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กอง บก. ขอกล่่าวสวัสดีีท่่านผู้้�อ่าน “จดีหมายข่าว

เพ่ื่�อการเตืือนภััยดี�านมาตืรฐาน” สำาหรับบท่ความ

ที่� น่าสนใจประจำา เ ดืีอนเมษายน 2564 ที่มงาน  

INTELLIGENCE UNIT ไดี�สรุปบท่วิเคราะห์เร่�อง  

มาตืรฐานไอเอสโอเพ่ื่�อการสุขาภิับาล่ที่�ยั�งยืน  แล่ะ

ครบรอบ 10 ปี มาตืรฐานที่�ใครๆ ก็รัก...”ISO 26000”  

STANDARD WARNING ไดี�แก่ เร่�องปรับตัืวให�ทั่นส่้ 

GHPS แล่ะ HACCP REV.2020 แล่ะไอเอสโอปรับปรุง

มาตืรฐานรหัสยืนยันตัืวตืน ท่างกฏหมาย

สุดีท่�ายนี� ขอขอบคณุสำานักงานเศรษฐกจิอุตืสาหกรรม 

ที่�ให�การสนับสนุนงบประมาณดีำาเนินการโครงการสร�าง

ระบบข�อม้ล่แล่ะองค์ความร้� ดี�านมาตืรฐานระบบการ

จัดีการ แล่ะการเตืือนภััย หร่อ Intelligence Unit

กอง บก.

มาตรฐาน           มาตรฐาน           
ไอเอสโอเพ่ือ   ไอเอสโอเพ่ือ   

การสุขาภิบาล  การสุขาภิบาล  
ท่่ี่ย่ังยืนท่่ี่ย่ังยืน

มีคนมากกว่าสี�พัื่นล่�านคนทั่�วโล่กยังขาดีการเข�าถึึง

การจัดีการสุขาภิับาล่ที่�ดีีแล่ะมีความปล่อดีภััย แล่ะ

ผู้ล่กระท่บของการคุกคามดี�านการเปลี่�ยนแปล่ง

สภัาพื่ภ้ัมิอากาศก็ยิ�งท่ำาให�สถึานการณ์ต่ืางๆ เล่ว

ร�ายล่งไปอีก ดี�วยเหตืุนี� วันห�องนำ�าโล่กในปีนี� จึง

กำาหนดีให�รณรงค์ในหัวข�อ “การสุขาภิับาล่ที่�ยั�งยืน

กับการเปลี่�ยนแปล่งสภัาพื่ภ้ัมิอากาศ”

