.3 - การวางแผนการเปลีย่นแปลงตา่งๆ - ขอ้ก าหนดทีย่กระดบัขึน้ 

There is the change to Clause 5.3 of ISO 22000:2005 in that the integrity of the FSMS must be maintained 

when planning changes. However you now need to consider the purpose of change, why it’s being made, 

potential consequences and the resources and (re) allocation of responsibilities. Please provide information on 

how the organization manages and implements change.  

มกีารเปลีย่นแปลงกบัขอ้ 5.3 ของ ISO 22000: 2005 โดยตอ้งรักษาความสมบรูณ์ของ FSMS ไวเ้มือ่ท าการวางแผนการ

เปลีย่นแปลงตา่งๆ  อยา่งไรก็ตาม ในตอนนี ้คณุตอ้งพจิารณาถงึวตัถปุระสงคข์องการเปลีย่นแปลง สาเหตทุีเ่กดิขึน้ ผลที่

ตามมาทีเ่ป็นไปไดแ้ละทรัพยากรตา่งๆ รวมถงึการจัดสรรความรับผดิชอบตา่งๆ (ใหม)่ โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีอ่งคก์ร

บรหิารและน าการเปลีย่นแปลงไปปฏบิตั ิ

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

Clause 7 – Support ขอ้ 7 - การสนับสนุน 

Clause 7 ensures that you have the right resources, people and infrastructure required to meet your 

organizational goals. Organizational knowledge is a new requirement for competence, awareness and 

communication of the FSMS. A key requirement is to ensure that knowledge is held to ensure conformity of the 

products or service.  Finally there are the requirements for ‘documented information’ which replaces 

‘documents’ and ‘records’ in the 2005 version. 

ขอ้ 7 ชว่ยท าใหม้ั่นใจวา่คณุมทีรัพยากร บคุคลและโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่หมาะสมซึง่จ าเป็นในการท าใหเ้ป้าหมายขององคก์ร

ของคณุบรรล ุความรูข้ององคก์รเป็นขอ้ก าหนดใหมส่ าหรับความรูค้วามสามารถ ความตระหนักถงึและการสือ่สารของ FSMS 

ขอ้ก าหนดส าคญัคอืการท าใหม้ั่นใจวา่มคีวามรูใ้นการท าใหม้ัน่ใจในความสอดคลอ้งกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารตา่งๆ โดยสรปุ

แลว้ มขีอ้ก าหนดตา่งๆ ส าหรับ 'เอกสารสารสนเทศ’ ซึง่ใชแ้ทนที ่'เอกสาร' และ 'บนัทกึ' ในเวอรช์ัน่ของปี พ.ศ. 2548 

 

Clause 7.1 – Resources – ENHANCED REQUIREMENT 

ขอ้ 7.1 - ทรพัยากร - ขอ้ก าหนดทีย่กระดบัขึน้ 

This clause builds on Clauses 6.1, 6.2, 6.3 and 6.4 from 2005 and splits into 6 sub-clauses. You now need to 

consider internal and external providers and meet relevant food safety requirements including applicable 

statutory and regulatory requirements.  

ขอ้นีส้รา้งขึน้ในขอ้ 6.1, 6.2, 6.3 และ 6.4 จากปี พ.ศ. 2548 และแยกออกเป็นขอ้ยอ่ยจ านวน 6 ขอ้ยอ่ย ในตอนนี ้คณุตอ้ง

พจิารณาผูใ้หบ้รกิารทัง้ภายในและจากภายนอกและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัของอาหารทีเ่กีย่วขอ้งโดยรวม

ถงึขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้ก าหนดทางกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

As the expanded and re-organized requirements of the clause 7.2.2 in 2005 version, regarding to the 

introduction of the elements of FSMS, including PRPs, the hazard analysis and the hazard control plan, 

developed externally, to ensure the applicability to the organization and other requirements are clarified,  
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ตามขอ้ก าหนดของขอ้ 7.2.2 ในเวอรช์ัน่ของปี พ.ศ. 2548 ทีม่กีารขยายความและจัดใหมเ่กีย่วกบัการแนะน าองคป์ระกอบ

ตา่งๆ ของ FSMS โดยรวมถงึ PRPs การวเิคราะหอ์นัตรายและแผนควบคมุอนัตรายทีพ่ฒันาจากภายนอกเพือ่ท าใหม้ั่นใจวา่มี

การชีแ้จงการน าไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์รและขอ้ก าหนดอืน่ ๆ ได ้

To control of externally provided processes, products and services, you need to ensure personnel are 

competent and have the necessary qualifications, experience and /or training, their interactions with the 

FSMS and control the external provider’s performance.  Additionally, to establish specific criteria for 

monitoring performance of and to communicate with external providers are required.  

เพือ่ควบคมุกระบวนการ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่งๆ ทีไ่ดรั้บจากภายนอก คณุตอ้งท าใหแ้น่ใจวา่บคุลากรมคีวามรู ้

ความสามารถและมคีณุสมบตั ิประสบการณ์และ/หรอืการฝึกอบรมทีจ่ าเป็น การมคีวามสมัพันธต์อ่กนักบั FSMS และควบคมุ

สมรรถนะของผูใ้หบ้รกิารจากภายนอก นอกจากนี ้ยังตอ้งก าหนดเกณฑเ์ฉพาะส าหรับการเฝ้าตดิตามสมรรถนะและการ

สือ่สารกบัผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกดว้ย 

Please provide information on how internal and external resource requirements are considered for the 

establishment, implementation and improvement of the management system. Also on how knowledge 

required has been determined for the operation of its processes and achievement of conformity of products 

and services.  

โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิพีจิารณาขอ้ก าหนดดา้นทรัพยากรภายในและภายนอกส าหรับการจัดตัง้ การน าไปปฏบิตัแิละการ

ปรับปรงุระบบบรหิาร นอกจากนี ้ยังมกีารก าหนดความรูท้ีจ่ าเป็นส าหรับการด าเนนิงานของกระบวนการตา่งๆ และการบรรลุ

ความสอดคลอ้งของผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่งๆ 

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

 

Clause 7.2 – Competence – ENHANCED REQUIREMENT 

ขอ้ 7.2 - ความรูค้วามสามารถ - ขอ้ก าหนดทีย่กระดบัขึน้ 

There are no significant changes within this clause; it’s a combination of Clauses 6.2.1 and 6.2.2 from 2005. 

You will need to determine the competency of people and ensure that these are met and maintained. This 

applies to any person affecting the organizations food safety performance and effectiveness of FSMS, 

including external providers. Within this clause you are required to retain documented information as 

evidence of competence.  

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัภายในขอ้นี ้เป็นการบรูณาการของขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 จากปี พ.ศ. 2548 คณุจะตอ้ง

ก าหนดความรูค้วามสามารถของคนและท าใหแ้น่ใจวา่มกีารปฏบิตัติามและรักษาขอ้ก าหนดเหลา่นี ้ขอ้นีป้ระยกุตใ์ชก้บับคุคล

ทีส่ง่ผลตอ่สมรรถนะดา้นความปลอดภยัของอาหารและประสทิธภิาพของ FSMS ขององคก์ร โดยรวมถงึผูใ้หบ้รกิารจาก

ภายนอก ภายในขอ้นี ้คณุตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเป็นหลกัฐานดา้นความรูค้วามสามารถ 

Please provide information on those persons who can affect the performance of the FSMS are competent on 

the basis of appropriate education, training, or experience, and how the information required for the effective 

implementation and operation of the FSMS have been determined.  

โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบับคุคลตา่งๆ เหลา่นัน้ทีส่ามารถสง่ผลกระทบตอ่สมรรถนะของ FSMS มคีวามรูค้วามสามารถในดา้น

พืน้ฐานของการศกึษา การฝึกอบรมหรอืประสบการณ์ทีเ่หมาะสม รวมถงึวธิกีารก าหนดขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรับการน าไปปฏบิตั ิ

และการด าเนนิงานของ FSMS อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

 

Clause 7.3 – Awareness – OTHER CHANGES 
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ขอ้ 7.3 - ความตระหนกัถงึ - การเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ 

This clause covers awareness of the food safety policy, objectives and the implications of not conforming to 

the requirements. However there is no fundamental change in approach when taking into account the 

guidance provided within the clause. Please provide information on how you have raised awareness of the 

policy and the FSMS requirements. 

ขอ้นีค้รอบคลมุถงึความตระหนักถงึนโยบายดา้นความปลอดภยัของอาหาร วตัถปุระสงคแ์ละความหมายโดยนัยของความไม่

สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตา่งๆ อยา่งไรก็ตาม ไมม่กีารเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานในแนวทางเมือ่พจิารณาถงึค าแนะน าทีใ่หไ้วใ้น

ขอ้นี ้โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีค่ณุสรา้งความตระหนักถงึนโยบายและขอ้ก าหนดตา่งๆของ FSMS 

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

 

Clause 7.4 – Communication – OTHER CHANGES 

ขอ้ 7.4 - การสือ่สาร - การเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ 

Similar to the requirements within the 2005 version, in terms of the internal and external communications, 

however this has now been expanded to cover the general framework of the communication.  You will need 

to think about what you need to communicate, when, to whom and how. Please provide information on how 

this is achieved. 

คลา้ยคลงึกบัขอ้ก าหนดตา่งๆ ในเวอรช์ัน่ของปี พ.ศ. 2548 ในแงข่องการสือ่สารทัง้ภายในและภายนอก อยา่งไรก็ตาม 

ในตอนนี ้ขอ้นีถ้กูขยายใหค้รอบคลมุกรอบการท างานทัว่ไปของการสือ่สาร คณุจะตอ้งคดิเกีย่วกบัสิง่ทีค่ณุตอ้งสือ่สาร เมือ่ใด 

ถงึใครและอยา่งไร กรณุาใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีจ่ะท าใหข้อ้นีบ้รรล ุ

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

 

Clause 7.5 – Documented information – OTHER CHANGES 

ขอ้ 7.5 - เอกสารสารสนเทศ - การเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ 

Clause 7 replaces ‘documented procedures’ and ‘records’ from the 2005 version with ‘documented 

information’. Additional requirements now include the activity to control ‘distribution’ of necessary 

documented information, especially with regards to permission to view and authority to change. However 

there is no fundamental change in approach when taking into account the guidance provided within the 

clause contents of 7.5.3. Please provide information on how you control the distribution of necessary 

documentation 

ขอ้ 7 ใชแ้ทนที ่"กระบวนการทีเ่ป็นเอกสาร" และ "บนัทกึ" จากเวอรช์ัน่ของปี พ.ศ. 2548 ดว้ย ‘เอกสารสารสนเทศ’ 

ในตอนนี ้ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิครอบคลมุถงึกจิกรรมในการควบคมุ 'การแจกจา่ย' เอกสารสารสนเทศทีจ่ าเป็น โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ เกีย่วกบัการอนุญาตใหด้แูละอ านาจในการเปลีย่นแปลง อยา่งไรก็ตาม ไมม่กีารเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานในแนวทางเมือ่

พจิารณาถงึค าแนะน าทีใ่หไ้วใ้นเนือ้หาขอ้ 7.5.3 โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีค่ณุควบคมุการกระจายเอกสารทีจ่ าเป็น 

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 
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Clause 8 – Operation ขอ้ 8 - การด าเนนิงาน 

This clause deals with the execution of the plans and process that meet the requirements for the provision of 

safe products and services and is the clause that covers most FSMS specific requirements, which can be 

considered as one of the level of PDCA – Operational planning and control, based on the HACCP principles and 

steps. 

ขอ้นีเ้กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิแผนตา่งๆ และกระบวนการทีส่อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตา่งๆ ส าหรับการจัดหาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

ทีป่ลอดภยั และเป็นขอ้ทีค่รอบคลมุขอ้ก าหนดเฉพาะของ FSMS สว่นใหญ ่ซึง่สามารถถอืไดว้า่เป็นหนึง่ในระดบัของ PDCA - 

การวางแผนและการควบคมุในการปฏบิตังิาน โดยองิตามหลกัการและขัน้ตา่งๆ ของ HACCP 

The clause 7 in 2005 version has been re-organized in this clause with some new concepts. 

ขอ้ 7 ในเวอรช์ัน่ของปี พ.ศ. 2548 ไดถ้กูจัดใหมใ่นขอ้นีด้ว้ยแนวคดิใหม ่ๆ บางประการ 

 

Clause 8.1 – Operational planning and control – NEW REQUIREMENT  

ขอ้ 8.1 - การวางแผนและการควบคมุในการปฏบิตังิาน - ขอ้ก าหนดใหม ่

This clause is comparable with the requirements in Clause 7.1 of the 2005 version but is more specifically 

defined. For example processes needed to meet requirements, need to be planned, implemented and 

controlled, as do the actions identified in 6.1. In order to do so, establishing criteria for the processes, 

implementing control of these processes and keeping documented information are necessary. In other words, 

in 2005 version the requirements on setting criteria for controlling processes and the documentation were 

limited within the Operation,  e.g. HACCP plan and OPRP; however, in this new version, the processes needed 

to meet requirements for the realization of safe products shall be controlled with the criteria and documented. 

Requirements in relation to change control and outsourced processes (see 7.1.6) have also been introduced. 

Please provide information on how this is achieved.  

