
 

 

 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 หน่วยงานบริการการตลาดภาคเกษตร (Agricultural Marketing 
Service: AMS) ภายใตก้ระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture: USDA) ได้
เผยแพร่ร่างระเบียบว่าด้วยมาตรฐานแห่งชาติเพ่ือแสดงข้อมูลอาหารที่มีส่วนประกอบดัดแปลงพันธุกรรม (National 
Bioengineered Food Disclosure Standard: NBFDS) ซึ่งเป็นข้อก าหนดใหม่ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
ส าหรับผู้ผลิตอาหารและผู้ด าเนินการอ่ืนๆ ที่ติดฉลากอาหารเพ่ือวางจ าหน่ายในร้านค้าปลีก โดยจะต้องแสดงข้อมูล
ส่วนประกอบอาหารที่ผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมชีวภาพ (Bioengineered: BE) หรือการดัดแปลงพันธุกรรมให้
ผู้บริโภครับทราบ  

ร่างระเบียบฉบับนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ผ่านกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ (National Bioengineered Food Disclosure Standard Law) ที่
มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ซึ่งก าหนดให้ USDA จัดท ามาตรฐานแห่งชาติในการแสดงข้อมูล
อาหารที่มีส่วนประกอบดัดแปลงพันธุกรรม รวมทั้งออกข้อก าหนดและข้ันตอนในการบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าว 

หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบควบคุมดูแลสินค้าอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตทางวิศวกรรม
ชีวภาพ หรือมีส่วนประกอบที่ผ่านกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ ประกอบด้วย ส านักงานบริการตรวจสอบ
สุขภาพสัตว์และพืช (Animal and Plant Health Inspection Service: APHIS) หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ 
(Environment Protection Agency: EPA) และองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration: 
U.S.FDA) ผ่านกรอบความร่วมมือที่เรียกว่า “Coordinated Framework for Regulation of Biotechnology”  

ทั้งนี ้หน่วยงาน AMS จะเปิดรับข้อคิดเห็นต่อร่างระเบียบฉบับนี้ถึงวันที ่3 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 
3 ช่องทาง ได้แก่  

(1) www.regulations.gov  
(2) รูปแบบจดหมายได้ที่ Docket Clerk, 1400 Independence Ave. SW, Room 4543-South, 

Washington, DC 20250  
(3) โทรสาร: (202) 690-0338 โดยข้อคิดเห็นจะต้องระบุหมายเลขชุดข้อมูล (Docket Number) 

และวันที่และหมายเลขหน้าของทะเบียนกลาง อนึ่ง หน่วยงานจะเผยแพร่ข้อคิดเห็นต่อสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำแปลสรุปอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
USDA เผยแพรร่่ำงระเบียบว่ำด้วยมำตรฐำนแห่งชำติเพื่อแสดงข้อมูลอำหำรที่มีส่วนประกอบดัดแปลงพันธุกรรม 

(Propose Rule: National Bioengineered Food Disclosure Standard) 
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สรุปสาระส าคัญของร่างระเบียบว่าด้วยมาตรฐานแห่งชาติในการแสดงข้อมูลอาหารที่มีส่วนประกอบ
ดัดแปลงพันธุกรรม มีดังนี้  

1. อาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ หรือมีส่วนประกอบที่มีการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ
(Bioengineered Food: อาหาร BE)  

อาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ หรือมีส่วนประกอบที่มีการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ 
“Bioengineered Food” หมายถึง อาหารที่ประกอบด้วยสารพันธุกรรม (Genetic Material) ที่ผ่านการดัดแปลง
ด้วยเทคนิคการตัดตอดีเอ็นเอในหลอดทดลอง (Vitro Recombinant Deoxyribonucleic Acid) โดยทีก่ารด าเนินการ
ดังกล่าวไม่สามารถท าได้ผ่านการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม (Conventional Breeding) หรือพบได้ตามธรรมชาติ  

อนึ่ง อาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพหรือมีส่วนประกอบที่มีการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ ไม่
รวมถึงวัตถุเจือปนในอาหารประเภท Incidental Additives ในปริมาณน้อยและไม่มีผลทางเทคนิคหรือโครงสร้าง
ส่วนประกอบ (Function) ต่ออาหาร 

ทั้งนี้ AMS ได้เปิดรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ค านิยามของอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ 
หรือมีส่วนประกอบที่มีการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ 3 ประเด็น ได้แก่ 