ไอเอสโอตืระหนักถึึงความสำาคัญของเร่�องดัีงกล่่าว 

จึงไดี�เผู้ยแพื่รม่าตืรฐานสากล่ที่�ใช้�เท่คโนโล่ยใีหม่มาส

นับสนุนองค์กรต่ืางๆ ให�สามารถึดีำาเนินการเพ่ื่�อล่ดี

ปัญหาการเปลี่�ยนแปล่งสภัาพื่ภ้ัมิอากาศล่ง ดัีงต่ือ

ไปนี�

1.  ISO 31800, Faecal sludge treatment units 

– Energy independent, prefabricated, 

community-scale, resource recovery units 

– Safety and performance requirements 

มาตืรฐานนี�ระบุข�อกำาหนดีแล่ะวธีิีท่ดีสอบที่�ท่ำาให�มั�นใจ

ว่าสมรรถึนะแล่ะความปล่อดีภััยของหน่วยบำาบัดีของ

เสียมนุษย์จะสามารถึรองรับไดี�จากคนนับพัื่นคน 

มาตืรฐานนี�จะช่้วยส่งเสริมความมั�นใจของผู้้�มีบท่บาท่

ในอุตืสาหกรรมแล่ะท่ำาให�ตืล่าดีที่�ใช้�เท่คโนโล่ยีนี�

เติืบโตืขึ�น สามารถึปรับปรุงความเป็นอย่้ที่�ดีีแล่ะ

สุขภัาพื่ของมนุษย์ไดี�ส้งสุดีในประเท่ศที่�ไม่มีระบบ

ระบายนำ�าเสียที่�มีการบำาบัดีอย่างปล่อดีภััย หน่วย

บำาบัดีแบบแยกสว่นจะสามารถึช้ว่ยชี้วิตืมนุษย์ไดี� ซึึ่�ง 

ISO 31800 เป็นเพีื่ยงหนึ�งในมาตืรฐานจำานวนมาก

ของไอเอสโอที่�มีส่วนร่วมโดียตืรงต่ือการรณรงค์วัน

สุขาโล่กรวมถึึงเป้าหมายการพัื่ฒนาอย่างยั�งยืนของ

องค์การสหประช้าช้าตืิ ข�อ 6 การจัดีการนำ�าแล่ะ

สุขาภิับาล่ที่�ดีี

2. ISO 30500, Non-sewered sanitation sys-

tems – Prefabricated integrated treatment 

units – General safety and performance 

requirements for design and testing 

มาตืรฐานนี�สนับสนุนการพัื่ฒนาแล่ะการใช้�ระบบการ

สุขาภิับาล่แบบใหม่สำาหรับหน่วยบำาบัดีรวมที่�ไม่ไดี�

เช่้�อมต่ือกับระบบระบายนำ�าเคร่อข่าย ซึึ่�งมีข�อกำาหนดี

ดี�านสมรรถึนะแล่ะความปล่อดีภััยทั่�วไปสำาหรับการ

ท่ดีสอบสมรรถึนะแล่ะการออกแบบผู้ลิ่ตืภััณฑ์์

3.  ISO 46001, Water efficiency management 

systems – Requirements with guidance for 

ปีที่� 10 ฉบับที่� 93 เดืีอนเมษายน 2564
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use มาตืรฐานนี�มีเป้าหมายเพ่ื่�อช่้วยให�องค์กรทุ่ก 

ขนาดีแล่ะทุ่กประเภัท่มีการใช้�นำ�าอย่างมีประสิท่ธิีภัาพื่

มากขึ�น

4.  ISO 24521, Activities relating to drinking 

water and wastewater services – Guidelines 

for the management of basic on-site do-

mestic wastewater services มาตืรฐานนี�ให�

แนวท่างเชิ้งปฏิบัติืที่�จำาเป็นสำาหรับการออกแบบแล่ะ

การสร�างสิ�งอำานวยความสะดีวก รวมทั่�งการฝึึก

อบรมคนที่�ตื�องใช้�มาตืรฐานนี�ดี�วย  โดียมีมาตืรฐาน 

ISO 24525, Activities relating to drinking 

water and wastewater services – Guidelines 

for the management of basic on-site do-

mestic wastewater services – Operations 

and maintenance activities ซึ่ึ�งเกี�ยวข�องกับเร่�อง

บริการนำ�าเสียแล่ะกิจกรรมที่�เกี�ยวข�องกับนำ�าดืี�มที่�จะ

ใช้�สนับสนุนมาตืรฐาน ISO 24521 ไดี�เป็นอย่างดีี ซึึ่�ง

ปัจจุบันอย่้ในระหว่างการพัื่ฒนา ยังไม่แล่�วเสร็จ

มาตืรฐานทั่�ง 4 ฉบับดัีงกล่่าวจะมีส่วนสำาคัญในการ

บรรลุ่เป้าหมายการพัื่ฒนาอย่างยั�งยืนเร่�องการ

จัดีการนำ�าแล่ะสุขาภิับาล่ที่�ดีีซึึ่�งท่ำาให�เรามั�นใจไดี�ว่าจะ

มีการจัดีการอย่างยั�งยืนเร่�องนำ�าแล่ะการสุขาภิับาล่ 

ตืล่อดีจนมีนำ�าที่�พื่ร�อมใช้�สำาหรับประช้ากรโล่กต่ือไป

ที่�มา: https://www.iso.org/news/ref2593.