ขอ้นีส้ามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัขอ้ก าหนดตา่งๆ ในขอ้ 7.1 ของเวอรช์ัน่ปี พ.ศ. 2548 แตม่กีารก าหนดทีเ่ฉพาะเจาะจง

มากกวา่ ตวัอยา่งเชน่ กระบวนการตา่งๆ ทีจ่ าเป็นเพือ่ตอบสนองขอ้ก าหนดตา่งๆ ตอ้งมกีารวางแผน น าไปปฏบิตัแิละท าการ

ควบคมุ เชน่เดยีวกบัการด าเนนิการตา่งๆ ทีบ่ง่ชีไ้วใ้นขอ้ 6.1 ในการท าเชน่นี ้การก าหนดเกณฑส์ าหรับกระบวนการตา่งๆ การ

ปฏบิตักิารควบคมุกระบวนการตา่งๆ เหลา่นีแ้ละการเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเป็นสิง่ทีจ่ าเป็น กลา่วอกีนัยหนึง่ ในเวอรช์ัน่

ของปี พ.ศ. 2548 ในการตัง้เกณฑส์ าหรับการควบคมุกระบวนการตา่งๆ และจ ากดัเอกสารไวภ้ายในการปฏบิตังิาน เชน่ แผน 

HACCP และ OPRP อยา่งไรก็ตาม ในเวอรช์นัใหมน่ี ้กระบวนการตา่งๆ ทีจ่ าเป็นเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดตา่งๆ ส าหรับ

การสรา้งผลติภณัฑท์ีป่ลอดภยัจะตอ้งถกูควบคมุดว้ยเกณฑแ์ละจัดท าเป็นเอกสาร นอกจากนี ้ยังมกีารแนะน าขอ้ก าหนดตา่งๆ 

เกีย่วกบัการควบคมุการเปลีย่นแปลงและกระบวนการทีจ่า้งภายนอกท า (ด ู7.1.6) ดว้ย โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีจ่ะท าให ้

ขอ้นีบ้รรล ุ

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

 

Clause 8.2 – Prerequisite programmes [PRPs] – OTHER CHANGES 

ขอ้ 8.2 - โปรแกรมข ัน้ตน้ [PRPs] - การเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ 

The requirements have been clarified that PRPs are set to facilitate the prevention and/or reduction of 

contaminants, including food safety hazards. It is required to be appropriate to the organization and its 

context and ISO/TS 22002 series should be considered. And new statements for consideration upon 

establishing PRPs, such as Supplier approval and assurance processes, reception of incoming materials and 

product information/consumer awareness. And documented information of specifying the selection, 
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establishment, applicable monitoring and verification of the PRP(s) is now required.   Please provide 

information on how this is achieved. 

มกีารชีแ้จงขอ้ก าหนดตา่งๆ วา่มกีารตัง้คา่ PRPs เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัการป้องกนัและ/หรอืการลดการปนเป้ือนตา่งๆ 

โดยรวมถงึอนัตรายตอ่ความปลอดภยัของอาหาร โดยตอ้งมคีวามเหมาะสมกบัองคก์รและบรบิทขององคก์ร และควรพจิารณา

ถงึชดุของ ISO / TS 22002 และขอ้ความใหม ่ๆ เพือ่พจิารณาในการก าหนด PRPs เชน่ กระบวนการอนุมัตแิละการรับรอง

จากผูส้ง่มอบ การรับวสัดทุีเ่ขา้มาและขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ/์ความตระหนักถงึของผูบ้รโิภค และในตอนนี ้ก าหนดใหม้ี

เอกสารสารสนเทศเกีย่วกบัการระบกุารคดัเลอืก การจัดตัง้ การเฝ้าตดิตามและการทวนสอบ PRP (s) ทีบ่งัคบัใช ้โปรดให ้

ขอ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีท่ าใหข้อ้นีบ้รรล ุ

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

 

Clause 8.3 – Traceability system – ENHANCED REQUIREMENT  

ขอ้ 8.3 - ระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั - ขอ้ก าหนดทีย่กระดบัขึน้ 

This clause fundamentally remain unchanged, however, there are several additional requirements added. It 

was clarified that upon establishing and implementing traceability system, reworking of materials/products 

shall be considered. And it is required to verify and test the effectiveness of the traceability system. Noted at 

the end of clause, it is described that the inclusion of mass balance check to this verification of the system is 

expected, where appropriate. Please provide information on how this is achieved. 

โดยพืน้ฐาน ขอ้นีย้ังคงไมม่กีารเปลีย่นแปลง แตม่กีารเพิม่ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอกีหลายขอ้ โดยชีแ้จงวา่จะพจิารณาการ

ปรับปรงุแกไ้ขงานส าหรับวสัด/ุผลติภณัฑต์า่งๆ ตามการจัดตัง้และปฏบิตัริะบบการตรวจสอบยอ้นกลบั และจ าเป็นตอ้งทวน

สอบและทดสอบประสทิธภิาพของระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั พงึสงัเกตในตอนทา้ยของขอ้วา่มกีารอธบิายถงึความ

คาดหวงัในการรวมการตรวจสอบสมดลุมวลส าหรับการทวนสอบของระบบตามความเหมาะสม โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีท่ า

ใหข้อ้นีบ้รรล ุ

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

 

Clause 8.4 – Emergency preparedness and response – ENHANCED REQUIREMENT 

ขอ้ 8.4 การเตรยีมความพรอ้มและการตอบสนองในกรณีฉุกเฉนิ - ขอ้ก าหนดทีย่กระดบัขึน้ 

This clause used to be under the clause of ‘Management Responsibility’ in 2005 version but is now relocated 

under the clause of ‘Operation’ and it fundamentally remains the same. The changes are rewording ‘accidents’ 

to ‘incidents’ and to  require establishing and maintaining documented information. Please provide 

information on how this is achieved. 

ขอ้นีเ้คยอยูภ่ายใตข้อ้ 'ความรับผดิชอบของฝ่ายบรหิาร' ในเวอรช์ัน่ของปี พ.ศ. 2548 แตใ่นตอนนีไ้ดย้า้ยไปอยูภ่ายใตข้อ้ 

‘การปฏบิตังิาน’ และโดยพืน้ฐานก็ยังคงเหมอืนเดมิ การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ไดแ้ก ่การเปลีย่นค าวา่ ‘อบุตัเิหต’ุ เป็น 

‘อบุตักิารณ’์ และตอ้งมกีารจัดท าและรักษาเอกสารสารสนเทศ โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีท่ าใหข้อ้นีบ้รรล ุ
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Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

Clause 8.5 – Hazard control – ENHANCED REQUIREMENT ขอ้ 8.5 - การควบคมุอนัตราย - ขอ้ก าหนดทีย่กระดบัขึน้ 

The heading of the clause 8.5 has been reworded from ‘Hazard analysis’, covering the clause 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 and 8.2 in 

2005 version, which are ‘preliminary steps to enable hazard analysis’, ‘Hazard analysis’, ‘Establishing the OPRP’, 

‘Establishing the HACCP Plan’ and ‘Validation of control measure combinations’.   

หวัเรือ่งของขอ้ 8.5 มกีารเปลีย่นค าจาก ‘การวเิคราะหอ์นัตราย’ ซึง่ครอบคลมุขอ้ 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 และ 8.2 ในเวอรช์ัน่ของปี พ.ศ. 

2548 ซึง่เป็น ‘ขัน้เบือ้งตน้ในการวเิคราะหอ์นัตราย’ ‘การวเิคราะหอ์ันตราย’ ‘การจัดตัง้ OPRP' 'การจัดท าแผน HACCP' และ 'การตรวจสอบ

ความถกูตอ้งของการผสมผสานมาตรการควบคมุตา่งๆ'  

8.5.1: Preliminary steps to enable hazard analysis  8.5.1: ขัน้เบือ้งตน้ในการวเิคราะหอ์นัตราย 

The requirements remain the same fundamentally however, documented information are clarified, such as applicable 

statutory/regulatory and customer requirements, products, processes and equipment and food safety hazards.   

