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โครงการความปลอดภัยด้านอาหารส าหรับอตุสาหกรรมไมซ์ 

(Food Safety Management System, ISO 22000) 
1. วตัถุประสงค์ของโครงการ 

อุตสาหกรรมการจดัประชุม การแสดงสินคา้ และนิทรรศการ (Meetings Incentives Conventions and 
Exhibitions: MICE) เป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัอย่างหน่ึงท่ีท ารายไดเ้ขา้ประเทศในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก และช่วย
กระจายรายไดไ้ปยงัภาคธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เช่นธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร 
ร้านอาหาร ธุรกิจให้บริการออกแบบและตกแต่งพื้นท่ีแสดงสินคา้ ธุรกิจรับจดังานแสดงสินคา้ ศูนยจ์ดัแสดงสินคา้ การ
เดินทางทั้งทางบก ทางน ้ าและทางอากาศ ซ่ึงในแต่ละปีจะมีผูเ้ดินทางเขา้มาในประเทศไทยเป็นจ านวนเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพและความพร้อมของไทยท่ีสามารถรองรับการเติบโตของตลาดดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี 

แต่ทั้งน้ีผูเ้ดินทางกลุ่มไมซ์ยงัมีความกงัวลถึงความปลอดในดา้นอาหารเพราะการเลือกสถานท่ีจดังานนอกจาก
จะค านึงถึงราคา สถานท่ีและดา้นความปลอดภยั การมีมาตรฐานดา้นอาหารก็เป็นอีกปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีผูเ้ดิน
กลุ่มไมซ์ให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก สสปน.ในฐานะผูท่ี้ส่งเสริมและพฒันามาตรฐาน ส าหรับเพื่อผูป้ระกอบการไมซ์
ไดเ้ห็นความส าคญัในเร่ืองดงักล่าว จึงไดริ้เร่ิมโครงการความปลอดภยัดา้นอาหารส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจแก่ผูเ้ดินทางกลุ่มไมซ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการเลือกใชส้ถานท่ีจดังานท่ีมีการรับรองดา้นอาหาร
ตามมาตรฐานสากลข้ึนทั้งน้ีมาตรฐานดา้นอาหารท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลได้แก่ มาตรฐาน ISO22000 ซ่ึงเป็น
มาตรฐานระดบัสากลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั ของอาหารเป็นการก าหนดแนวทางการ
บริหารจดัการอาหารปลอดภยัทัว่ทั้งห่วงโซ่ของการส่งมอบให้เป็นแนวทางเดียว และยกระดบัความปลอดภยัของอาหาร 
และเพื่อให้มัน่ใจว่าอาหารท่ีผลิตมีความปลอดภยักบัผูบ้ริโภค สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดกฎหมายและไดคุ้ณภาพตามท่ี
ตอ้งการ  
2. รายละเอยีดมาตรฐาน Food Safety Management System  ISO 22000  
2.1 มาตรฐาน Food Safety Management System  ISO 22000 เกิดข้ึนเน่ืองจากนานาชาติมีความตอ้งการการบริหารความ
ปลอดภยัของอาหารดงัน้ี 

2.1.1 ความสามารถในการควบคุมความเส่ียงความปลอดภยัทางอาหารใน Food supply chain ทั้งหมด 
(ไม่ใช่แค่ผูผ้ลิตอาหารเท่านั้น)  

2.1.2 การยอมรับโดยสากล  
2.1.3 สามารถใชแ้ละควบคุมมาตรฐานส าหรับหน่วยงานท่ีใหก้ารรับรอง ( Certification Bodies ) 
2.1.4 สามารถท าใหแ้น่ใจขอ้ก าหนดคุณสมบติัขั้นต ่าของผูต้รวจประเมิน  

2.2  เน้ือหาของมาตรฐาน Food Safety Management System  ISO 22000 แบ่งเป็น 3 ส่วน  
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2.2.1 ขอ้ก าหนดส าหรับ pre-requisite programs ซ่ึงหมายถึง GMP, GAP หรือหลกัเกณฑ ์( Code ) อ่ืนๆ 
ซ่ึงมีความยดืหยุน่มากในการเลือกโปรแกรมท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับแต่ละส่วนของ food supply 
chain  