(1) สินค้าที่ผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นสูง (Highly Refined Product) ควรอยู่ภายใต้ค าจ ากัดความของ
อาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพหรือไม่  

ข้อคิดเห็นที ่1  
ไม่จ าเป็นต้องรวมสินค้าที่ผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นสูงในค าจ ากัดความข้างต้น เนื่องจากสินค้า

ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการแปรรูปต่างๆ ซึ่งกระบวนการแปรรูปเหล่านั้นได้ขจัดสารพันธุกรรมที่สามารถตรวจพบ
ได้จากการทดสอบทั่วไปออกไปแล้ว โดยสินค้าที่ผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นสูงที่ผลิตจากพืชที่ผ่านการการ
ดัดแปลงพันธุกรรมมีลักษณะทางเคมีเหมือนกับสินค้าที่ผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นสูงที่ผลิตจากพืชที่ไม่ได้ผ่านการ
ดัดแปลงพันธุกรรม ดังนั้น สินค้าแปรรูปขั้นสูงจึงไม่อยู่ภายใต้ค าจ ากัดความของอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตทาง
วิศวกรรมชีวภาพ เนื่องจากสินค้าไม่ได้ประกอบด้วยสารพันธุกรรมที่ผ่านการดัดแปลงด้วยเทคนิคการตัดตอดีเอ็นเอ
ในหลอดทดลอง  

ข้อคิดเห็นที่ 2  
ค าจ ากัดความของอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพควรรวมอาหารทุกชนิดที่มีการ

ผลิตจากกระบวนการดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งรวมไปถึงสินค้าแปรรูปขั้นสูงด้วย เนื่องจากสินค้าแปรรูปขั้นสูง
ประกอบด้วยสารพันธุกรรมที่ผ่านการดัดแปลงก่อนที่จะถูกแปรรูป ดังนั้น จึงอาจมีปริมาณสารพันธุกรรมคงเหลือ
บ้าง ซึ่งความสามารถในการตรวจพบสารพันธุกรรมที่หลงเหลืออยู่ในสินค้าอาจขึ้นอยู่กับวิธีการทดสอบและ
กระบวนการแปรรูปขั้นสูง (Refinement Process)  
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(2) AMS ควรก าหนดนิยามของค าว่า “Conventional Breeding” หรือไม่ หากเห็นสมควร หน่วยงาน
ควรให้ค าจ ากัดความอย่างไร ทั้งนี้ ค าจ ากัดความท่ีเป็นไปได้ ได้แก่ 

ค าจ ากัดความที่ 1    
เทคนิคการการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม ซึ่งรวมไปถึงการคัดเลือกพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายทาง

พันธุกรรม (Marker Assisted Selection) การกลายพันธุ์ซึ่งเกิดขึ้นจากปจจัยชักน าทางเคมีหรือรังสี (Chemical 
or Radiation-Based Mutagenesis) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) และการรวมโพรโทพลาสต์ เซลล์ 
หรือตัวอ่อน/ต้นอ่อน (Protoplast, Cell, or Embryo Fusion) เป็นต้น 

ค าจ ากัดความที่ 2  
การปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิมหรือการผสมข้ามพันธุ์ (Crossing) ในพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่มีลกัษณะที่

ต้องการ เพ่ือจะได้พันธุ์ที่มีลักษณะที่ต้องการ 
ค าจ ากัดความที่ 3   
(ค าจ ากัดความจาก EPA: 40 CFR 174.3) การสร้างลูกผสมจาก (1) การรวม/ผสมเซลล์สืบพันธุ์จาก

กระบวนการต่างๆ เช่น การถ่ายเรณู ซึ่งรวมไปถึงการผสมข้ามพันธุ์พืช (Bridging Crosses Between Plants and 
Wide Crosses) หรือ (2) การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Vegetative Reproduction) ทั้งนี้ การปรับปรุงพันธุ์แบบ
ดั้งเดิมไม่รวมถึง  

- การตัดต่อดีเอนเอ (Recombinant DNA)  
- เทคนิคอ่ืนที่สารพันธุกรรมถูกสกัดมาจากสิ่งมีชีวิต (Organism) และน าไปใส่ในจีโนม (Genome) 

ของพืช เช่น Micro-Injection Macro-Injection และ Micro-Encapsulation เป็นต้น 
- การหลอมของเซลล์ (Cell Fusion) 