โดยพืน้ฐาน ขอ้ก าหนดตา่งๆ ยังคงเหมอืนเดมิ แตม่กีารชีแ้จงเกีย่วกบัเอกสารสารสนเทศ เชน่ ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย/กฎระเบยีบทีบ่ังคบั

ใชแ้ละขอ้ก าหนดของลกูคา้ ผลติภัณฑ ์กระบวนการและอปุกรณ์และอนัตรายตอ่ความปลอดภัยของอาหาร 

There are no changes in ‘Characteristics of raw materials, ingredients and product contact materials’, ‘Characteristics of 

end products’ and ‘Intended use’ 

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงใน ‘ลกัษณะวัตถดุบิ สว่นผสมและวัสดทุีส่มัผัสผลติภัณฑ’์ ‘ลกัษณะของผลติภัณฑส์ดุทา้ย’ และ ‘การใชง้านทีต่ัง้ใจ

ไว’้ 

Regarding to ‘Flow diagrams and description of processes’, it is paraphrased and divided into ‘Preparation of the flow 

diagrams’, ‘On-site confirmation of flow diagrams’ and ‘Description of processes and process environment’.  Processing 

aids, packaging materials and utilities are clarified as the items to be included into the flow diagrams. 

มกีารแปลความเกีย่วกบั 'แผนภาพการไหลและค าอธบิายกระบวนการตา่งๆ' และถกูแบง่ออกเป็น 'การจัดท าแผนภาพการไหล' 'การยนืยัน

แผนภาพการไหลในสถานปฏบิตังิาน' และ 'ค าอธบิายกระบวนการและสภาพแวดลอ้มของกระบวนการ' ทัง้นี ้มกีารชีแ้จงอยา่งชดัเจน

เกีย่วกบัเครือ่งชว่ยการแปรรปู วัสดขุองบรรจภุัณฑแ์ละระบบสาธารณูปโภควา่เป็นรายการทีร่วมอยูใ่นแผนภาพการไหล 

The heading of ‘Description of processes and process environment’ indicates the enhanced concept that not only 

processes but also environment need to be controlled. ‘The layout of premises, including food and non-food handling 

areas’ is added to be described under this requirement. Additionally, it is required that the variations resulting from 

expected seasonal changes or shift patterns shall be included as appropriate. 

หวัขอ้ 'ค าอธบิายกระบวนการและสภาพแวดลอ้มของกระบวนการ' บง่ชีว้า่แนวคดิทีม่กีารยกระดับซึง่ไมเ่พยีงแตจ่ะเป็นกระบวนการตา่งๆ 

แตย่ังเป็นสภาพแวดลอ้มทีต่อ้งท าการควบคมุ มกีารเพิม่ 'การจัดวางสิง่ปลกูสรา้ง โดยรวมถงึพืน้ทีก่ารจัดการอาหารและพืน้ทีก่ารจัดการสิง่

ทีไ่มใ่ชอ่าหาร' ใหม้กีารอธบิายภายใตข้อ้นี ้นอกจากนี ้จะตอ้งมกีารครอบคลมุถงึการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงตาม

ฤดกูาลหรอืรปูแบบการเปลีย่นแปลงทีค่าดหวังไวต้ามความเหมาะสม 

8.5.2: Hazard analysis 8.5.2: การวเิคราะหอ์นัตราย 

There are some new concepts but fundamental approaches remain the same. มแีนวคดิใหมบ่างแนวคดิ แตว่ธิกีารพืน้ฐานยังคง

เหมอืนเดมิ 

At ‘Hazard identification and determination of acceptable levels’,  as a base of hazard identification, it is clarified that 

internal information can be accepted and  that the word of ‘scientific’ data is added to ‘ epidemiological and other 

historical data’. Note 1 & 2 at 8.5.2.2.1 can be referred.  

ใน ‘การบง่ชีอ้นัตรายและการตดัสนิระดบัทีย่อมรับได’้ เป็นพืน้ฐานของการบง่ชีอ้นัตราย โดยไดรั้บการชีแ้จงวา่ขอ้มลูภายในสามารถยอมรับ

ไดแ้ละค าวา่ ขอ้มลู ‘ทางวทิยาศาสตร’์ ถกูเพิม่ลงใน ‘ขอ้มลูทางระบาดวทิยาและขอ้มลูในอดตีอืน่ๆ โดยสามารถอา้งองิถงึ ’หมายเหต ุ1 & 

2 ที ่8.5.2.2.1 ได ้

When identifying step(s), the requirements have been paraphrased from ‘which each food safety hazard may be 

introduced’ to ‘which each food safety hazard can be present, be introduced, increase or persist’. And ‘surroundings’ is 

rephrased as ‘process environment’ and ‘persons’ is added to the items to be considered upon identifying hazards.  

เมือ่ท าการระบขุัน้ (ตา่งๆ) มกีารแปลความขอ้ก าหนดตา่งๆ จาก ‘ซึง่อาจมแีตล่ะความเสีย่งตอ่ความปลอดภัยของอาหารเกดิขึน้’ เป็น 

‘สามารถมแีตล่ะความเสีย่งตอ่ความปลอดภัยของอาหารเกดิขึน้ เริม่ตน้ เพิม่ข ึน้ หรอื มอียูไ่ด’้ และมกีารแปลความ 'สภาพแวดลอ้ม' เป็น 

‘สภาพแวดลอ้มของกระบวนการ’ และ ‘บคุคลตา่งๆ’ ถกูเพิม่ลงในรายการตา่งๆ ทีต่อ้งพจิารณาเมือ่ท าการบง่ชีอ้นัตราย 

At Hazard assessment, it is clarified that evaluating each food safety hazard with regard to  

ในการประเมนิอนัตราย จะตอ้งชีแ้จงวา่การประเมนิแตล่ะอนัตรายตอ่ความปลอดภัยของอาหารในดา้น 
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 the likelihood of its occurrence in the end product prior to application of control measure ความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิขึน้ใน

ผลติภัณฑส์ดุทา้ยกอ่นทีจ่ะมกีารประยกุตใ์ชม้าตรการควบคมุ 

 the severity of its adverse health effects in relation to the intended use ความรนุแรงของผลกระทบดา้นสขุภาพทีไ่มพ่งึ

ประสงคเ์กีย่วกับการใชง้านทีต่ัง้ใจไว ้

And new concept of ‘Significant’ food safety hazard is introduced.(ref: 3.40) และมกีารแนะน าแนวคดิใหมเ่กีย่วกบัอนัตรายตอ่

ความปลอดภัยของอาหาร ‘ทีส่ าคัญ’ (อา้งองิ: 3.40) 

‘Selection and assessment of control measures’ in 2005 version has been paraphrased at ‘Selection and categorization of 

control measures(s)’ and the requirements of systematic approach to establish criteria, monitoring and applying 

corrections for these significant food safety hazards are clarified, which were written under HACCP plan and OPRP in 2005 

version.  

