
 

 

 
 
 
 
 
 
ก. ค ำน ำ 

กฎหมายความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัย (Food Safety Modernization Act) ขององค์การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกาหรือ FDA (Food and Drug Administration) ได้จัดท าข้อก าหนดส าหรับ       
การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมเชิงป้องกันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติตามข้อก าหนด
ภายในหัวข้อย่อย (Subparts) C และ G ของกฎระเบียบวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิตที่เป็นปัจจุบัน การวิเคราะห์
อันตราย และการควบคุมเชิงป้องกันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงส าหรับอาหารมนุษย์  (Current Good 
Manufacturing Practice, Hazard Analysis, and Risk-Based Preventive Controls for Human Food)      
(21 CFR part 117) (กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารมนุษย์) และหัวข้อย่อย  C และ E ของ
กฎระเบียบวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิตที่เป็นปัจจุบัน การวิเคราะห์อันตราย  และการควบคุมเชิงป้องกันที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความเสี่ยงส าหรับอาหารสัตว์ (Current Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis, and 
Risked-Based Preventive Controls for Food for Animals) (21 CFR part 507) (กฎระเบียบการควบคุม   
เชิงป้องกันส าหรับอาหารสัตว์) 

ธุรกิจที่เป็นไปตามนิยามของ “สถานประกอบการที่เข้าข่ายได้รับการผ่อนผัน (Qualified 
Facility)” ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่มีการปรับเปลี่ยน §117.201 ของกฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกัน
ส าหรับอาหารมนุษย์ (Preventive Controls for Human Food Rule) หรือข้อก าหนด §507.7 ของกฎระเบียบ
การควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารสัตว์  (Preventive Controls for Animal Food Rule) ข้อก าหนดที่มี       
การปรับเปลี่ยนนี้ ก าหนดให้ธุรกิจจัดส่งค ารับรองให้แก่ FDA โดยรับรองสถานะว่าเป็นสถานประกอบการที่เข้าข่าย
ได้รับการผ่อนผัน ข้อ ข. ของเอกสารนี้จะอธิบายวิธีการจัดส่งแบบฟอร์ม FDA 3942a เพื่อรับรองสถานะของธุรกิจ
ว่าเข้าข่ายสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนผันตามกฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารมนุษย์ ข้อ ค.  
ของเอกสารนี้จะอธิบายวิธีการจัดส่งแบบฟอร์ม  FDA 3942b เพื่อรับรองสถานะของธุรกิจว่าเข้าข่ายสถาน
ประกอบการที่ได้รับการผ่อนผันตามกฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารสัตว์ 

ข. วิธีกำรกำรจัดส่งค ำรับรองส ำหรับกฎระเบียบกำรควบคุมเชิงป้องกันส ำหรับอำหำรมนุษย์โดย
ใช้แบบฟอร์ม FDA 3942a 

1. จะขอรับแบบฟอร์ม FDA 3942a ได้อย่ำงไร 
สามารถขอรับแบบฟอร์มโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 

 ดาวน์โหลดจาก http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FoodFacility 
Registration/QualifiedFacilityAttestation/UCM496262.pdf 

กำรรับรองว่ำเข้ำข่ำยสถำนประกอบกำรที่ได้รบักำรผ่อนผัน 
โดยใช้แบบฟอร์ม FDA 3942a (ส ำหรับอำหำรมนุษย์) 

หรือแบบฟอร์ม FDA 3942b (ส ำหรับอำหำรสัตว์): แนวทำงกำรจัดส่งค ำรับรอง  
 

http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FoodFacility%20Registration/QualifiedFacilityAttestation/UCM496262.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FoodFacility%20Registration/QualifiedFacilityAttestation/UCM496262.pdf
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 เขียนขอไปยัง US Food and Drug Administration (HFS-681), 5100 Paint Branch Parkway, 
College Part, MD 20740 หรือ 

 ขอแบบฟอร์ม FDA 3942a ทางโทรศัพท์หมายเลข 1-800-216-7331 หรือ 301-575-0156 

2. ใครมีหน้ำที่เป็นผู้ให้ค ำรับรอง 
เจ้าของ ผู้ด าเนินการ หรือผู้รับผิดชอบสถานประกอบการมีหน้าที่รับผิดชอบให้ค ารับรองตามแบบฟอร์ม 
3942a 