html
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มาตืรฐานไอเอสโอที่�ทั่�วโล่กร้�จักกันดีีแล่ะนิยมใช้�กัน
ทั่�วโล่กตัื�งแต่ืปี 2530 (ค.ศ.1987) คือมาตืรฐาน ISO 
9001 ซึึ่�งไดี�รับการปรับปรุงเป็นระยะๆ แล่ะ 23 ปีต่ือ
มาไอเอสโอไดี�ประกาศมาตืรฐาน ISO 26000: 2010 
เพ่ื่�อเป็นข�อแนะนำาสำาหรบัหน่วยงานนำาไปปฏบัิติืโดีย
สมัครใจ มาตืรฐานนี�ไม่ใช่้มาตืรฐานที่�จะนำาไปใช้�เพ่ื่�อ
ขอรับการรับรองเช่้นเดีียวกับมาตืรฐาน ISO 9001 
หร่อ ISO 14001 แต่ืมาตืรฐาน ISO 26000 ก็เป็น
มาตืรฐานอีกฉบับหนึ�งที่�ไดี�รับความนิยมจากทั่�วโล่ก 
แล่ะองค์กรต่ืางๆ ไดี�ให�ความสำาคัญแล่ะนำาไปใช้�กัน
อย่างกว�างขวางเช่้นกัน
ท่ำาไมคนทั่�วโล่กจึงยอมรับว่า ISO 26000 เป็น
มาตืรฐานที่� มีประโยช้น์แล่ะท่รงคุณค่าไม่แพื่�
มาตืรฐานสากล่ฉบับอื�นอย่าง ISO 9001 แล่ะ ISO 
14001
ปี 2553 (ค.ศ.2010) เป็นปีที่�ไอเอสโอไดี�ประกาศ
มาตืรฐานความรับผิู้ดีช้อบต่ือสังคม ISO 26000 ใน
เดืีอนพื่ฤศจิกายน 2553 แล่ะทั่�วโล่กไดี�รับไปใช้�อย่าง
กว�างขวาง แล่ะนับถึึงปี 2563 มาตืรฐาน ISO 26000 
ไดี�ถืึอกำาเนิดีมาครบรอบ 10 ปีแล่�ว
การพื่ฒันามาตืรฐาน ISO 26000 เปน็โครงการดี�าน
การมาตืรฐานที่�มีขอบข่ายกว�างขวางอันแสดีงถึึง
ความมุ่งมั�นอย่างแรงกล่�าแล่ะเป็นส่วนที่�เสริมให�
ระบบการจัดีการแล่ะความยั�งยืนมีความสำาคัญมาก
ขึ�น 
การเดิีนท่างของมาตืรฐาน ISO 26000 เริ�มจากการ
พิื่จารณามาตืรฐานระบบการจัดีการสิ�งแวดีล่�อม 
ISO 14001 ของผู้้�เชี้�ยวช้าญของไอเอสโอ ซึึ่�งขยาย
ขอบข่ายงานของไอเอสโอให�กว�างขวางขึ�นจาก
มาตืรฐานระบบคุณภัาพื่ มาตืรฐานท่างเท่คนิค
วิช้าการ แล่ะมาตืรฐานอุตืสาหกรรมซึึ่�งผู้้�มีส่วนร่วม
ในการพัื่ฒนามาตืรฐานไดี�รวมเอาแนวคิดีการ
พัื่ฒนามาตืรฐานสากล่ใหม่ๆ เข�าไปเพ่ื่�อที่�จะสามารถึ
นำาไปประยุกต์ืใช้�กับทุ่กภัาคส่วนให�ไดี�
ดัีงนั�น คณะกรรมการพื่ัฒนามาตืรฐานดีังกล่่าวจึง
ไดี�นำาองค์ความร้�จากผู้้�เชี้�ยวช้าญมากกว่า 500 คน
ทั่�วโล่ก จาก 80 ประเท่ศ เข�ามามีส่วนร่วมใน              
การพัื่ฒนามาตืรฐานดัีงกล่่าว รวมทั่�งจากองค์กร
สากล่อย่างองค์กรนายจ�างสากล่ แล่ะกลุ่่มผู้้�บริโภัค
ต่ืางๆ ดี�วย
เมื�อมาตืรฐาน ISO 26000 ไดี�รับการเผู้ยแพื่ร่เมื�อ
เดืีอนพื่ฤศจิกายน 2553 นั�น เป็นครั�งแรกที่�ผู้้�
เชี้�ยวช้าญเห็นพื่�องตื�องกันในการสร�างมาตืรฐานใหม่
นี�พื่ร�อมดี�วยแนวท่างที่�รัดีกุมในแนวท่างที่�ท่ำาให�เกิดี
การมีส่วนร่วมแล่ะการยอมรับในความรับผิู้ดีช้อบ