และมกีารแปลความ ‘การคดัเลอืกและการประเมนิมาตรการควบคมุตา่งๆ’ ในเวอรช์ัน่ของปี พ.ศ. 2548 ที ่‘การคดัเลอืกและการจัด

หมวดหมูข่องมาตรการควบคมุ (ตา่งๆ)’ และมกีารชีแ้จงถงึขอ้ก าหนดตา่งๆ ของวธิกีารทีเ่ป็นระบบในการตัง้เกณฑ ์การเฝ้าตดิตามและการ

ประยกุตใ์ชก้ารแกไ้ขตา่งๆ ส าหรับอนัตรายตอ่ความปลอดภัยของอาหารอยา่งมนัียส าคญัเหลา่นี ้โดยมกีารเขยีนขึน้ภายใตแ้ผน HACCP 

และ OPRP ในเวอรช์ัน่ของปี พ.ศ. 2548 

For OPRPs, establishing and monitoring measurable/observable action criteria are newly required.  

ส าหรับ OPRPs มกีารก าหนดใหมใ่หจั้ดตัง้และเฝ้าตดิตามเกณฑก์ารด าเนนิการทีส่ามารถวัดผลได/้ทีส่งัเกตได ้

And it is also required that external requirements that impact the choice and the strictness of the control measures shall 

also be maintained as documented information. 

และยังก าหนดวา่ขอ้ก าหนดภายนอกตา่งๆ ทีม่ผีลตอ่ทางเลอืกและความเขม้งวดของมาตรการควบคมุตา่งๆ จะตอ้งไดรั้บการดแูลรักษาเป็น

เอกสารสารสนเทศดว้ย 

8.5.3: Validation of control measure(s) and combinations of control measures  8.5.3: การตรวจสอบความถกูตอ้งของมาตรการ

ควบคมุ (ตา่งๆ) และการผสมผสานของมาตรการควบคมุตา่งๆ 

ISO 22000:2005 8.2 has been relocated under the clause of ‘Operation’ in 2018 version.  

It is required that the food safety team shall maintain the validation methodology and evidence of capability of the control 

measure(s) to achieve the intended control as documented information. 

ISO 22000: 2005 8.2 ไดย้า้ยไปอยูภ่ายใตข้อ้ ‘การปฏบิตังิาน’ ในเวอรช์ัน่ของปี พ.ศ. 2561 

โดยก าหนดวา่ทมีความปลอดภัยของอาหารจะรักษาเกณฑว์ธิกีารตรวจสอบความถกูตอ้งและหลกัฐานทีแ่สดงความสามารถของมาตรการ

ควบคมุ (ตา่งๆ) เพือ่บนรลกุารควบคมุทีต่ัง้ใจไวเ้ป็นเอกสารสารสนเทศ 

8.5.4: Hazard control plan (HACCP/OPRP plan) – new heading 

8.5.4: แผนควบคมุอนัตราย (แผน HACCP/OPRP) - หวัเรือ่งใหม ่

Former clauses of OPRP and HACCP plan are combined as Hazard control plan. 

ขอ้เดมิตา่งๆ ของแผน OPRP และ HACCP ถกูรวมกนัเป็นแผนควบคมุอนัตราย 

At ‘Determination of critical limits and action criteria’, action criteria for OPRPs is required to be determined. It is clarified 

that ‘Conformance with critical limits/action criteria shall ensure that the acceptable level is not exceeded’.  And it is 

required that action criteria for OPRPs shall be measurable or observable. 

ใน ‘การตดัสนิคา่วกิฤตและเกณฑก์ารด าเนนิการ’ ตอ้งก าหนดใหม้กีารตดัสนิเกณฑก์ารด าเนนิการส าหรับ OPRP โดยชีแ้จงวา่ ‘ความ

สอดคลอ้งกบัคา่วกิฤต/เกณฑก์ารด าเนนิการจะท าใหแ้น่ใจวา่ไมเ่กนิระดบัทีย่อมรับได’้ และก าหนดวา่เกณฑก์ารด าเนนิการส าหรับ OPRPs 

จะตอ้งสามารถวัดผลไดห้รอืสงัเกตได ้

At the ‘monitoring systems at CCPs and OPRPs’, the monitoring for CCPs and OPRPs are defined in the same clause.   

ใน 'ระบบการเฝ้าตดิตามที ่CCPs และ OPRPs' มกีารก าหนดการเฝ้าตดิตามส าหรับ CCPs และ OPRPs ไวใ้นขอ้เดยีวกนั 

It is clarified that monitoring system of hazard control plan is to detect any failure to remain within the critical limit or 

action criterion.  

มกีารชีแ้จงวา่ระบบการเฝ้าตดิตามแผนควบคมุอนัตรายเป็นการตรวจจับความลม้เหลวทีย่ังคงมอียูใ่นคา่วกิฤตหรอืเกณฑก์ารด าเนนิการ 

And for OPRP monitoring system, calibration methods or equivalent methods for verification of reliable measurements or 

observations is required 

และส าหรับระบบการเฝ้าตดิตาม OPRP จะตอ้งใชว้ธิกีารสอบเทยีบหรอืวธิกีารทีเ่ทยีบเทา่ส าหรับการทวนสอบการวัดผลหรอืการ

สงัเกตการณท์ีเ่ชือ่ถอืได ้

Additionally, the CCP monitoring method and frequency shall be capable of timely detection and the OPRP monitoring 

method and frequency shall be proportionate to the likelihood of failure and the severity of consequences. 

นอกจากนี ้วธิกีารและความถีใ่นการเฝ้าตดิตาม CCP จะตอ้งสามารถตรวจจับไดท้ันเวลาและวธิกีารเฝ้าตดิตาม OPRP และความถีจ่ะตอ้ง

พอเหมาะกบัความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิความลม้เหลวและความรนุแรงของผลทีต่ามมาตา่งๆ 

The monitoring based on subjective data has been limited only to OPRPs and training was deleted from the supported 

activities/documents for these monitoring. 
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มกีารจ ากดัการเฝ้าตดิตามทีอ่งิตามขอ้มลูอตันัยไวเ้ฉพาะ OPRP เทา่นัน้ และมกีารลบการฝึกอบรมออกจากกจิกรรม/เอกสารสนับสนุน

ส าหรับการเฝ้าตดิตามตา่งๆเหลา่นี ้

The clause of ‘Corrections’ has been paraphrased at ‘Actions when critical limits or action criteria are not met’ and referred 

to 8.9.2 and 8.9.3, which are ‘Corrections’ and ‘Corrective Actions’ under the clause 8.9 ‘Control of product and process 

nonconformities’. 