๓. จะต้องให้ค ำรับรองอย่ำงไรบ้ำงในแบบฟอร์ม 3942a 
ในแบบฟอร์ม 3942a จะต้องให้ค ำรับรอง ๒ ประเภท ดังนี้ 
 ต้องรับรองอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

o รับรองว่ำธุรกิจของท่ำน (ซึ่งรวมถึงยอดขำยของทั้งธุรกิจย่อย (Subsidiary) ธุรกิจที่เข้ำร่วม 
(Affiliate) หรือธุรกิจย่อยและธุรกิจที่เข้ำร่วมรวมกันภำยใต้บริษัทใดก็ตำม ซึ่งธุรกิจของท่ำนเข้ำ
ไปเป็นส่วนย่อยหรือเข้ำร่วมด้วย) เป็นไปตำมค ำนิยำม “สถำนประกอบกำรที่เข้ำข่ำยที่ได้รับกำร
ผ่อนผัน” ภำยใต้ข้อก ำหนด 21 CFR 117.3 เนื่องจำกเป็น “ธุรกิจขนำดเล็กมำก” ตำมที่ให้      
ค ำจ ำกัดควำมไว้ใน 21 CFR 117.3 เพรำะว่ำยอดขำยอำหำรมนุษย์ประจ ำปีเฉลี่ยหลังจำกปรับ
ตำมอัตรำเงินเฟ้อ รวมกับมูลค่ำของสินค้ำอำหำรมนุษย์ที่มีกำรผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษำ
ไว้ที่ยังไม่จ ำหน่ำย น้อยกว่ำ ๑ ล้ำนเหรียญสหรัฐ ในช่วงสำมปีปฏิทินก่อนหน้ำ หรือ 

o รับรองว่ำธุรกิจของท่ำน (ซึ่งรวมถึงยอดขำยของทั้งธุรกิจย่อย ธุรกิจที่เข้ำร่วม หรือธุรกิจย่อยและ
ธุรกิจที่เข้ำร่วมรวมกันภำยใต้บริษัทใดก็ตำม ซึ่งธุรกิจของท่ำนเข้ำไปเป็นส่วนย่ อยหรือเข้ำร่วม
ด้วย) เป็นไปตำมค ำนิยำม “สถำนประกอบกำรที่เข้ำข่ำยที่ได้รับกำรผ่อนผัน” ภำยใต้ข้อก ำหนด 
21 CFR 117.3 เนื่องจำก 

 ในช่วงสำมปีปฏิทินก่อนหน้ำ มูลค่ำเฉลี่ยรำยปีของอำหำรที่ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือ    
เก็บรักษำไว้ที่สถำนประกอบกำร ซึ่งขำยตรงให้กับผู้บริโภคสุดท้ำยที่เข้ำข่ำยได้รับ      
กำรผ่อนผัน (ตำมค ำจ ำกัดควำมที่ให้ไว้ใน 21 CFR 117.3) เกินกว่ำมูลค่ำเฉลี่ยรำยปีของ
อำหำรที่สถำนประกอบกำรของท่ำนจ ำหน่ำยให้กับผู้ซื้ออ่ืนๆ ทั้งหมด และ 

 มูลค่ำเฉลี่ยรำยปีที่ปรับตำมอัตรำเงินเฟ้อแล้วของอำหำรที่จ ำหน่ำยในช่วงสำมปีปฏิทิน   
ที่ผ่ำนมำน้อยกว่ำ ๕๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ 

 ต้องรับรองอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
o ท่ำนได้บ่งชี้ อันตรำยที่อำจเกิดขึ้นต่ออำหำรที่ผลิต มีกำรด ำเนินกำรควบคุมเชิงป้องกัน           

เพ่ือควบคุมอันตรำย และตรวจติดตำมกำรด ำเนินมำตรกำรควบคุมเชิงป้องกัน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ
กำรควบคุมเหล่ำนั้นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ หรือ 

o สถำนประกอบกำรกำรของท่ำนเป็นไปตำมข้อก ำหนดของมลรัฐ ท้องถิ่น เขต เผ่ำ หรือ กฎหมำย
ควำมปลอดภัยอำหำรที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่ของรัฐบำลกลำง ซึ่งรวมถึงกฎหมำยและกฎระเบียบ     
ที่เกี่ยวข้องของต่ำงประเทศ และกำรให้ค ำรับรองตำมใบอนุญำต รำยงำนกำรเข้ำตรวจสอบ 
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ใบรับรอง ใบอนุญำต หลักฐำนบุคคล ใบรับรองท่ีออกโดยหน่วยงำนที่เหมำะสม (เช่น หน่วยงำน
ด้ำนเกษตรระดับมลรัฐ) หรือหลักฐำนอื่นที่แสดงว่ำมีกำรก ำกับดูแล 