(3) AMS ควรก าหนดนิยามของค าว่า “Found in Nature” หรือไม่ หากสมควร หน่วยงานควรให้                                 
ค าจ ากัดความอย่างไร นอกจากนี้ AMS ยังได้ขอความเห็นว่ากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual 
Property Law) ควรเป็นวิธีหนึ่งในการพิจารณาว่าการดัดแปลงพันธุกรรมเป็นวิธีที่สามารถท าได้ตามธรรมชาติหรือ
พบได้ตามธรรมชาติหรือไม่ เนื่องจากหน่วยงาน U.S. Patent and Trademark Office ได้ระบุในเอกสาร
ข้อแนะน าไว้ว่าสินค้าจากธรรมชาติจะไม่สามารถน ามาจดทะเบียนสิทธิบัตรภายใต้ข้อก าหนด 35 U.S.C. 101 ได้ 
อย่างไรก็ตาม AMS ตระหนักดีว่ามีพืชหลายชนิดที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการดัดแปลงทางพันธุกรรมที่ได้รับการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และผู้พัฒนาดัดแปลงพันธุกรรมพืชหลายรายที่ไม่ได้ขอการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

2. อาหารที่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดด้านการติดฉลากแสดงสถานะความเป็นอาหาร BE 
อาหารที่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดด้านการติดฉลากแสดงสถานะความเป็นอาหาร BE คือ  

(1) สินค้าที่อยู่ภายใต้ค าจ ากัดความ “อาหาร” ของ กฎหมายว่าด้วยอาหาร ยา และเครื่องส าอางของสหรัฐฯ 
(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act: FDCA) หรือไม่ ซ่ึง FDCA ได้ให้ค าจ ากัดความของ “อาหาร” ไว้ว่า  

- วัตถุท่ีใช้เป็นอาหารหรือเครื่องดื่มส าหรับมนุษย์หรือสัตว์  
- หมากฝรั่ง และ  

 - วัตถุท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร  
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อย่างไรก็ด ีระเบียบ NBFDS มีผลบังคับใช้ต่ออาหารมนุษย์เท่านั้น  

(2) สินค้าที่อยู่ภายใตข้้อก าหนดด้านการติดฉลากภายใต้กฎหมาย ดังต่อไปนี้  
- กฎหมาย FDCA  
- กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบเนื้อสัตว์ (Federal Meat Inspection Act)  
- กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก (Poultry Products Inspection Act) หรือ  
- กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากไข่ (Egg Products Inspection Act)  

ทั้งนี้ ระเบียบฉบับนี้จะครอบคลุมถึงอาหารที่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดด้านการติดฉลากของกฎหมายว่าด้วย                                                                       
การตรวจสอบเนื้อสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก และกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์จากไข่ เมื่อส่วนผสมหลัก (the Most Predominant Ingredient) ของอาหารอยู่ภายใต้ข้อก าหนด                                
ด้านการติดฉลากภายใต้กฎหมาย FDCA หรือหากส่วนผสมหลักของอาหารคือน้ าซุป (Broth และ Stock) น้ า หรือ
ส่วนผสมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับส่วนผสมดังกล่าว และส่วนผสมหลักอันดับ 2 ของอาหารอยู่ภายใต้ข้อก าหนด
ด้านการติดฉลากภายใต้กฎหมาย FDCA  

เนื่องจาก AMS ใช้น้ าหนักเป็นเกณฑ์การพิจารณาสถานะความเป็นส่วนผสมหลักตามข้อก าหนด 21 CFR 
101.4(a)(1) ของ U.S.FDA โดยรายชื่อแสดงส่วนผสมบนฉลากจะต้องเรียงขึ้นต้นจากส่วนผสมหลักไปยังส่วนผสมที่
มีน้อยที่สุด  

ดังนั้น ระเบียบฉบับนี้จะไม่ครอบคลุมสินค้าอาหารที่  
(1) มีส่วนผสมหลายชนิด และมีส่วนผสมหลักอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบเนื้อสัตว์ กฎหมาย

ว่าด้วยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก และกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากไข่  
(2) มีส่วนผสมหลายชนิด ซึ่งมีน้ าซุป น้ า หรือส่วนผสมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับส่วนผสมดังกล่าวเป็น