ต่ือสังคม
เอเดีรียน เฮนริกเป็นผู้้�เชี้�ยวช้าญดี�านความยั�งยืนที่�
ท่ำางานกับองค์กรข�ามช้าติืแล่ะองค์กรสากล่ เขาไดี�
เข�าไปเกี�ยวข�องโดียตืรงกับการพัื่ฒนามาตืรฐาน 
ISO 26000 ผู่้านท่าง BSI ซึึ่�งเป็นสถึาบันมาตืรฐาน
แห่งช้าติืของประเท่ศสหราช้อาณาจักร เขาไดี�ชี้�ให�
เห็นอย่างชั้ดีเจนว่าหนึ�งในหัวใจของความสำาเร็จใน
มาตืรฐานไอเอสโอดี�านความรับผิู้ดีช้อบต่ือสังคมก็
คือ การยอมรับขององค์กรหลั่กๆ ที่�ท่ำางานในเร่�อง
เดีียวกันนั�นเอง แล่ะเพ่ื่�อที่�จะท่ำาให� เ กิดีความ
สมำ�าเสมอแล่ะสอดีคล่�องไปในทิ่ศท่างเดีียวกัน         
ไอเอสโอจึงไดี�เข�าร่วมในข�อตืกล่งพิื่เศษกับองค์กร
ขององค์การแรงงานระหว่างประเท่ศ (ILO) ไดี�แก่ 
องค์กรอิสระระหว่างประเท่ศที่�ส่งเสริมการดีำาเนิน
งานดี�านความยั�งยืนของธุีรกิจ คือ GRI  แล่ะองค์การ
เพ่ื่�อความร่วมมือท่างเศรษฐกิจแล่ะการพัื่ฒนา 
(OECD) ดัีงนั�น  ISO 26000 จึงเป็นมาตืรฐานดี�าน
ความยั�งยืนฉบับหนึ�งที่�ครอบคลุ่มประเด็ีนดี�านความ
รับผิู้ดีช้อบท่างสังคมไว�มากที่�สุดี 
แนวท่างที่�จำาเป็นมากกว่าที่�เคยเป็นมาในอดีีตื
ISO 26000 ไม่ใช้�ข�อกำาหนดี แต่ืเป็นแนวท่างให�นำาไป
ใช้�ซึึ่�งไม่สามารถึให�การรับรองไดี� แต่ืบริษัท่แล่ะ
องค์กรต่ืางๆ สามารถึใช้�เป็นกรอบการท่ำางานเพ่ื่�อ
ค�นหาแล่ะปรับปรุงแนวท่างการใช้�มาตืรฐานเพ่ื่�อให�
สอดีคล่�องกับการเปลี่�ยนแปล่งของโล่กในยคุนี� เร่�อง
นี�เป็นแกนหลั่กของมาตืรฐาน ISO 26000 ที่�มี
อิท่ธิีพื่ล่ต่ือวิธีีการวิธีีการปฏิบัติืต่ือพื่นักงาน ล้่กจ�าง 
วิธีีการท่ำาธุีรกิจของบริษัท่หร่อองค์กร รวมทั่�งวิธีีที่�
ธุีรกิจท่ำาการประเมินตืนเองแล่ะจำากัดีผู้ล่กระท่บตื่อ
กิจกรรมดี�วย ในขณะที่�สังคมไดี�สร�างความก�าวหน�า
ในหล่ายดี�านในช่้วงท่ศวรรษที่�ผู่้านมา ซึ่ึ�งปัจจุบัน 
แนวท่างของมาตืรฐาน ISO 26000 ยังคงเกี�ยวข�อง
กับความท่�าท่ายของทุ่กโล่กยุคปัจจุบันนี�ดี�วย
ธุีรกิจแล่ะองค์กรในยุค COVID-19 เช่้นนี�ถ้ึก
สถึานการณ์ท่างเศรษฐกิจแล่ะสังคมบีบบังคับให�
ตื�องประเมินวิธีีการดีำาเนินธุีรกิจของตืนเองโดียให�
ความสำาคัญกับการดีำาเนินงานอย่างมีความรับผิู้ดี
ช้อบตื่อสังคม ซึึ่�งเป็นองค์ประกอบสำาคัญในการ
ท่ำาให�ธุีรกิจสามารถึสร�างสงัคมที่�ยืดีหยุ่น พื่ร�อมปรบั
ตัืวไดี�มากขึ�น แล่ะมีความเท่่าเท่ียมกันมากขึ�น โดีย
แนวท่างของมาตืรฐาน ISO 26000 เกี�ยวข�องกบัเร่�อง
การกำากับด้ีแล่องค์กร สิท่ธิีมนุษยช้น การปฏิบัติื
ดี�านแรงงาน สิ�งแวดีล่�อม การปฏิบัติืการดีำาเนินงาน
อย่างเป็นธีรรม แล่ะการมีส่วนร่วมแล่ะการพัื่ฒนา
ชุ้มช้น

ครบรอบ 10 ปีี มาตรฐานท่่ี่ใครๆ ก็รัก...“ISO 26000”