๔. จะกรอกแบบฟอร์ม FDA 3942a อย่ำงไร 
แบบฟอร์ม FDA 3942a ประกอบด้วย 6 ส่วน โดยจะต้องให้ข้อมูลในแต่ละส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนประกอบกำร ใส่ข้อมูลหมำยเลขทะเบียนสถำนประกอบกำร ชื่อและที่อยู่ ของ

สถำนประกอบกำร หมำยเลขโทรศัพท์ เลขที่ เบอร์แฟกซ์ และท่ีอยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่วนที่ ๒: ชนิดของกำรจัดส่งข้อมูล (Notification) แจ้งว่ำกำรเป็นกำรส่งเอกสำรครั้งแรก จัดส่งทุกสองปี หรือ

เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะ  
ส่วนที่ ๓: กำรเปลี่ยนแปลงสถำนะ หำกสถำนประกอบกำรมีกำรเปลี่ยนสถำนะจำก  “ผู้ประกอบกำรที่เข้ำข่ำย

ได้รับกำรผ่อนผัน” เป็น “ไม่ใช่ผู้ประกอบกำรที่เข้ำข่ำยได้รับกำรผ่อนผัน” ให้ขีดในช่องแสดงว่ำ    
มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะและแจ้งข้อมูลส ำหรับติดต่อ 

ส่วนที่ ๔: กำรเข้ำข่ำยได้รับกำรผ่อนผัน ขีดในช่องที่เหมำะสม ว่ำธุรกิจของท่ำนเป็นไปตำมค ำจ ำกัดของสถำน
ประกอบกำรที่เข้ำข่ำยได้รับกำรผ่อนผัน ตำม (๑) ค ำจ ำกัดควำมของ “ธุรกิจขนำดเล็กมำก” หรือ 
(๒) เกณฑ์ของยอดขำยรวมและเปอร์เซ็นต์ยอดขำยให้กับผู้บริโภคสุดท้ำยที่เข้ำข่ำยได้รับกำร       
ผ่อนผัน 

ส่วนที่ ๕: เป็นไปตำมข้อก ำหนด 21 CFR 117.201 (a) (2) ขีดในช่องที่เหมำะสมเพื่อแสดงว่ำ 
o ท่ำนได้บ่งชี้อันตรำยที่อำจเกิดขึ้นต่ออำหำรที่ผลิต มีกำรด ำเนินกำรควบคุมเชิงป้องกัน      

เพ่ือควบคุมอันตรำย และตรวจติดตำมกำรด ำเนินมำตรกำรควบคุมเชิงป้องกัน เพ่ือให้มั่นใจ
ได้ว่ำกำรควบคุมเหล่ำนั้นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ (21 CFR 117.201 (a) (2) (i)) หรือ 

o สถำนประกอบกำรกำรของท่ำนเป็นไปตำมข้อก ำหนดของมลรัฐ ท้องถิ่น เขต เผ่ำ หรือ 
กฎหมำยควำมปลอดภัยอำหำรที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่ของรัฐบำลกลำง ซึ่งรวมถึงกฎหมำยและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของต่ำงประเทศ และกำรให้ค ำรับรองตำมใบอนุญำต รำยงำนกำร   
เข้ำตรวจสอบ ใบรับรอง ใบอนุญำต หลักฐำนบุคคล ใบรับรองท่ีออกโดยหน่วยงำน            ที่
เหมำะสม (เช่น หน่วยงำนด้ำนเกษตรระดับมลรัฐ) หรือหลักฐำนอ่ืนที่แสดงว่ำมีกำรก ำกับ
ดูแล (21 CFR 117.201 (a) (2) (ii)) 

ส่วนที่ ๖: ข้อควำมรับรอง ใส่ชื่อของท่ำนและข้อมูลติดต่อ ลงนำม และลงวันที่ที่ให้ค ำรับรอง เพ่ือแสดงว่ำ 
o ท่ำนรับทรำบและเชื่อมั่นว่ำ ข้อมูลที่แจ้งในค ำรับรองว่ำเป็นสถำนประกอบกำรที่เข้ำข่ำยได้รับ