มกีารแปลความขอ้ของ ‘การแกไ้ขตา่งๆ’ ไวท้ี ่‘การด าเนนิการตา่งๆ’ เมือ่คา่วกิฤตหรอืเกณฑก์ารด าเนนิการไมบ่รรล’ุ และอา้งองิถงึ 8.9.2 

และ 8.9.3 ซึง่เป็น ‘การแกไ้ขตา่งๆ’ และ ‘การด าเนนิการแกไ้ข’ ภายใตข้อ้ 8.9 ‘การควบคมุผลติภัณฑแ์ละกระบวนการทีไ่มส่อดคลอ้ง' 

New clause of ‘Implementation of the hazard control plan’ has been introduced. มกีารแนะน าขอ้ใหมข่อง ‘การน าแผนควบคมุ

อนัตรายไปปฏบิัต’ิ  

Please provide information how you comply with this change. โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีค่ณุปฏบิตัติามการเปลีย่นแปลงนี้ 

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

Clause 8.6 – Updating the information specifying the PRPs and the hazard control plan – OTHER 

CHANGES 

ขอ้ 8.6 - การปรบัปรงุขอ้มลูทีบ่ง่ชี ้PRPs และแผนควบคมุอนัตรายใหท้นัสมยั - การเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ 

It has been rephrased deleting ‘control measures’ and ‘process steps’ as the information to be updated and 

adding ‘characteristics of raw materials, ingredients and product-contact materials’ and ‘description of 

processes and process environment’, because control measures are hazard control plan, which is already 

defined to be updated, and ‘processes and process environment’ are the terms often used in 2018 version. 

มกีารแปลความโดยลบ ‘มาตรการควบคมุ’ และ ‘ขัน้ตา่งๆ ของกระบวนการ’ ออกเป็นขอ้มลูทีต่อ้งปรับปรงุใหท้ันสมัยและท า

การเพิม่ ‘ลกัษณะของวตัถดุบิ สว่นผสมและวสัดทุีส่มัผัสผลติภณัฑ’์ และ ‘ค าอธบิายกระบวนการตา่งๆ และสภาพแวดลอ้ม

ของกระบวนการ’ เนือ่งจากมาตรการควบคมุตา่งๆ เป็นแผนควบคมุอนัตรายซึง่ไดก้ าหนดไวแ้ลว้วา่ใหม้กีารปรับปรงุให ้

ทันสมัยและ 'กระบวนการตา่งๆและสภาพแวดลอ้มของกระบวนการ' เป็นค าศพัทท์ีน่ ามาใชอ้ยูเ่สมอในเวอรช์ัน่ของปี พ.ศ. 

2561 

It is clarified that the PRPs not only OPRPs are also required to be updated. มกีารชีแ้จงวา่ยังมกีารก าหนดให ้

PRPs ไมใ่ชแ่คเ่พยีง OPRPs ตอ้งมกีารปรับปรงุใหท้ันสมัย 

Please provide information how you comply with this change. โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีค่ณุปฏบิตัติามการ

เปลีย่นแปลงนี ้

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

Clause 8.7 – Control of monitoring and measuring – OTHER CHANGES  ขอ้ 8.7 - การควบคมุการเฝ้า

ตดิตามและการวดัผล - การเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ 

This requirement has been relocated from previous clause 8.3 and no fundamental changes are in place. 

ขอ้ก าหนดนีถ้กูยา้ยมาจากขอ้ 8.3 กอ่นหนา้นีแ้ละไมม่กีารเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานเกดิขึน้ 

Additionally, there is new requirement that whenever there are changes, including software 

configuration/modifications to commercial off-the-shelf software, they shall be authorized, documented and 

validated before implementation. 

นอกจากนี ้ยังมขีอ้ก าหนดใหมท่ีเ่มือ่ใดก็ตามทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยรวมถงึการก าหนดคา่ซอฟตแ์วร/์การปรับเปลีย่นแกไ้ข

ซอฟตแ์วรเ์ชงิพาณชิยท์ีห่าซือ้ไดโ้ดยทั่วไป จะตอ้งไดรั้บการอนุมัต ิจัดท าเป็นเอกสารและตรวจสอบความถกูตอ้งกอ่นน าไป

ปฏบิตั ิ
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Please provide information how you comply with this change. โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีค่ณุปฏบิตัติามการ

เปลีย่นแปลงนี ้

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

Clause 8.8 – Verification related to PRPs and the hazard control plan – OTHER CHANGES 

ขอ้ 8.8 - การทวนสอบเกีย่วกบั PRPs และแผนควบคมุอนัตราย - การเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ 

The requirements are fundamental unchanged from previous ‘verification activities’ with some minor changes 

as; 

โดยพืน้ฐาน ขอ้ก าหนดตา่งๆ ไมเ่ปลีย่นแปลงไปจาก ‘กจิกรรมการทวนสอบ’ กอ่นหนา้นีโ้ดยมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ยบาง

ประการ เชน่ 

 it shall confirm that the PRPs are effective จะตอ้งยนืยนัวา่ PRPs มปีระสทิธภิาพ 

 the verification activities are not carried out by the person responsible for monitoring the same activities 

ไมม่กีารด าเนนิกจิกรรมการทวนสอบโดยบคุคลทีรั่บผดิชอบในการเฝ้าตดิตามกจิกรรมเดยีวกนั 

 8.5.2.2, 8.9.4.3 and 8.9.3 are referenced. มกีารอา้งองิถงึ 8.5.2.2, 8.9.4.3 และ 8.9.3  

 8.8.2 ‘Analysis of results of verification activities’ refers to 9.1.2 8.8.2 ‘การวเิคราะหผ์ลตา่งๆ ของกจิกรรมการ

ทวนสอบ’ อา้งองิถงึ 9.1.2 

Please provide information how you comply with this change.  โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีค่ณุปฏบิตัติามการ

เปลีย่นแปลงนี ้

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

Clause 8.9 – Control of product and process nonconformities – OTHER CHANGES 

ขอ้ 8.9 - การควบคมุความไมส่อดคลอ้งของผลติภณัฑแ์ละกระบวนการ - การเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ 

This clause has been paraphrased from former clause 7.10 ‘Control of nonconformity’ in 2005 version and the 

words of ‘product and process’ are added to the title, defining the activities when nonconformities at hazard 

control plan occur.  

ขอ้นีถ้กูแปลความจากขอ้ 7.10 อนัเดมิ ‘การควบคมุความไมส่อดคลอ้ง’ ในเวอรช์ัน่ของปี พ.ศ. 2548 และไดม้กีารเพิม่ค าวา่ 

‘ผลติภณัฑแ์ละกระบวนการ’ ในชือ่เรือ่งโดยก าหนดกจิกรรมตา่งๆ เมือ่มคีวามไมส่อดคลอ้งเกดิขึน้ในแผนควบคมุอนัตราย 

 Some clarification in ‘Corrections’, such as ค าชีแ้จงบางสว่นใน ‘การแกไ้ขตา่งๆ’ เชน่ 

 ‘the identification and assessment of affected end products to determine their proper handling’ to 

‘method of identification, assessment and correction for affected products to ensure their proper 

handling.’  