มาตืรฐาน ISO 26000 ไดี�กล่ายเป็นพ่ื่�นฐานสำาคัญ
ของการดีำาเนินธุีรกิจขององค์กรหล่ายแห่ง แล่ะบาง
แห่ง ไดี�นำาไปปรับใช้�โดียเพิื่�มข�อกำาหนดีอื�นที่�จำาเป็น
เพิื่�มขึ�น เพ่ื่�อให�เหมาะสมกับแต่ืล่ะองค์กรดี�วย
มาตืรฐานนี�ไดี�กล่ายเป็นมาตืรฐานที่�มีความจำาเป็น
มากขึ�นกว่าที่�เคยเป็นมาในอดีีตืแล่ะองคก์รทั่�วโล่กยัง
คงให�ความนิยมแล่ะนำาไปปรับใช้�ในองค์กรอย่าง
สมัครใจ โดียที่�มาตืรฐานนี�ยังมีความพิื่เศษอีกอย่าง
หนึ�ง คือ เป็นมาตืรฐานที่�มีส่วนสำาคัญในการท่ำาให�
เกิดีการพื่ฒันาอยา่งยั�งยืนตืามเปา้หมาย SDG ของ
องค์การสหประช้าช้าติืในหล่ายข�อดี�วยกัน เช่้น ดี�าน
สุขภัาพื่แล่ะความเป็นอย่้ที่�ดีี การขจัดีความหิวโหย 
การขจัดีความยากจน การจ�างงานที่�มีคุณค่าแล่ะ
การเติืบโตืท่างเศรษฐกจิ ความเท่่าเท่ยีมกันท่างเพื่ศ 
แล่ะการจัดีการนำ�าแล่ะการสุขาภิับาล่ที่�ดีี เป็นตื�น
มาตืรฐานเหล่่านั�นไดี�ท่ำาให�เกิดีการมีส่วนร่วมในการ
ตือบสนองความคาดีหวังของผู้้�มีส่วนไดี�ส่วนเสีย มี
ความสอดีคล่�องอย่างสมำ�าเสมอกับกฎหมายแล่ะกฎ
ระเบียบท่างสังคม ตืล่อดีจนความสามารถึในการ
ผู้สมผู้สานเข�ากับแนวปฏิบัติืต่ืางๆ ขององค์กร ซึึ่�ง
ไอเอสโอไดี�ท่ำาการพื่ฒันามาตืรฐาน ISO 26000 โดีย
ใช้�แนวท่างมาตืรฐานดี�านความยั�งยืนของไอเอสโอ 
(ISO Guide 82, Guidelines for addressing 
sustainability in standards) ในการพื่ัฒนา
อย่างเปน็ระบบครบทั่�งกระบวนการพื่ฒันามาตืรฐาน
ดี�วย 
นอกจากนี� ไอเอสโอยังไดี�พัื่ฒนาแนวท่างเอกสารที่�
ช่้วยให�องค์กรสามารถึนำาแนวท่างในมาตืรฐาน ISO 
26000 ไปใช้�ในระบบการจัดีการ เพ่ื่�ออำานวยความ
สะดีวกการใช้�งานให�กับธุีรกิจแล่ะองค์กรทั่�วไปอีก
ดี�วย 
ดี�วยเหตุืนี�เอง จึงกล่่าวไดี�ว่ามาตืรฐาน ISO 26000 
เป็นมาตืรฐานที่�เป็นที่�รักของบุคล่ากรแล่ะองค์กรที่�
นำามาตืรฐานนี�ไปใช้� หร่อแม�กระทั่�งไอเอสโอ  ซึึ่�ง         
ไอ เอสโอ เอง ก็ มีความ เ ช่้� อ มั� น ใน คุณค่าแล่ะ
อรรถึประโยช้น์ของมาตืรฐานนี� แล่ะหวังว่าจะช่้วย
จรรโล่งสังคมโล่กให�มีความเป็นอย่้ที่�ดีีขึ�น แล่ะท่ำาให�
เกิดีบรรลุ่เป้าหมายการพัื่ฒนาอย่างยั�งยืนต่ือไป
  
ที่�มา:
1.https://www.iso.org/news/ref2599.html
2. https://www.iso.org/news/ref2204.html
3.https://www.iso.org/files/live/sites/
isoorg/files/store/en/PUB100401.pdf 
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ผู้้�ประกอบการในอุตืสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่คงจะร้�จักแล่ะคุ�นเคยกับมาตืรฐานหล่ักเกณฑ์์วิธีี

การท่ี�ดีีในการผู้ล่ิตือาหาร หร่อ Good Manufacturing Practice (GMP) แล่ะระบบการวิเคราะห์

อันตืรายแล่ะจุดีวิกฤตืท่ี�ตื�องควบคุม หร่อ Hazard Analysis and Critical Control Point 

