โครงการความปลอดภัยด้ านอาหารสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
(Food Safety Management System, ISO 22000)
1. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
อุตสาหกรรมการจัดประชุ ม การแสดงสิ นค้า และนิ ทรรศการ (Meetings Incentives Conventions and
Exhibitions: MICE) เป็ นธุ รกิ จที่มีความสาคัญอย่างหนึ่ งที่ทารายได้เข้าประเทศในแต่ละปี เป็ นจานวนมาก และช่ วย
กระจายรายได้ไปยังภาคธุ รกิจอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงในห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain) เช่ นธุ รกิ จโรงแรม ภัตตาคาร
ร้านอาหาร ธุ รกิจให้บริ การออกแบบและตกแต่งพื้นที่แสดงสิ นค้า ธุ รกิจรับจัดงานแสดงสิ นค้า ศูนย์จดั แสดงสิ นค้า การ
เดิ นทางทั้งทางบก ทางน้ าและทางอากาศ ซึ่ งในแต่ละปี จะมีผเู ้ ดิ นทางเข้ามาในประเทศไทยเป็ นจานวนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของไทยที่สามารถรองรับการเติบโตของตลาดดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี
แต่ท้ งั นี้ ผเู ้ ดินทางกลุ่มไมซ์ยงั มีความกังวลถึงความปลอดในด้านอาหารเพราะการเลือกสถานที่จดั งานนอกจาก
จะคานึ งถึ งราคา สถานที่และด้านความปลอดภัย การมีมาตรฐานด้านอาหารก็เป็ นอีกปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่ผเู ้ ดิ น
กลุ่มไมซ์ให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก สสปน.ในฐานะผูท้ ี่ส่งเสริ มและพัฒนามาตรฐาน สาหรับเพื่อผูป้ ระกอบการไมซ์
ได้เห็ นความสาคัญในเรื่ องดังกล่าว จึงได้ริเริ่ มโครงการความปลอดภัยด้านอาหารสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อสร้ าง
ความมัน่ ใจแก่ผเู ้ ดินทางกลุ่มไมซ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการเลือกใช้สถานที่จดั งานที่มีการรับรองด้านอาหาร
ตามมาตรฐานสากลขึ้ นทั้งนี้ มาตรฐานด้านอาหารที่ เป็ นที่ ยอมรั บในระดับสากลได้แก่ มาตรฐาน ISO22000 ซึ่ งเป็ น
มาตรฐานระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย ของอาหารเป็ นการกาหนดแนวทางการ
บริ หารจัดการอาหารปลอดภัยทัว่ ทั้งห่วงโซ่ของการส่ งมอบให้เป็ นแนวทางเดียว และยกระดับความปลอดภัยของอาหาร
และเพื่อให้มนั่ ใจว่าอาหารที่ผลิตมีความปลอดภัยกับผูบ้ ริ โภค สอดคล้องตามข้อกาหนดกฎหมายและได้คุณภาพตามที่
ต้องการ
2. รายละเอียดมาตรฐาน Food Safety Management System ISO 22000
2.1 มาตรฐาน Food Safety Management System ISO 22000 เกิดขึ้นเนื่องจากนานาชาติมีความต้องการการบริ หารความ
ปลอดภัยของอาหารดังนี้
2.1.1 ความสามารถในการควบคุมความเสี่ ยงความปลอดภัยทางอาหารใน Food supply chain ทั้งหมด
(ไม่ใช่แค่ผผู ้ ลิตอาหารเท่านั้น)
2.1.2 การยอมรับโดยสากล
2.1.3 สามารถใช้และควบคุมมาตรฐานสาหรับหน่วยงานที่ให้การรับรอง ( Certification Bodies )
2.1.4 สามารถทาให้แน่ใจข้อกาหนดคุณสมบัติข้ นั ต่าของผูต้ รวจประเมิน
2.2 เนื้อหาของมาตรฐาน Food Safety Management System ISO 22000 แบ่งเป็ น 3 ส่ วน
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2.2.1 ข้อกาหนดสาหรับ pre-requisite programs ซึ่งหมายถึง GMP, GAP หรื อหลักเกณฑ์ ( Code ) อื่นๆ