‘การบง่ชีแ้ละการประเมนิผลติภณัฑส์ดุทา้ยทีไ่ดรั้บผลกระทบเพือ่ตดัสนิการจัดการทีเ่หมาะสม' เป็น 'วธิกีารบง่ชี ้

การประเมนิและการแกไ้ขส าหรับผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บผลกระทบเพือ่ท าใหแ้น่ใจในการจัดการทีเ่หมาะสม’ 

 ‘a review of the corrections carried out’ to ‘arrangements for review of the corrections carried out’  

‘การทบทวนการแกไ้ขตา่งๆ ทีด่ าเนนิการ' เป็น 'การเตรยีมการส าหรับการทบทวนการแกไ้ขตา่งๆ ทีด่ าเนนิการ' 

 Reviewing nonconformities identified by customer and/or consumer complaints and/or regulatory 

inspection reports shall be included into ‘Corrective actions’  

การทบทวนความไมส่อดคลอ้งโดยลกูคา้และ/หรอืการรอ้งเรยีนของผูบ้รโิภคและ/หรอืรายงานการตรวจสอบดา้น

กฎระเบยีบจะรวมอยูใ่น ‘การด าเนนิการแกไ้ข’ 

 At the ‘Handling of potentially unsafe products’, some changes are;  
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ใน ‘การจัดการกบัผลติภณัฑท์ีอ่าจไมป่ลอดภยั’ การเปลีย่นแปลงบางอยา่งไดแ้ก ่

 The scope of unsafe product to be held under control until evaluated changed from ‘all lots of 

product’ to ‘products’.  

ขอบเขตของผลติภณัฑท์ีไ่มป่ลอดภยัซึง่อยูภ่ายใตก้ารควบคมุจนกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลงการประเมนิจาก 

‘ผลติภณัฑท์กุรุน่’ เป็น ‘ผลติภณัฑต์า่งๆ’ 

 It requires that each lot of products affected by the nonconformity shall be evaluated.  

ก าหนดวา่จะตอ้งประเมนิผลติภณัฑแ์ตล่ะรุน่ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากความไมส่อดคลอ้ง 

 It requires that products affected by failure to remain within critical limits at CCPs shall not be 

released, but shall be handled in accordance with 8.9.4.3 

ก าหนดใหผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บผลกระทบจากความลม้เหลวทีย่ังคงอยูใ่นคา่วกิฤตที ่CCPs จะตอ้งไมม่กีารปลอ่ย

ออกไป แตจ่ะตอ้งถกูจัดการตาม 8.9.4.3 

 Results of evaluation for release of products shall be retained as documented information. 

ผลการประเมนิส าหรับการปลอ่ยผลติภณัฑอ์อกไปจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นเอกสารสารสนเทศ 

 As one of dispositions, ‘redirected for other use as long as food safety in the food chain is not 

affected’ is added. 

ในฐานะทีเ่ป็นหนึง่ในการควบคมุจัดการ มกีารเพิม่ ‘ใหห้นัไปท าการใชง้านอืน่ๆ ตราบเทา่ทีค่วามปลอดภยัของ

อาหารในหว่งโซอ่าหารไมไ่ดรั้บผลกระทบ’ 

 It is required that documented information on the disposition of nonconforming products, including 

the identification of the person(s) with approving authority shall be retained. 

ก าหนดวา่จะตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเกีย่วกบัการควบคมุจัดการผลติภณัฑท์ีไ่มส่อดคลอ้ง โดยรวมถงึการ

ระบบุคุคล (ตา่งๆ) ทีม่อี านาจในการอนุมัต ิ

 The contents of the requirements for former ‘Withdrawals’ remain the same but the word of 

withdrawal is replaced as withdrawal/recall. 

เนือ้หาของขอ้ก าหนดตา่งๆ ส าหรับ ‘การถอนคนื’ อนัเกา่ยังคงเหมอืนเดมิ แตค่ าวา่ถอนคนืถกูแทนทีด่ว้ย การถอน

คนื/การเรยีกคนื 

Please provide information how you comply with this change. 

โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีค่ณุปฏบิตัติามการเปลีย่นแปลงนี ้

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 
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Clause 9 – Performance evaluation  

ขอ้ 9 - การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

Performance evaluation covers many of the areas previously featured in Clause5.2/5.8 and 8.4 of the 2005 

version. Requirements for monitoring, measurement, analysis and evaluation are covered and you’ll need to 

consider what needs to be measured, methods employed, when data should be analysed and reported on. 

Documented information that provides evidence of this must now be retained.  

การประเมนิสมรรถนะครอบคลมุหลายๆ พืน้ทีท่ีเ่คยใหไ้วก้อ่นหนา้นีใ้นขอ้5.2/5.8 และ 8.4 ของเวอรช์ัน่ปี พ.ศ. 2548 มกีาร

ครอบคลมุถงึขอ้ก าหนดตา่งๆ ส าหรับการเฝ้าตดิตาม การวดัผล การวเิคราะหแ์ละการประเมนิ และคณุจะตอ้งพจิารณาสิง่ทีต่อ้ง

ท าการวดัผล วธิกีารทีน่ ามาใช ้เมือ่ใดทีค่วรวเิคราะหแ์ละรายงานขอ้มลู ในตอนนี ้ตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศทีแ่สดง

หลกัฐานส าหรับขอ้นีด้ว้ย 

Clause 9.1 – Monitoring, measurement, analysis and evaluation – New Heading  ขอ้ 9.1 – การเฝ้า

ตดิตาม การวดัผล การวเิคราะหแ์ละการประเมนิผล - หวัเรือ่งใหม ่

The requirements within this clause are now defined with more expanded concept than those in 2005 version.  

ในตอนนี ้มกีารก าหนดขอ้ก าหนดตา่งๆ ภายในขอ้นีโ้ดยมแีนวคดิทีข่ยายมากขึน้กวา่ขอ้ก าหนดตา่งๆ เหลา่นัน้ในเวอรช์ัน่ของ

ปี พ.ศ. 2548 

In 2005 version, it was focused on the verification Activities defined in the clause 7.8, 8.4.2 and 8.4.3, which 

were ‘Verification planning’, ‘Evaluation of individual verification results’ and ‘Analysis of results of verification 

activities’.   

ในเวอรช์ัน่ของปี พ.ศ. 2548 มุง่เนน้ทีก่ารทวนสอบกจิกรรมตา่งๆ ตามขอ้ 7.8 8.4.2 และ 8.4.3 ซึง่ไดแ้ก ่‘การวางแผนดา้น

การทวนสอบ’ ‘การประเมนิผลการทวนตรวจสอบแตล่ะรายการ’ และ ‘การวเิคราะหผ์ลของกจิกรรมการทวนสอบ’ 

It has been re-organized as monitoring, measurement, analysis and evaluation for the entire FSMS. You will 

need to determine what needs to be monitored and measured and when monitoring and measurement shall 

be performed and when the results will be analysed and evaluated and by whom. And the performance and 

the effectiveness of the FSMS shall be evaluated as well. Please provide information on how your organization 

addresses this clause. 

โดยมกีารจัดใหมเ่ป็นการเฝ้าตดิตาม การวดัผล การวเิคราะหแ์ละการประเมนิ FSMS ทัง้หมด คณุจะตอ้งก าหนดสิง่ทีต่อ้งท า

การเฝ้าตดิตามและวดัผลรวมทัง้เมือ่ใดทีต่อ้งท าการเฝ้าตดิตามและวดัผลและเมือ่ใดทีต่อ้งท าการวเิคราะหแ์ละประเมนิผล

ตา่งๆ และโดยใคร อกีทัง้ควรประเมนิสมรรถนะและประสทิธภิาพของ FSMS อกีดว้ย โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีอ่งคก์รของ

คณุจัดการกบัขอ้นี ้

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

Clause 9.2 – Internal Audit – OTHER CHANGES 

ขอ้ 9.2 - การตรวจประเมนิภายใน - การเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ 

The requirements are rephrased in align with ISO 9001. Additional requirements are now specified relating to 

ensuring that the results of the audits are reported to ‘relevant management’ and determining if the FSMS 

meets the intent of the food safety policy and FSMS objectives, however there is no fundamental change in 

approach when taking into account the guidance provided within the clause contents. Please provide 

information on how your organization addresses internal audit requirements and details of any changes that 

have had to be made to the existing provision if required. 