(HACCP) Systems  ท่ี�มีการนำาไปใช้�กันอย่างแพื่ร่หล่ายท่ั�งในระดีับสากล่แล่ะในประเท่ศไท่ย

คณะกรรมาธีิการมาตืรฐานอาหารระหว่างประเท่ศของโครงการมาตืรฐานอาหาร (Codex Alimen-

tarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme) ไดี�จัดีท่ำาเอกสาร

ฉบับใหม่ คือ General Principles of Food Hygiene : Good Hygiene Principles (GHPs) 

and The Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) Systems  (หร่อ GHPs/

HACCP Rev.2020) ซึ่ึ�งประกาศใช้�เมื�อเดีือนพื่ฤศจิกายน 2020 เพื่่�อใช้�แท่นฉบับเดีิม คือ Recom-

mended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene, 2003 

(หร่อ GMP/HACCP Rev.2003) 

การเปรียบเท่ียบข�อกำาหนดีของ GMP/HACCP Rev.2003 กับ GHPs/HACCP Rev.2020

ท่ั�งนี� GHP Rev.2020 ประเดี็นการเปล่ี�ยนแปล่งท่ี�สำาคัญ เช้่น 

      -  มีการปรับเรียงข�อกำาหนดีใหม่ 

      -  ขอบข่ายครอบคลุ่มผู้้�ประกอบการธีุรกิจอาหาร (Food Business Operators : FBOs) 

          ในห่วงโซึ่่อุปท่าน

      -  ให�ความสำาคัญกับการป้องกันอันตืรายดี�านสารก่อภั้มิแพื่� (food allergen) เพื่ิ�มเตืิมจาก

         การป้องกันอันตืรายดี�านกายภัาพื่ ช้ีวภัาพื่ แล่ะเคมี

จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน
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-  ให�ความสำาคัญกับการฝึึกอบรมท่ี�ช้ัดีเจนขึ�น เช้่น การยกตืัวอย่าง training program 

-  การควบคุมสุขล่ักษณะส่วนบุคคล่ ครอบคลุ่มถึึงบุคล่ากรภัายนอกท่ี�อย้่นอกกระบวนการการผู้ล่ิตืดี�วย

-  มีการยกตืัวอย่างการดีำาเนินงานท่ี�ช้ัดีเจนยิ�งขึ�น 

การเปรียบเท่ียบข�อกำาหนดีของ HACCP Rev. 2003 กับ HACCP Rev. 2020

ท่ั�งนี� HACCP Rev.2020 ประเดี็นการเปล่ี�ยนแปล่งท่ี�สำาคัญ เช้่น 

      -  ให�ความสำาคัญกับการป้องกันอันตืรายดี�านสารก่อภั้มิแพื่� (food allergen) เพื่ิ�มเตืิม

      -  กำาหนดีร้ปแบบแบบฟอร์มเอกสารการวิเคราะห์อันตืรายใหม่ เช้่น ไม่มีการกำาหนดีตืัวอย่างคำาถึามท่ี�ใช้�ในการตืัดีสินใจจุดีควบคุมวิกฤตื 

          (critical   control point, CCP)  หร่อ Decision Tree Identify CCPs (มีตืัวอย่างแบบฟอร์ม Hazard Analysis worksheet, HACCP 

          worksheet เพื่ิ�มเตืิม)

แนวท่างในการปรับตืัวของผู้้�ประกอบการจาก GMP/HACCP Rev.2003 ไปส้่ GHPs/HACCP Rev.2020 

•  การศึกษาข�อกำาหนดี GHPs/HACCP Rev.2020

•  การอบรมท่ีมงานท่ี�เกี�ยวข�องตืาม GHPs/HACCP Rev.2020

•  การกำาหนดี GAP Analysis กับระบบบริหารการจัดีการท่ี�มีในปัจจุบัน เช้่น 

    -  การจัดีการของเสีย ประยุกตื์ใช้�กับ ISO14001:2015 หร่ออื�นๆ (ถึ�ามี)

    -  การจัดีการสารเคมี ประยุกตื์ใช้�กับ ISO14001:2015, ISO 45001:2018 หร่ออื�นๆ (ถึ�ามี)

    -  การประยุกตื์ใช้�ร่วมกับระบบการจัดีการความปล่อดีภััยอาหารอื�นๆ เช้่น GMP/HACCP Rev.2003, ISO22000:2018 

•  การปรับปรุงเอกสาร GMP/HACCP Rev.2003 ใหม่ให�สอดีคล่�องกับข�อกำาหนดี GHPs/HACCP Rev.2020