ส่วนผสมหลัก และมีเนื้อสัตว์สัตว์ปีก หรือผลิตภัณฑ์ไข่ท่ีอยู่ภายใต้กฎหมาย 3 ฉบับข้างต้นเป็นส่วนผสมหลักอันดับ 2  
ตัวอย่างที ่1 
แฮมกระป๋อง ซึ่งมีหมูเป็นส่วนผสมหลัก และมีน้ าเชื่อมข้าวโพด (Corn Syrup) เป็นส่วนผสมรอง จะไม่อยู่

ภายใต้ระเบียบฉบับนี้ ถึงแม้ว่าน้ าเชื่อมข้าวโพดอาจเป็นส่วนผสมที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมก็ตาม เนื่องจากแฮม
กระป๋องมีหมูเป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งหมูเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบเนื้อสัตว์ อย่างไรก็ดี ถ้ามี
เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก หรือไข่เป็นส่วนผสมหลักอันดับ 3 หรือต่ ากว่า อาหารชนิดนี้จะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบฉบับนี้ 

ตัวอย่างที่ 2 
ซุปที่มีส่วนผสมหลักเป็น น้ าซุป รองลงมา ได้แก่ แครอต ไก่ และส่วนผสมอ่ืนๆ ดังนั้น สินค้าอาหารนี้จึงอยู่

ภายใต้ระเบียบ NBFDS 

อนึ่ง ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ผลิตอาหารทั้งในและนอกสหรัฐฯ 
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3. ผลกระทบของร่างระเบียบฉบับนี้ต่อสถานประกอบการขนาดเล็ก 

หน่วยงานได้พิจารณาถึงผลกระทบของร่างระเบียบฉบับนี้ต่อสถานประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งจ านวนสถานประกอบการ
ขนาดเล็กที่จะได้รับผลกระทบ ปรากฎดังตารางดังต่อไปนี้ 
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4. ร่างรายชื่ออาหาร BE ที่มีวางจ าหน่ายในสหรัฐฯ (Proposed List of BE Foods that are Commercially Available 
in the United States) 

หน่วยงาน AMS ได้จัดท าร่างรายชื่ออาหาร BE ที่มีวางจ าหน่ายในสหรัฐฯ เพ่ือช่วยภาคอุตสาหกรรมพิจารณาว่า 
(1) สินค้าอาหารเป็นอาหาร BE หรือไม่ และ (2) สินค้าอาหารอยู่ภายใต้ระเบียบฉบับนี้หรือไม่ โดยหากอาหารหรือ
ส่วนผสมของอาหารมีชื่ออยู่ในรายชื่อใดรายชื่อหนึ่ง อาหารดังกล่าวจะต้องติดฉลากตามที่ระเบียบฉบับนี้ก าหนด 
ทั้งนี้ หากสินค้าเป็นอาหารที่มีรายชื่อปรากฏในรายชื่อดังกล่าวแต่สินค้าไม่ได้เป็นสินค้าอาหาร BE ผู้ประกอบการไม่
จ าเป็นต้องติดฉลากตามที่ระเบียบฉบับนี้ก าหนดไว้ แตผู่้ประกอบการจะต้องมีเอกสารยืนยันว่าสินค้าอาหารของตน
ไม่ได้เป็นอาหาร BE จริง 
ร่างรายชื่ออาหาร BE ที่มีวางจ าหน่ายในสหรัฐฯ ได้แก่ 

(1) “Proposed list of BE foods that are commercially available in the United States with high 
adoption rate” หรือร่างรายชื่ออาหาร BE ที่มีวางจ าหน่ายในสหรัฐฯ และเป็นสินค้าที่มีสัดส่วนการผลิตผ่าน
กระบวนการ BE สูงกว่าร้อยละ 85 ของการผลิตสินค้าชนิดนั้นในสหรัฐฯ ได้แก่ คาโนลา (Canola) ข้าวโพด ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์หรือข้าวโพดไร่ (Field Corn) ฝ้าย (Cotton) ถั่วเหลือง (Soybean) และชูการ์บีท (Sugar Beet) 

(2) Proposed list of BE foods that are commercially available in the United States that are 
not highly adopted หรือร่างรายชื่ออาหาร BE ที่มีวางจ าหน่ายในสหรัฐฯ และเป็นสินค้าที่มีสัดส่วนการผลิตผ่าน
กระบวนการ BE ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการผลิตสินค้าชนิดนั้นในสหรัฐฯ ได้แก่ แอปเปิล (Apple, Non-browning 
cultivars) ข้าวโพดหวาน (Corn, Sweet) มะละกอ มันฝรั่ง และสควอช (Squash, Summer Varieties) 