ซึ่ งมีความยืดหยุน่ มากในการเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสาหรับแต่ละส่ วนของ food supply
chain
2.2.2 ข้อกาหนดสาหรับ HACCP – ตามหลักการ HACCP ของ Codex Alimentarius ซึ่ง HACCP ไม่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงหรื อถูกปรับให้ทนั สมัยขึ้น
2.2.3 ข้อกาหนดสาหรับองค์ประกอบระบบการจัดการ – คล้ายกับ ISO 9001 : 2000
ISO 22000 ยังคงใช้หลักการของ Codex HACCP แต่เอามาผสมกับระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สาหรับ
องค์การต่างๆ การทา ISO 22000 มีมาตรฐานที่เหนือกว่าระบบ HACCP โดยหลักการคือ
 ผูบ
้ ริ หารระดับสู งขององค์กรต้องเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารอย่างจริ งจัง ตั้งแต่การตั้งนโยบายและ
วัตถุประสงค์ ความปลอดภัยอาหาร ตลอดจนต้องมีการทบทวนของผลการทาระบบความปลอดภัยอาหาร
 องค์กรต้องตรวจวัด และแสวงหาการปรับปรุ งผลการดาเนิ นการเรื่ องความปลอดภัยอาหารอย่างต่อเนื่ อง
 ถ้าเป้ าหมายเรื่ องความปลอดภัยอาหารที่ต้ งั ไว้ไม่ประสบความสาเร็ จ องค์กรต้องดาเนิ นการแก้ไขปรับปรุ ง
เพื่อให้บรรลุเป้ าที่ต้ งั ไว้
3. การขอรั บการสนับสนุนด้ านการเงินในการจัดทามาตรฐาน Food Safety Management System ISO 22000 สาหรับ
อุตสาหกรรมไมซ์
สสปน.ในฐานะหน่ วยงานภาครั ฐที่ มีหน้า ที่ ก ากับ ดู แลอุ ตสาหกรรมไมซ์ ของประเทศไทย มี พนั ธกิ จในการ
ส่ ง เสริ ม ให้ผูป้ ระกอบการไมซ์ ส ามารถดาเนิ นธุ รกิ จและแข่ ง ขันได้ใ นระดับ นานาชาติ และดาเนิ นการส่ ง เสริ ม ให้
ผูป้ ระกอบการไมซ์ไทยได้รับมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความแตกต่าง และสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่นกั เดินกลุ่มไมซ์เลือก
ประเทศไทยเป็ นจุดหมายในการจัดประชุม สัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ
ทัง้ นี้การจัดทามาตรฐานสากล หรื อ ISO นั้นจาเป็ นต้องใช้งบประมาณและบุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญใน
การดาเนินการ ซึ่งสสปน. ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในประเด็นดังกล่าว อีกทั้งผูป้ ระกอบการไมซ์ส่วนใหญ่ของประเทศ
ไทยเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึง่ อาจจะยังไม่มคี วามพร้อมเรื่องงบประมาณในการจัดทา
มาตรฐานสากล สสปน.จึงจัดทาโครงการความปลอดภัยด้านอาหารสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการจัดมาตรฐาน ISO 22000 Food Safety และรวมถึงการพัฒนาผูป้ ระกอบการด้านองค์ความรู้ เพื่อให้มี
ความพร้อมและเข้าใจกระบวนการในการจัดทามาตรฐาน
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3.1 ขั้นตอนการดาเนินงานในโครงการ
(ระยะเวลาในการให้คาปรึ กษาขึ้นกับข้อตกลงและความพร้อมระหว่างทีมที่ปรึ กษาและองค์กรที่เข้าร่ วมโครงการ)
ระยะที่1 – เตรี ยมความพร้อม สร้างความเข้าใจ
– ฝึ กอบรมเบื้องต้น
– ทบทวนสถานะเบื้องต้น
– อบรมการจัดทาเอกสารฯ
ระยะที่2 – วางแผนและนาไปปฏิบตั ิ
– ฝึ กอบรม การชี้บ่งและประเมินภัยคุกคามและความเสี่ ยงฯ
– ที่ปรึ กษาเข้าตรวจเยีย่ มองค์กรเพื่อให้คาปรึ กษาแนะนา
ระยะที่3 – ตรวจสอบและแก้ไข
– ฝึ กอบรม การตรวจประเมินภายใน