2.2.2 ขอ้ก าหนดส าหรับ HACCP – ตามหลกัการ HACCP ของ Codex Alimentarius ซ่ึง HACCP ไม่ไดมี้
การเปล่ียนแปลงหรือถูกปรับใหท้นัสมยัข้ึน  

2.2.3 ขอ้ก าหนดส าหรับองคป์ระกอบระบบการจดัการ – คลา้ยกบั ISO 9001 : 2000  
 
ISO 22000 ยงัคงใชห้ลกัการของ Codex HACCP แต่เอามาผสมกบัระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหาร ส าหรับ
องคก์ารต่างๆ การท า ISO 22000 มีมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ระบบ HACCP โดยหลกัการคือ 

 ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รตอ้งเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอาหารอยา่งจริงจงั ตั้งแต่การตั้งนโยบายและ
วตัถุประสงค ์ความปลอดภยัอาหาร ตลอดจนตอ้งมีการทบทวนของผลการท าระบบความปลอดภยัอาหาร  

 องคก์รตอ้งตรวจวดั และแสวงหาการปรับปรุงผลการด าเนินการเร่ืองความปลอดภยัอาหารอยา่งต่อเน่ือง  
 ถา้เป้าหมายเร่ืองความปลอดภยัอาหารท่ีตั้งไวไ้ม่ประสบความส าเร็จ องคก์รตอ้งด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง

เพื่อใหบ้รรลุเป้าท่ีตั้งไว ้ 
 
3. การขอรับการสนับสนุนด้านการเงินในการจัดท ามาตรฐาน Food Safety Management System  ISO 22000 ส าหรับ

อุตสาหกรรมไมซ์ 
 สสปน.ในฐานะหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดูแลอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย มีพนัธกิจในการ
ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการไมซ์สามารถด าเนินธุรกิจและแข่งขนัได้ในระดับนานาชาติ และด าเนินการส่งเสริมให้
ผูป้ระกอบการไมซ์ไทยไดรั้บมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความแตกต่าง และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัเดินกลุ่มไมซ์เลือก
ประเทศไทยเป็นจุดหมายในการจดัประชุม สัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ  
 ทัง้นี้การจดัท ามาตรฐานสากล หรือ ISO นั้นจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณและบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญใน
การด าเนินการ ซ่ึงสสปน. ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในประเด็นดงักล่าว อีกทั้งผูป้ระกอบการไมซ์ส่วนใหญ่ของประเทศ
ไทยเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ซึง่อาจจะยงัไม่มคีวามพรอ้มเรื่องงบประมาณในการจดัท า
มาตรฐานสากล สสปน.จงึจดัท าโครงการความปลอดภยัดา้นอาหารส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อให้การสนบัสนุนดา้น
งบประมาณในการจดัมาตรฐาน ISO 22000 Food Safety และรวมถึงการพฒันาผูป้ระกอบการดา้นองคค์วามรู้เพื่อให้มี
ความพร้อมและเขา้ใจกระบวนการในการจดัท ามาตรฐาน 
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3.1 ขั้นตอนการด าเนินงานในโครงการ 
(ระยะเวลาในการใหค้  าปรึกษาข้ึนกบัขอ้ตกลงและความพร้อมระหวา่งทีมท่ีปรึกษาและองคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการ) 

ระยะท่ี1 – เตรียมความพร้อม สร้างความเขา้ใจ 
– ฝึกอบรมเบ้ืองตน้ 
– ทบทวนสถานะเบ้ืองตน้ 
– อบรมการจดัท าเอกสารฯ 

ระยะท่ี2 – วางแผนและน าไปปฏิบติั 
– ฝึกอบรม การช้ีบ่งและประเมินภยัคุกคามและความเส่ียงฯ 
– ท่ีปรึกษาเขา้ตรวจเยีย่มองคก์รเพื่อใหค้  าปรึกษาแนะน า 

ระยะท่ี3 – ตรวจสอบและแกไ้ข 
– ฝึกอบรม การตรวจประเมินภายใน 
– ท่ีปรึกษาเขา้ตรวจเยีย่มองคก์ร เพื่อใหค้  าปรึกษาแนะน า 
– ท่ีปรึกษาตรวจประเมินเบ้ืองตน้ 