อนึ่ง หน่วยงาน AMS จะด าเนินการทบทวนและปรับแก้รายชื่ออาหารดังกล่าวทุกปี และจะเผยแพร่ในทะเบียน
กลาง (Federal Register) และเว็บไซต์ของหน่วยงาน AMS  
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5. การแสดงข้อมูลรายละเอียดอาหาร BE 

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดข้อมูลแสดงรายละเอียดอาหาร BE ได้แก่ ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า ในกรณีที่มีการบรรจุ
ก่อนที่ผู้ค้าปลีกจะได้รับ และผู้ค้าปลีก ในกรณีที่ผู้ค้าปลีกเป็นผู้บรรจุอาหารในบรรจุภัณฑ์หรือจ าหน่ายอาหาร
ปริมาณมาก (Bulk)  ในการแสดงรายละเอียดอาหาร BE ผู้ประกอบการสามารถเลือกรูปแบบการแสดงสถานะ
อาหารรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจาก 4 รูปแบบดังต่อไปนี้ได้ 

(1) ข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร 
(1 .1)  อาหารที่มีชื่ อปรากฎอยู่ ใน รายชื่อ  “Bioengineered foods that are commercially 

available and highly adopted” ข้อความการแสดงรายละเอียดอาหาร BE จะต้องเป็นไปตามนี้ 
- ใช้ค าว่า “Bioengineered food” ส าหรับสินค้าเกษตรที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป (Raw 

Agricultural Commodity) หรือเป็นสินค้าที่ส่วนผสมทุกส่วนผสมผ่านการดัดแปลงทาง
พันธุกรรม 

- ใช้ค าว่า “Contains a bioengineered food ingredient” ส าหรับสินค้าที่มีส่วนผสม
หลายชนิด และประกอบด้วยส่วนผสมที่ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรมอย่างน้อย 1 ชนิด 

(1.2) อาหารที่มีชื่อปรากฎอยู่ในรายชื่อ “Bioengineered foods that are commercially available, 
but not highly adopted” ข้อความการแสดงสถานะอาหารจะต้องระบุว่า “may be a bioengineered food” 
“may contain a bioengineered food ingredient” “bioengineered food” หรือ “contains a bioengineered 
food ingredient”  

อนึ่ง ในกรณีที่สินค้าอาหารประกอบด้วยส่วนผสมที่ผ่านการดัดแปลงทางชีวภาพมากกว่า 1 ชนิด 
ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ค าว่า “bioengineered foods” หรือ “bioengineered food ingredients” ได ้

 
(2) ตราสัญลักษณ ์โดยขณะนี้ได้เสนอตราสัญลักษณท์ั้งสีและขาวด า 3 รูปแบบ เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

 รูปแบบที่ 1 

 

 รูปแบบที่ 2 

 

รูปแบบที่ 3 
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(3) แสดง Link ในรูปแบบดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้บริโภคเปิดอ่านข้อมูลเพ่ิมเติม โดยหาก
เลือกแสดง Link ในรูปแบบดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้บริโภคเปิดอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมในการแสดงสถานะ
สินค้า ฉลากจะต้องเป็นไปตามนี้ 

(3.1) ข้อความที่ต้องอยู่ควบคู่กับที่อยู่ Link ในรูปแบบดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ 
- จะต้องมีข้อความระบุว่า “Scan here for more food information” หรือใช้ค าที่มี

ความหมายในลักษณะเดียวกันทีม่ีการเปลี่ยนแปลงเพียงเทคโนโลยี เช่น “Scan anywhere 
on package for more food information” ห รื อ  “Scan icon for more food 
information”  

- จะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้บริโภคสามารถติดต่อไปตลอดเวลา พร้อมระบุว่า “Call for 
more food information” 

(3.2) หน้าเว็บข้อมูลสินค้า (Product Information Page) จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
- หน้าเว็บข้อมูลสินค้าจะต้องปรากฏขึ้นเป็นหน้าแรกหลังจากที่มีการเข้าที่อยู่ Link บนฉลาก 
- หน้าเว็บข้อมูลสินค้าจะต้องแสดงสถานะสินค้าอาหาร BE ที่เป็นไปตามข้อก าหนดด้านการ