•  ท่วนสอบระบบ GHPs ดี�วยวิธีีการ เช้่น Internal Audit 

•  ประชุ้มท่ีมงานเพื่่�อท่วนสอบความครบถึ�วน เพื่ียงพื่อของระบบฯ

สำาหรับผู้้�ประกอบการท่ี�ไดี�รับการรับรอง GMP/HACCP Rev.2003 จากหน่วยรับรอง (Certification Body: CB) ท่ี�ไดี�รับรองระบบงานจากสำานักงาน

มาตืรฐานสินค�าเกษตืรแล่ะอาหารแห่งช้าตืิ (มกอช้.) จะตื�องขอการรับรอง GHPs/HACCP Rev.2020 ภัายใน 18 เดีือน นับจากวันท่ี� 5 พื่ฤศจิกายน 

พื่.ศ.2563 (2020) โดีย ใบรับรองเวอร์ช้ั�นเดีิมจะสามารถึใช้�ไดี�ตืามระยะเวล่าท่ี�กำาหนดีในใบรับรอง แตื่ไม่เกินวันท่ี� 5 พื่ฤษภัาคม พื่.ศ.2565 (2022)        

ดีังนั�น ผู้้�ประกอบการท่ี�ไดี�รับการรับรอง GMP/HACCP Rev.2003 จะตื�องมีการดีำาเนินการเพื่่�อเตืรียมความพื่ร�อมเข�าส้่มาตืรฐานใหม่ตืามระยะเวล่าท่ี�

กำาหนดี เพื่่�อยกระดีับศักยภัาพื่ในการบริหารจัดีการดี�านวิธีีการท่ี�ดีีในการผู้ล่ิตือาหารแล่ะการวิเคราะห์อันตืรายแล่ะจุดีวิกฤตืท่ี�ตื�องควบคุมให�เป็นไปตืาม

มาตืรฐานสากล่ แล่ะเพื่่�อส่งเสริมขีดีความสามารถึในการแข่งขันอีกดี�วย 
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จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