– ที่ปรึ กษาเข้าตรวจเยีย่ มองค์กร เพื่อให้คาปรึ กษาแนะนา
– ที่ปรึ กษาตรวจประเมินเบื้องต้น
ระยะที่4 – ยืน่ ขอรับการรับรอง
– สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เข้าตรวจประเมิน
3.2 คุณสมบัติและข้ อกาหนดของผู้ขอรั บการการสนับสนุนด้ านงบประมาณสาหรับมาตรฐาน ISO 22000 Food Safety
Management System
3.2.1 เป็ นสมาชิกของสมาคมดังต่อไปนี้
3.2.1.1 สมาคมส่ งเสริ มการจัดประชุมนานาชาติ (ไทย)
3.2.1.2 สมาคมการแสดงสิ นค้า (ไทย)
3.2.2 ดาเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร Food Safety Management System
ISO 22000 ภายในหนึ่งปี หลังจากที่ลงนามเข้าร่ วมโครงการ
3.2.3 องค์กรที่เข้าร่ วมโครงการต้องผ่านกระบวนการทั้ง 4 ระยะของการดาเนิ นงานทั้งโครงการทีมที่ปรึ กษาจะ
ติดต่อและเจรจาโดยตรงกับองค์กรที่ได้รับการตอบรับเข้าร่ วมโครงการถึงข้อตกลงและกระบวนการทางาน
ต่างๆ
3.2.4 เงินสนับสนุนไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจแก้ไขจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ถ้ามี)
3.2.5 เงินสนับสนุนไม่รวมค่าใช้จ่ายในการติดตามผล (Surveillance) หลังจากที่ได้ใบรับรองแล้ว
3.2.6 องค์กรที่เข้าร่ วมโครงการจะต้องชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่บริ ษทั ที่ปรึ กษาและนาใบเสร็ จรับเงินที่ชาระ
ค่าที่ปรึ กษามาขอรับการสนับสนุนจากสสปน.
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3.2.7 จานวนเงินที่ สสปน.สนับสนุ นนั้นเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายตามขั้นตอนการดาเนิ นงานทั้ง 4
ระยะ ต่อหนึ่งองค์กร
3.2.8 องค์กรที่เข้าร่ วมโครงการจะต้องส่ งใบตอบรับพร้อมทั้งจดหมายขอรับการสนับสนุ นมายัง สสปน.ตามวัน
และเวลาที่สสปน.กาหนด
-------------------------------------------------As of 11 September 2012
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แบบตอบรับการเข้าร่ วมโครงการ
มาตรฐานการความปลอดภัยด้านอาหาร
สาหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ
“Food Safety - ISO22000”

1. ข้อมูลขององค์กร
1.1 ชื่อองค์กร……………………………………………………………………………………
1.2 จานวนพนักงาน……………คน
ทุนจดทะเบียน………………………….ล้านบาท
1.3 สถานที่ต้ งั ที่จะทาระบบ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์……………………………………… โทรสาร…………………………………...
2. องค์กรประสงค์สมัครเข้าร่ วมโครงการ
2.1 ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดลงนามรับรอง
ลายมือชื่อ
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
ตาแหน่ง
วัน/เดือน/ปี

……………………………………………………….
(………………………………………………...……)
……………………………………………………….
……………………………………………………….

2.2 ผูต้ ิดต่อ/ประสานงาน
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
………………………………………………...…….
ตาแหน่ง
……………………………………………………….
โทรศัพท์: ………………………………………… มือถือ: ………………………..………
E-mail: ……………………………………………………………………………………..
กรุ ณาส่ งแบบตอบรับการเข้าร่ วมโครงการ ที่ E-mail: ammara_s@tceb.or.th
หรื อแฟกซ์หมายเลข: 0-2658-1412 ถึง คุณอมรา ศรี งาม
โทรศัพท์: 0-2694-6000 ต่อ 3014
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