แสดงสถานะสินค้าอาหาร BE ในรูปแบบข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตราสัญลักษณ์ 
(ดังปรากฏตามข้อ 1 และ 2) 

- หน้าเว็บข้อมูลสินค้าดังกล่าวจะต้องไม่แสดงข้อมูลด้านการตลาดหรือการส่งเสริมการค้าใดๆ 
- จะต้องไม่มีการเก็บ วิเคราะห์ หรือขายข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค หรือหากจ าเป็นต้องมีการ

เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกลบ
ทันทีท่ีไม่ได้ใช้แล้ว 

(4) ผู้บริโภคส่งข้อความขอรับข้อมูลสถานะอาหาร BE 
(4.1) ฉลากต้องระบุว่า “Text [number] for more food information” โดยหมายเลขดังกล่าว

จะต้องสามารถส่งข้อความกลับหาผู้บริโภคได้ทันทีหลังจากที่ผู้บริโภคส่งข้อความขอรับข้อมูลสถาะอาหาร BE  
(4.2) ข้อความตอบกลับจะต้องเป็นไปในรูปแบบข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร (ดังปรากฏตามข้อ 1) 
(4.3) ข้อความตอบกลับจะต้องไม่แสดงข้อมูลด้านการตลาดหรือการส่งเสริมการค้าใดๆ 
(4.4) จะต้องไม่มีการเก็บ วิเคราะห์ หรือขายข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค หรือหากจ าเป็นต้องมีการ

เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกลบทันทีที่ไม่ได้ใช้แล้ ว อนึ่ง 
ผู้บริโภคจะต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่งข้อความเพ่ือรับข้อมูลสถานะอาหาร BE 

ฉลากหรือข้อความจะต้องมีขนาดใหญ่พอและปรากฎอย่างชัดเจนเพ่ือให้ผู้ซื้อสามารถอ่านและเข้าใจได้ ต าแหน่ง
ฉลากและข้อความจะต้องอยู่  

(1) ด้านข้างติดกับข้อความเกี่ยวกับชื่อและสถานที่ของผู้ขนส่ง ผู้ดูแลสินค้า (Handler) ผู้แจกจ่ายสินค้า ผู้บรรจุ
สินค้า ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือข้อมูลในลักษณะเดียวกันนี้ หรือ  

(2) Principal Display Panel หรือฉลากท่ีปิดไว้ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้โดยง่าย หรือ  
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(3) ในส่วนอ่ืนที่สามารถมองเห็นได้ หากพ้ืนที่บริเวณด้านข้างข้อความตามข้อ (1) และพ้ืนที่ใน Principal 
Display Panel ไม่เพียงพอ  

ผู้ผลิตขนาดเล็กสามารถแสดงรายละเอียดดังข้อ 1 - 4 ข้างต้น หรือปฏิบัติ ดังนี้ 
- ติดฉลากระบุว่า “Call for more food information” พร้อมหมายเลขโทรศัพท ์
- ติดฉลากระบุว่า “Visit [URL of the website] for more information”  

บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กและบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กมาก ให้ระบ ุ
- ที่อยู่ Link ในรูปแบบดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ และระบุว่า “Scan for info.” 
- หมายเลขโทรศัพทห์มายเลขติดต่อ (Short Code) และระบุว่า “Text for info.” 
- หมายเลขโทรศัพท์ และระบุว่า “Call for info.” 
- ส าหรับบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กมาก หากฉลากประกอบด้วย Uniform Resource Locator ส าหรับ

เว็บไซต์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้บริโภคสามารถใช้เพ่ือรับข้อมูลอาหารอยู่แล้ว เว็บไซต์และหมายเลข
โทรศัพท์ดังกล่าวสามารถใช้ส าหรับการแสดงสถานะสินค้าอาหาร BE ตามที่ระเบียบฉบับนี้ก าหนดได้ 
โดยการแสดงรายละเอียดจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดด้านการแสดงรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร 
(ข้อ 1 ข้างต้น) หรือข้อก าหนดด้านการแสดงรายละเอียดที่เป็นตราสัญลักษณ์ (ข้อ 2 ข้างต้น) 