เมื�อพ้ื่ดีถึึงการท่ำาธุีรกรรมท่างการเงิน  ในเบื�องตื�น

จำาเป็นจะตื�องร้�ว่าใครเป็นใครแล่ะใครคือเจ�าของ

ธุีรกิจที่�แท่�จริงเพ่ื่�อให�มั�นใจในเร่�องของความโปร่งใส

แล่ะความมั�นคงปล่อดีภััย ดัีงนั�น ธุีรกิจจึงตื�องใช้�สิ�ง

ที่�เรียกว่า “รหัสยืนยันตัืวตืนท่างกฎหมาย (Legal 

Entity Identifier: LEI)” เพ่ื่�อการท่ำาธุีรกรรม

อย่างปล่อดีภััย  ซึึ่�งปัจจุบัน ไอเอสโอไดี�ปรับปรุง

มาตืรฐานบริการท่างการเงินดี�านรหัสยืนยันตัืวตืน

ท่างกฎหมายแล่�ว

โล่กของเราไดี�ผู้า่นความท่�าท่ายระดีบัโล่กสำาหรบัวิกฤตื

ท่างการเงินที่�เกี�ยวข�องกับการตืรวจสอบธุีรกรรมใน

ระบบการเงินเมื�อปี 2551 (ค.ศ.2008) มาแล่�ว การ

มีวิธีีระบุรหัสยืนยันตัืวตืนท่างกฎหมายไดี�ช่้วยแก�ไข

ปัญหาเร่�องการขออนุญาตืผู้้�ควบคุมกฎในระดัีบสากล่

เพ่ื่�อรวบรวมข�อม้ล่เกี�ยวกับการยืนยันตัืวตืนจาก

หล่ายแหล่่งดี�วยกัน

เพ่ื่�อแก�ไขปัญหาดัีงกล่่าว กลุ่่มประเท่ศ G20 ซึึ่�งก่อ

ตัื�งขึ�นเมื�อปี 2542 (ค.ศ.1999) เพ่ื่�อเปน็กรอบการ

หาร่ออย่างไม่เป็นท่างการเพ่ื่�อสนองตือบต่ือวิกฤตื

ท่างการเงนิ ประกอบดี�วยผู้้�แท่นสหภัาพื่ยโุรปแล่ะ

อีก 19 ประเท่ศ จึงไดี�สร�างรหัสยืนยันตัืวตืนท่าง

กฎหมายขึ�นมาเพ่ื่�อเช่้�อมโยงไปยังข�อม้ล่ที่�สำาคัญ

เพ่ื่�อท่ำาธุีรกรรมท่างการเงินรวมไปถึึงโครงสร�างที่�

แสดีงความเป็นเจ�าของดี�วย

วิธีีในการสร�างรหัสเช่้นนี�มีการระบุไว�ในมาตืรฐาน 

ISO 17442 ซึึ่�งเพิื่�งมีการปรับปรุงไปเมื�อไม่นานมานี�  

แต่ืเดิีมเป็นมาตืรฐาน ISO 17442 เพื่ยีงฉบับเดีียว 

ปัจจุบัน ไดี�ปรับปรุงเป็นมาตืรฐาน 2 ฉบับไดี�แก่

1.  มาตืรฐาน ISO 17442-1, Financial services 

– Legal Entity Identifier (LEI) – Part 1: As-

signment  ระบุองค์ประกอบขั�นตืำ�าของการจัดีท่ำา

รหัสยืนยันตัืวตืนท่างกฎหมายที่�มีความชั้ดีเจนเป็น

เอกล่กัษณ์ แล่ะมีความสามารถึในการระบตัุืวตืนท่าง

กฎหมายที่�เกี�ยวข�องกบัการท่ำาธุีรกรรมท่างการเงนิ

ซึึ่�งรวมถึึงธีนาคาร บริษัท่ท่างการเงิน องค์กรอื�น

ใดีที่�มีประเด็ีนเกี�ยวข�องกับความมั�นคงปล่อดีภััย 

แล่ะใครก็ตืามที่�มีรายช่้�ออย่้ในตืล่าดีหลั่กท่รัพื่ย์ 

กองทุ่นบำาเหน็จบำานาญ แล่ะอื�นๆ

2.  มาตืรฐาน ISO 17442-2, Financial ser-

vices – Legal Entity Identifier (LEI) – Part 

2: Application in digital certificates  ช่้วย

เสริมมาตืรฐาน ISO 17442-1 ดี�วยการระบุวิธีีการ

ที่�จะฝัึงเอารหัสยืนยันตัืวตืนท่างกฎหมายเข�าไปใน

การรับรองผู่้านระบบดิีจิตือล่

เดีวิดี บรอดีเวย์ ผู้้�ประสานงานกลุ่่มผู้้�เชี้�ยวช้าญที่�

พัื่ฒนามาตืรฐานดัีงกล่่าวระบุว่าพื่วกเขาไดี�ท่ำาการ

ท่บท่วนมาตืรฐานนี�เพ่ื่�อสนับสนุนให�เกิดีความชั้ดีเจน

แล่ะสะท่�อนถึึงนโยบายที่�เปลี่�ยนแปล่งไปแล่ะบท่เรยีน

ที่�ไดี�รับนับตัื�งแต่ืมีการตีืพิื่มพ์ื่เผู้ยแพื่ร่ในครั�งแรก

นับตัื�งแต่ื ISO 17442 ไดี�มีการนำาไปประยุกต์ืใช้�

เป็นครั�งแรก ก็มีการคำานึงถึึงนโยบายของช้มุช้นผู้้�

ควบคุมกฎดี�วย ดัีงนั�น จึงมีความสำาคัญที่�มาตืรฐาน

จะตื�องสะท่�อนถึึงสิ�งนี�ดี�วย

การปรับปรุงมาตืรฐานนั�นรวมถึึงลั่กษณะเฉพื่าะ

ที่�เพิื่�มเติืมเข�ามาแล่ะการท่บท่วนที่�เกี�ยวข�องกับ

คุณสมบัตืิในเร่�องสาขานิตืิบุคคล่ในระดัีบสากล่

รวมทั่�งบันทึ่กข�อม้ล่รหัสยืนยันตัืวตืนท่างกฎหมาย

ที่�เกี�ยวข�องบริษัท่แม่แล่ะสถึานะของนิติืบุคคล่ดี�วย

มาตืรฐาน ISO 17442-1 แล่ะ ISO 17442-2 ไดี�รับ

การพัื่ฒนาโดียกลุ่่มงาน WG 4 ซึึ่�งปฏิบัติืงานภัาย

ใตื�คณะกรรมการวชิ้าการ ISO/TC 68, Financial 

services คณะอนุกรรมการ SC 8, Reference 

data for financial services ซึึ่�งมีเล่ขานุการคือ 

SNV ซึึ่�งเป็นสถึาบันาตืรฐานแห่งช้าติืของประเท่ศ

สวิตืเซึ่อร์แล่นด์ี

ที่�มา: 

1. https://www.iso.org/news/ref2548.html

2. https://www.iso.org/standard/78829.html