ระยะท่ี4 – ยืน่ขอรับการรับรอง 
– สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เขา้ตรวจประเมิน 

3.2 คุณสมบัติและข้อก าหนดของผู้ขอรับการการสนับสนุนด้านงบประมาณส าหรับมาตรฐาน  ISO 22000 Food Safety 
Management System 

3.2.1 เป็นสมาชิกของสมาคมดงัต่อไปน้ี  
3.2.1.1 สมาคมส่งเสริมการจดัประชุมนานาชาติ (ไทย)  
3.2.1.2 สมาคมการแสดงสินคา้ (ไทย)   

3.2.2 ด าเนินการใหไ้ดรั้บการรับรองมาตรฐานความปลอดภยัดา้นอาหาร Food Safety Management System             
ISO 22000 ภายในหน่ึงปีหลงัจากท่ีลงนามเขา้ร่วมโครงการ  

3.2.3 องคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการตอ้งผา่นกระบวนการทั้ง 4 ระยะของการด าเนินงานทั้งโครงการทีมท่ีปรึกษาจะ
ติดต่อและเจรจาโดยตรงกบัองคก์รท่ีไดรั้บการตอบรับเขา้ร่วมโครงการถึงขอ้ตกลงและกระบวนการท างาน
ต่างๆ 

3.2.4 เงินสนบัสนุนไม่รวมค่าใชจ่้ายในการตรวจแกไ้ขจากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ถา้มี) 
3.2.5 เงินสนบัสนุนไม่รวมค่าใชจ่้ายในการติดตามผล (Surveillance) หลงัจากท่ีไดใ้บรับรองแลว้ 
3.2.6 องคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดให้แก่บริษทัท่ีปรึกษาและน าใบเสร็จรับเงินท่ีช าระ

ค่าท่ีปรึกษามาขอรับการสนบัสนุนจากสสปน. 
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3.2.7 จ านวนเงินท่ี สสปน.สนบัสนุนนั้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของค่าใชจ่้ายตามขั้นตอนการด าเนินงานทั้ง 4 
ระยะ ต่อหน่ึงองคก์ร  

3.2.8 องคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการจะตอ้งส่งใบตอบรับพร้อมทั้งจดหมายขอรับการสนบัสนุนมายงั สสปน.ตามวนั
และเวลาท่ีสสปน.ก าหนด 

-------------------------------------------------- 
 

As of 11 September 2012 
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แบบตอบรับการเขา้ร่วมโครงการ 
      มาตรฐานการความปลอดภยัดา้นอาหาร 

    ส าหรับอุตสาหกรรมการจดัประชุม สัมมนา และนิทรรศการ 
“Food Safety - ISO22000” 

 
 
1. ขอ้มูลขององคก์ร 
 1.1 ช่ือองคก์ร…………………………………………………………………………………… 
 1.2 จ านวนพนกังาน……………คน   ทุนจดทะเบียน………………………….ลา้นบาท 
 1.3 สถานท่ีตั้งท่ีจะท าระบบ…………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
        โทรศพัท…์…………………………………… โทรสาร…………………………………... 
 
2. องคก์รประสงคส์มคัรเขา้ร่วมโครงการ 
 2.1 ผูบ้ริหารสูงสุดลงนามรับรอง 

      ลายมือช่ือ   ………………………………………………………. 
      ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) (………………………………………………...……)  
      ต าแหน่ง   ………………………………………………………. 
      วนั/เดือน/ปี   ………………………………………………………. 
 
2.2 ผูติ้ดต่อ/ประสานงาน 
      ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………...…….  
      ต าแหน่ง   ………………………………………………………. 
      โทรศพัท:์ ………………………………………… มือถือ: ………………………..……… 
      E-mail: …………………………………………………………………………………….. 

   

กรุณาส่งแบบตอบรับการเขา้ร่วมโครงการ ท่ี E-mail: ammara_s@tceb.or.th  
หรือแฟกซ์หมายเลข: 0-2658-1412  ถึง คุณอมรา ศรีงาม 

โทรศพัท:์ 0-2694-6000 ต่อ 3014 