อนึ่ง ผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ระเบียบฉบับนี้แต่ประสงค์ที่จะแสดงสถานะสินค้าอาหารว่าเป็น
อาหารที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม สามารถแสดงรายละเอียดโดยสมัครใจได้โดยการแสดงสถานะสินค้าจะต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดด้านการแสดงรายละเอียดข้อมูล 

6. การเก็บบันทึกข้อมูล (Recordkeeping) 
สถานประกอบการที่อยู่ภายใต้ระเบียบฉบับนี้จะต้องเก็บบันทึกข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าได้มีการปฏิบัติตามระเบียบ
ฉบับนี้ ซึ่งข้อมูลจะต้องพร้อมส าหรับการตรวจประเมิน โดยจะต้องเก็บบันทึกข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี 
หลังจากที่จ าหน่ายหรือแจกจ่านอาหารหรือสินค้าอาหารให้แก่ร้านค้าปลีก ในกรณีที่ AMS ขอบันทึกข้อมูล 
ผู้ประกอบการจะต้องยื่นบันทึกข้อมูลแก่หน่วยงานภายใน 5 วันท าการ ยกเว้น AMS ยืดระยะเวลาให้ และในกรณี
ที่ AMS จะขอเข้าตรวจสอบบันทึกข้อมูล ณ สถานประกอบการ ทางหน่วยงานจะแจ้งให้ทราบก่อนอย่ างน้อย 3 
วันท าการ ซึ่งหน่วยงานจะเข้าตรวจสอบบันทึกข้อมูลในเวลาท าการ โดยผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมบันทึก
ข้อมูลส าหรับการตรวจสอบและอาจต้องน าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้าพ้ืนที่โรงงานเพ่ือเป็นการอธิบายข้อมูลใน
บันทึกข้อมูล 

7. ผู้เข้าข่ายได้รับการยกเว้น 
(1) อาหารที่เสิร์ฟในร้านอาหารหรือสถานประกอบการค้าปลีกที่มีลักษณะคล้ายร้านอาหาร โดยสถาน

ประกอบการค้าปลีกท่ีมีลักษณะคล้ายร้านอาหาร รวมไปถึง  
- สถานประกอบการที่ด าเนินการเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจ าหน่ายอาหารส าเร็จ (Prepared Food) แก่

สาธารณะ เช่น โรงอาหาร ห้องอาหารกลางวัน (Lunch Room) ซุ้มจ าหน่ายอาหาร (Food Stand) บาร์ 
ร้านจ าหน่ายอาหารและสุรา (Tavern และ Lounge) เป็นต้น  
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- บริษัทที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณสถานประกอบการค้าปลีกที่จ าหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน โดยจะ
รับประทานในหรือนอกบริเวณสถานประกอบการค้าปลีกตาม เช่น สลัดบาร์ ร้านจ าหน่ายอาหาร
ส าเร็จรูป (Delicatessen) เป็นต้น 

(2) ผู้ผลิตอาหารขนาดเล็กมาก (Very Small Food Manufacturer) ซึ่งหมายถึงผู้ผลิตอาหารที่มีรายรับ
(Receipt) ต่อปีต่ ากว่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ                                                                             

(3) อาหารที่มีส่วนประกอบที่ผ่านกระบวนการวิศวกรรมชีวภาพต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
(4) อาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่กินอาหารที่ผ่านกระบวนการวิศวกรรมชีวภาพหรือมีส่วนผสมที่ผ่าน

กระบวนการวิศวกรรมชีวภาพ  
(5) อาหารที่ได้รับการรับรองเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายใต้โปรแกรมเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ   

8. วันที่ต้องปฏิบัติตาม  
(1) ธุรกิจทั่วไป: 1 มกราคม 2563 
(2) ผู้ผลิตอาหารขนาดเล็ก: 1 มกราคม 2564 
(3) หากมีการปรับเปลี่ยนรายชื่ออาหาร BE ที่มีวางจ าหน่ายในสหรัฐฯ ผู้ที่อยู่ภายใต้ระเบียบฉบับนี้จะต้อง

ปฏิบัติตามภายใน 6 เดือน และมีระยะเวลาผ่อนผัน (Compliance Grace Period) 18 เดือนหลังจากที่การ
ปรับเปลี่ยนมีผลบังคับใช ้

 
 
 

รายละเอียดเพิ่มเติมและท่ีมา: 
AMS USDA: National Bioengineered Food Disclosure Standard (May 4, 2018) 