กำรผ่อนผันเป็นควำมจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ และสถำนประกอบกำรของท่ำนเข้ำข่ำย
ได้รับกำรผ่อนผันตำมท่ีร้องขอ 

o ท่ำนเข้ำใจดีว่ำ ตำมที่ท่ำนเป็นเจ้ำของ ผู้ด ำเนินกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบต่อสถำน
ประกอบกำร มีกำรเก็บรักบันทึกข้อมูลที่สนับสนุนกำรให้ค ำรับรอง (21 CFR 117.20 (f)) 
และสำมำรถน ำมำแสดงได้ทันทีที่เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจของหน่วยงำน Secretary of Health 
and Human Services ต้องกำรตรวจสอบ อย่ำงเป็นทำงกำร และส ำเนำให้เมื่อมีกำรร้องขอ
ด้วยวำจำหรือเป็นลำยลักษณ์อักษร (21 CFR 117.320) 
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o ท่ำนเข้ำใจดีว่ำ ภำยใต้ 18 U.S.C. 1001 ผู้ใดก็ตำมที่รู้เห็นและตั้งใจปลอมแปลงเอกสำรหรือ
ให้กำรเท็จต่อรัฐบำลสหรัฐฯ ต้องได้รับโทษทำงอำญำ 

๕. จะส่งแบบฟอร์ม FDA 3942a ได้อย่ำงไร 
สนับสนุนให้ส่งแบบฟอร์ม FDA 3942a ทำงอิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็สำมำรถส่งเป็นเอกสำรทำงไปรษณีย์หรือกำร
ให้บริกำรจัดส่งเอกสำร   (Delivery Service) ได ้

- กำรจัดส่งทำงอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถเข้ำไปที่ http://www.fda.gov/furls และท ำตำม
ขั้นตอนที่แนะน ำ 

- ส่งทำงไปรษณีย์หรือบริกำรจัดส่งเอกสำร โดยส่งแบบฟอร์ม FDA 3942a ที่กรอกสมบูรณ์
แ ล้ ว ไ ป ที่  U.S. Food and Drug Administration (HFS-681), 5100 Paint Branch 
Parkway, College Park, MD 20740 

ค. วิธีกำรกำรจัดส่งค ำรับรองส ำหรับกฎระเบียบกำรควบคุมเชิงป้องกันส ำหรับอำหำรสัตว์โดยใช้
แบบฟอร์ม FDA 3942b 

๑. จะขอรับแบบฟอร์ม FDA 3942b ได้อย่ำงไร 
สามารถขอรับแบบฟอร์มโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 

 ดาวน์โหลดจาก http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FoodFacility 
Registration/QualifiedFacilityAttestation/UCM496261.pdf 

 เขียนขอไปยัง US Food and Drug Administration (HFS-681), 5100 Paint Branch Parkway, 
College Part, MD 20740 หรือ 

 ขอแบบฟอร์ม FDA 3942b ทางโทรศัพท์หมายเลข 1-800-216-7331 หรือ 301-575-0156 

๒. ใครมีหน้ำที่เป็นผู้ให้ค ำรับรอง 
เจ้าของ ผู้ด าเนินการ หรือผู้รับผิดชอบสถานประกอบการมีหน้าที่รับผิดชอบให้ค ารับรองตามแบบฟอร์ม 
3942b 

๓. จะต้องให้ค ำรับรองอย่ำงไรบ้ำงในแบบฟอร์ม 3942b 
ในแบบฟอร์ม 3942b จะต้องให้ค ารับรอง ๒ ประเภท ดังนี้ 
 ต้องรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

o รับรองว่าธุรกิจของท่าน (ซึ่งรวมถึงยอดขายของทั้งธุรกิจย่อย (Subsidiary) ธุรกิจที่เข้าร่วม 
(Affiliate) หรือธุรกิจย่อยและธุรกิจที่เข้าร่วมรวมกันภายใต้บริษัทใดก็ตาม ซึ่งธุรกิจของท่านเข้ า
ไปเป็นส่วนย่อยหรือเข้าร่วมด้วย) เป็นไปตามค านิยาม “สถานประกอบการที่เข้าข่ายที่ได้รับการ
ผ่อนผัน” ภายใต้ข้อก าหนด 21 CFR 507.3 เนื่องจากเป็น “ธุรกิจขนาดเล็กมาก” ตามที่ให้      
ค าจ ากัดความไว้ใน 21 CFR 507.3 เพราะว่ายอดขายอาหารสัตว์ประจ าปีเฉลี่ยหลังจากปรับตาม
อัตราเงินเฟ้อ รวมกับมูลค่าของสินค้าอาหารสัตว์ที่มีการผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาไว้       
ที่ยังไม่จ าหน่าย น้อยกว่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงสามปีปฏิทินก่อนหน้า หรือ 