มกีารแปลความขอ้ก าหนดตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISO 9001 ในตอนนี ้มกีารระบขุอ้ก าหนดเพิม่เตมิตา่งๆ เกีย่วกบั

การท าใหม้ั่นใจวา่มกีารรายงานผลการตรวจประเมนิตา่งๆ ถงึ ‘ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง’ และตดัสนิวา่ FSMS เป็นไปตามเจตนา

ของนโยบายดา้นความปลอดภยัของอาหารและวตัถปุระสงคข์อง FSMS หรอืไม ่อยา่งไรก็ตาม ไมม่กีารเปลีย่นแปลงขัน้

พืน้ฐานในแนวทางเมือ่พจิารณาถงึค าแนะน าทีใ่หไ้วภ้ายในเนือ้หาของขอ้ดงักลา่ว โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีอ่งคก์รของคณุ

จัดการขอ้ก าหนดของการตรวจประเมนิภายในและรายละเอยีดเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีต่อ้งท าส าหรับการจัดเตรยีม

ทีม่อียูห่ากจ าเป็น 
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Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

 

Clause 9.3 – Management Review – ENHANCED REQUIREMENT 

ขอ้ 9.3 - การทบทวนของฝ่ายบรหิาร - ขอ้ก าหนดทีย่กระดบัขึน้ 

The management review process has been re-organized in align with ISO 9001 and further information for 

management review input are added relating to the HLS,  new requirements such as the performance of 

external providers, and inspections specified as ‘e.g. regulatory, customer’; however there is no fundamental 

change in approach when taking into account the guidance provided within the clause contents. Please 

provide information on how your organization addresses these changes. 

การทบทวนของฝ่ายบรหิารถกูจัดใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISO 9001 และเพิม่ขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรับปัจจัยน าเขา้เพือ่

การทบทวนของฝ่ายบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบั HLS ขอ้ก าหนดใหม ่ๆ เชน่ สมรรถนะของผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกและการ

ตรวจสอบตามทีร่ะบไุวเ้ป็น 'อาทเิชน่ กฎระเบยีบ ลกูคา้' อยา่งไรก็ตาม ไมม่กีารเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานในแนวทางเมือ่

พจิารณาถงึค าแนะน าทีใ่หไ้วใ้นเนือ้หาของขอ้ดงักลา่ว โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีอ่งคก์รของคณุจัดการกบัการเปลีย่นแปลง

ตา่งๆ เหลา่นี ้

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 
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Clause 10 – Improvement  

ขอ้ 10 - การปรับปรงุ 

At this clause, a new requirement of nonconformity and corrective action within FSMS is added to the clause of 

Improvement in 2005 version. 

ในขอ้นี ้มกีารเพิม่ขอ้ก าหนดใหมข่องความไมส่อดคลอ้งกนัและการด าเนนิการแกไ้ขภายใน FSMS เขา้ในขอ้ของการปรับปรงุ

ในเวอรช์ัน่ของปี พ.ศ. 2548 

 

Clause 10.1 – Nonconformity and corrective action – NEW REQUIREMENT 

ขอ้ 10.1 - ความไมส่อดคลอ้งและการด าเนนิการแกไ้ข - ขอ้ก าหนดใหม ่

At 2005 version, there were no requirements to control nonconformity and take corrective action regarding 

the nonconformity occurs within the FSMS except the nonconformity against CCP and CPRP. According to this 

clause, you shall control any nonconformity within FSMS and take appropriate corrective action, if necessary. 

It also specifies relating to nonconformity management requiring the organization to make changes to the 

FSMS, if necessary.  Please provide information on how your organization has addressed these changes. 

ในเวอรช์ัน่ของปี พ.ศ. 2548 ไมม่ขีอ้ก าหนดทีท่ าการควบคมุความไมส่อดคลอ้งและการด าเนนิการแกไ้ขเกีย่วกบัความไม่

สอดคลอ้งทีเ่กดิขึน้ภายใน FSMS ยกเวน้ความไมส่อดคลอ้งตาม CCP และ CPRP จากขอ้นี ้คณุจะตอ้งควบคมุความไม่

สอดคลอ้งภายใน FSMS และท าการด าเนนิการแกไ้ขทีเ่หมาะสม หากจ าเป็น นอกจากนี ้ยังระบเุกีย่วกบัการบรหิารความไม่

สอดคลอ้งทีก่ าหนดใหอ้งคก์รท าการเปลีย่นแปลงตา่งๆ กบั FSMS หากจ าเป็น โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีอ่งคก์รของคณุ

จัดการกบัการเปลีย่นแปลงตา่งๆ เหลา่นี ้

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

 

Clause 10.2 – Continual Improvement – OTHER CHANGES 

ขอ้ 10.2 - การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง - การเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ 

There are additional requirements specifically related to continually improving the ‘suitability’ and ‘adequacy’ 

of the FSMS and not just the ‘effectiveness’.  Please provide information on the process for determining the 

suitability and adequacy to address this clause. 

มขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิตา่งๆ โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการปรับปรงุ ‘ความเหมาะสม’ และ ‘ความเพยีงพอ’ ของ FSMS อยา่ง

ตอ่เนือ่ง และไมใ่ชแ่คเ่พยีง 'ประสทิธภิาพ' เทา่นัน้ โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบักระบวนการในการก าหนดความเหมาะสมและ

ความเพยีงพอเพือ่จัดการกบัขอ้นี ้

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

 

Clause 10.3 – Update of the food safety management system – OTHER CHANGES 

ขอ้ 10.3 - การปรบัปรงุระบบบรหิารดา้นความปลอดภยัของอาหารใหท้นัสมยั - การเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ 

Finally, this clause remains unchanged except a few points. Besides slightly changed clause heading, the 

introduction of ‘established PRPs’ and the usage of new term ‘hazard control plan’ are conducted. Please 

provide information on the process for update of the FSMS including PRPs. 
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โดยสรปุ ขอ้นีย้งัคงไมม่กีารเปลีย่นแปลง ยกเวน้แคส่องสามจดุ นอกเหนอืจากหวัขอ้ของขอ้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย

แลว้ ยังมกีารแนะน า ‘PRPs ทีถ่กูก าหนดไว’้ และมกีารด าเนนิการใชค้ าศพัทใ์หมว่า่ 'แผนควบคมุอนัตราย' โปรดใหข้อ้มลู

เกีย่วกบักระบวนการเพือ่ปรับปรงุ FSMS โดยรวมถงึ PRPs ใหท้ันสมัย 

Click here to type your response คลกิตรงนีเ้พือ่พมิพค์ าตอบของคณุ 

 