http://www.fda.gov/furls
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FoodFacility%20Registration/QualifiedFacilityAttestation/UCM496261.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FoodFacility%20Registration/QualifiedFacilityAttestation/UCM496261.pdf
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o รับรองว่าธุรกิจของท่าน (ซึ่งรวมถึงยอดขายของทั้งธุรกิจย่อย ธุรกิจที่เข้าร่วม หรือธุรกิจย่อยและ
ธุรกิจที่เข้าร่วมรวมกันภายใต้บริษัทใดก็ตาม ซึ่งธุรกิจของท่านเข้าไปเป็นส่วนย่อยหรือเข้าร่วม
ด้วย) เป็นไปตามค านิยาม “สถานประกอบการที่เข้าข่ายที่ได้รับการผ่อนผัน” ภายใต้ข้อก าหนด 
21 CFR 507.3 เนื่องจาก 

 ในช่วงสามปีปฏิทินก่อนหน้า มูลค่าเฉลี่ยรายปีของอาหารที่ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือ    
เก็บรักษาไว้ที่สถานประกอบการ ซึ่งขายตรงให้กับผู้บริโภคสุดท้ายที่เข้าข่ายได้รับการ
ผ่อนผัน (ตามค าจ ากัดความที่ให้ไว้ใน 21 CFR 117.3) เกินกว่ามูลค่าเฉลี่ยรายปี          
ของอาหารที่สถานประกอบการของท่านจ าหน่ายให้กับผู้ซื้ออ่ืนๆ ทั้งหมด และ 

 มูลค่าเฉลี่ยรายปีที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อแล้วของอาหารที่จ าหน่ายในช่วงสามปีปฏิทิน   
ที่ผ่านมาน้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ 

 ต้องรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
o ท่านได้บ่งชี้อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่ออาหารสัตว์ที่ผลิต มีการด าเนินการควบคุมเชิงป้องกัน        

เพื่อควบคุมอันตราย และตรวจติดตามการด าเนินมาตรการควบคุมเชิงป้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
การควบคุมเหล่านั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ 

o สถานประกอบการการของท่านเป็นไปตามข้อก าหนดของมลรัฐ ท้องถิ่น เขต เผ่า หรือ กฎหมาย
ความปลอดภัยอาหารที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่ของรัฐบาลกลาง ซึ่งรวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบ       
ที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ และการให้ค ารับรองตามใบอนุญาต รายงานการเข้าตรวจสอบ 
ใบรับรอง ใบอนุญาต หลักฐานบุคคล ใบรับรองที่ออกโดยหน่วยงานที่เหมาะสม (เช่น หน่วยงาน
ด้านเกษตรระดับมลรัฐ) หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่ามีการก ากับดูแล 

๔. จะกรอกแบบฟอร์ม FDA 3942b อย่ำงไร 
แบบฟอร์ม FDA 3942b ประกอบด้วย 6 ส่วน โดยจะต้องให้ข้อมูลในแต่ละส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ ใส่ข้อมูลหมายเลขทะเบียนสถานประกอบการ ชื่อและที่อยู่ของ

สถานประกอบการ หมายเลขโทรศัพท์ เลขท่ี เบอร์แฟกซ์ และที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่วนที่ ๒: ชนิดของการจัดส่งข้อมูล (Notification) แจ้งว่าการเป็นการส่งเอกสารครั้งแรก จัดส่งทุกสองปี หรือ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ  
ส่วนที่ ๓: การเปลี่ยนแปลงสถานะ หากสถานประกอบการมีการเปลี่ยนสถานะจาก  “ผู้ประกอบการที่เข้าข่าย

ได้รับการผ่อนผัน” เป็น “ไม่ใช่ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายได้รับการผ่อนผัน” ให้ขีดในช่องแสดงว่ามี
การเปลี่ยนแปลงสถานะและแจ้งข้อมูลส าหรับติดต่อ 

ส่วนที่ ๔: การเข้าข่ายได้รับการผ่อนผัน ขีดในช่องที่เหมาะสม ว่าธุรกิจของท่านเป็นไปตามค าจ ากัดของสถาน
ประกอบการที่เข้าข่ายได้รับการผ่อนผัน ตาม (๑) ค าจ ากัดความของ “ธุรกิจขนาดเล็กมาก” หรือ 
(๒) เกณฑ์ของยอดขายรวมและเปอร์เซ็นต์ยอดขายให้กับผู้บริโภคสุดท้ายที่เข้าข่ายได้รับการ     
ผ่อนผัน 

ส่วนที่ ๕: เป็นไปตามข้อก าหนด 21 CFR 507.7 (a) (2) ขีดในช่องที่เหมาะสมเพื่อแสดงว่า 
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o ท่านได้บ่งชี้อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่ออาหารสัตว์ที่ผลิต มีการด าเนินการควบคุมเชิงป้องกัน
เพื่อควบคุมอันตราย และตรวจติดตามการด าเนินมาตรการควบคุมเชิงป้องกัน เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าการควบคุมเหล่านั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (21 CFR 507.7 (a) (2) (i)) หรือ 

o สถานประกอบการการของท่านเป็นไปตามข้อก าหนดของมลรัฐ ท้องถิ่น เขต  เผ่า หรือ 
กฎหมายความปลอดภัยอาหารที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่ของรัฐบาลกลาง ซึ่งรวมถึงกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ และการให้ค ารับรองตามใบอนุญาต รายงานการ     
เข้าตรวจสอบ ใบรับรอง ใบอนุญาต หลักฐานบุคคล ใบรับรองที่ออกโดยหน่วยงาน              
ที่เหมาะสม (เช่น หน่วยงานด้านเกษตรระดับมลรัฐ) หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงว่ามีการก ากับ
ดูแล (21 CFR 507.7 (a) (2) (ii)) 

ส่วนที่ ๖: ข้อความรับรอง ใส่ชื่อของท่านและข้อมูลติดต่อ ลงนาม และลงวันที่ที่ให้ค ารับรอง เพื่อแสดงว่า 
o ท่านรับทราบและเชื่อมั่นว่า ข้อมูลที่แจ้งในค ารับรองว่าเป็นสถานประกอบการที่เข้าข่ายได้รับ

การผ่อนผันเป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ และสถานประกอบการของท่านเข้าข่าย
ได้รับการผ่อนผันตามที่ร้องขอ 

o ท่านเข้าใจดีว่า ตามที่ท่านเป็นเจ้าของ ผู้ด าเนินการ หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อสถาน
ประกอบการ มีการเก็บรักบันทึกข้อมูลที่สนับสนุนการให้ค ารับรอง (21 CFR 507.7 (f)) และ
สามารถน ามาแสดงได้ทันทีที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของหน่วยงาน Secretary of Health and 
Human Services ต้องการตรวจสอบ อย่างเป็นทางการ และส าเนาให้เมื่อมีการร้องขอด้วย
วาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร (21 CFR 507.200 (c)) 

o ท่านเข้าใจดีว่า ภายใต้ 18 U.S.C. 1001 ผู้ใดก็ตามที่รู้เห็นและตั้งใจปลอมแปลงเอกสารหรือ
ให้การเท็จต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ต้องได้รับโทษทางอาญา 

๕. จะส่งแบบฟอร์ม FDA 3942b ได้อย่ำงไร 
สนับสนุนให้ส่งแบบฟอร์ม FDA 3942b ทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็สามารถส่งเป็นเอกสารทางไปรษณีย์หรือการ
ให้บริการจัดส่งเอกสาร   (Delivery Service) ได้ 

- การจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าไปที่ http://www.fda.gov/furls และท าตามขั้นตอนที่
แนะน า 

- ส่งทางไปรษณีย์หรือบริการจัดส่งเอกสาร โดยส่งแบบฟอร์ม FDA 3942b ที่กรอกสมบูรณ์แล้วไปที่ 
U.S. Food and Drug Administration (HFS-681), 5100 Paint Branch Parkway, College Park, 
MD 20740 

 
 

ฝ่ำยกำรเกษตรประจ ำสถำนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
มิถุนำยน 2559 

http://www.fda.gov/furls

