คำแปลสรุปกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำร (ฉบับสมบูรณ์)
Amendments to Registration of Food Facilities (Final Rule)
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 องค์การอาหารและยาของสหรัฐ อเมริกา (Food and Drug
Administration หรือ FDA) ได้เผยแพร่การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ
ด้านอาหารฉบับสมบูรณ์ (Amendments to Registration of Food Facilities (Final rule)) ซึ่งมีจุดประสงค์
เพือ่ ปกป้องสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น โดยกาหนดให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมจากเดิม เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียน
สถานประกอบการด้านอาหาร (Food facility) สาหรับสถานประกอบการทั้งในและนอกสหรัฐฯ ให้มีความแม่นยา
มากขึ้น กฎระเบียบฉบับนี้จะช่วยให้ FDA ตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับอาหารได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้
หน่วยงานสามารถใช้ทรัพยากรในการตรวจสอบ (Inspectional resource) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบในครั้งนี้ได้ เพิ่มข้อกาหนดใหม่จากกฎระเบียบที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อ ปรับให้เข้ากับ
(Codify) ข้อกาหนดบางข้อของกฎหมายความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัย (Food Safety Modernization Act
หรือ FSMA) โดยจะมีผลบังคับใช้ (Effective) ในวันที่ 12 กันยายน 2559
สรุปข้อกำหนดสำคัญ
1. กำรขึ้นทะเบียนหรือกำรต่ออำยุทะเบียน
- สถานประกอบการด้า นอาหารต้ องขึ้ นทะเบี ยนต่ อ FDA ก่ อนที่ จะผลิ ต แปรรูป บรรจุ
หรือเก็บรักษาอาหารสาหรับการบริโภคในสหรัฐฯ
- สถานประกอบการผลิ ต อาหารต้ อ งต่ อ อายุ ท ะเบี ย นกั บ FDA ทุ ก 2 ปี ระหว่ า งช่ ว ง
วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคมของทุกปีเลขคู่ (Even-numbered year)
- หากข้อ มูล ที่ ร ะบุ ใ นทะเบีย นไม่มี การเปลี่ ย นแปลง ผู้ ป ระกอบการสามารถต่ อทะเบีย น
ตามขั้นตอนการต่อทะเบียนอย่างสั้น (Abbreviated registration renewal process) ได้
2. วิธีกำรและช่องทำงในกำรขึ้นทะเบียนหรือต่ออำยุทะเบียน
- การขึ้นทะเบียน การต่ออายุทะเบียน การยกเลิกการขึ้นทะเบียน และการปรับข้อมูลในทะเบียน
ให้เป็นปัจจุบัน (Update) ต้องอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน http://www.fda.gov/furls โดยข้อกาหนดนี้
จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 มกราคม 2563 อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการยังสามารถขึ้นทะเบียนและต่อทะเบียนทาง
จดหมายหรือโทรสารได้ หากได้รับการยกเว้นจาก FDA
- แบบฟอร์มที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนหรือการต่ออายุทะเบียนทางจดหมายหรือทางโทรสารเรียกว่า
Form FDA 3537 ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเขียนไปขอแบบฟอร์มได้จาก U.S. Food and Drug
Administration, Center for Food Safety and Applied Nutrition, 5001 Campus Dr. (HFS—681),
College Park, MD 20740 หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1-800-216-7331 หรือ 301-575-0156
- ผู้ประกอบการสามารถมอบอานาจให้บุคคลอื่น (Individual) เป็นผู้ทาเรื่องขึ้นทะเบียน ต่ออายุ
ทะเบียน ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และยกเลิกทะเบียนได้
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3. ข้อมูลที่ต้องระบุในกำรขึ้นทะเบียน
สาหรับสถานประกอบการในและนอกสหรัฐฯ
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานประกอบการ
- ตัว ระบุ ส ถานประกอบการเฉพาะ (Unique facility identifier หรือ UFI) ของ
สถานประกอบการทีไ่ ด้รับการยอมรับจาก FDA (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)
- ที่อยู่ทตี่ ้องการใช้ (Preferred address) หากต่างจากที่อยู่สถานประกอบการ
- ชื่ อ ที่ อ ยู่ และหมายเลขโทรศั พ ท์ ข องบริ ษั ท ใหญ่ (Parent Company) ในกรณี ที่
สถานประกอบการเป็นบริษัทย่อย (Subsidiary)
- ชื่อทางการค้าทั้งหมด (Trade name) ที่สถานประกอบการใช้
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของ (Owner) ผู้ดาเนินกิจการในสถานประกอบการ
(Operator) หรือตัวแทนที่รับผิดชอบดูแลสถานประกอบการ (Agent in charge of facility) นอกจากนี้
ยั ง ต้ อ งระบุ อี เ มลของเจ้ า ของ ผู้ ด าเนิ น กิ จ การในสถานประกอบการ หรื อ ตั ว แทนที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลสถาน
ประกอบการ
อีกด้วย ยกเว้นในกรณีที่สถานประกอบการได้รับการยกเว้นจาก FDA
- ประเภทสินค้าอาหาร (Applicable food product category) ของอาหารที่ผลิต แปรรูป
บรรจุ หรือเก็บรักษาในสถานประกอบการตามที่ระบุใน Form FDA 3537
- ประเภทของกิจกรรมที่ดาเนินการในสถานประกอบการ
- ใบรับรองอนุญาตให้ FDA เข้าตรวจสอบสถานประกอบการได้ทุกเมื่อและมีการดาเนินการ
ตรวจสอบที่ เ ป็ น ไปตามกฎหมายอาหาร ยา และเครื่ อ งส าอางของสหรั ฐ ฯ จากเจ้ า ของ ผู้ ด าเนิ น กิ จ การใน
สถานประกอบการ หรือตัวแทนที่รับผิดชอบดูแลสถานประกอบการ
- ใบรับ รองว่าข้อมูลที่ยื่น ไปนั้นเป็นจริง ถูกต้อง และแม่นยา จากเจ้าของ ผู้ดาเนินกิจการใน
สถานประกอบการ หรือตัวแทนที่รับผิดชอบดูแลสถานประกอบการ
- หากผู้ยื่นเอกสารไม่ใช่ เจ้าของ ผู้ดาเนินกิจการในสถานประกอบการ หรือตัวแทนที่รับผิดชอบ
ดูแลสถานประกอบการ บุคคลผู้นั้นต้องยื่นใบรับรองจากตนเองที่รับรองว่า
1. ข้อมูลที่ยื่นไปมีความถูกต้อง เป็นจริง และแม่นยา
2. ตนได้ รั บ มอบอ านาจในการยื่ น เอกสารการขึ้ น ทะเบี ย น ซึ่ ง ต้ อ งระบุ ชื่ อ
ที่อ ยู่ หมายเลขโทรศั พท์ ข องตน พร้ อมทั้ งระบุชื่ อ และอี เมลผู้ ม อบอ านาจในการยื่ น เอกสารการขึ้น ทะเบี ย น
สถานประกอบการ โดยสถานประกอบการที่ได้รับการยกเว้นจาก FDA ไม่ต้องระบุอีเมลของผู้มอบอานาจ
ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับสถานประกอบการด้านอาหารนอกสหรัฐฯ
- ชื่ อ ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศั พ ท์ และอี เ มลของตั ว แทนสถานประกอบการในสหรั ฐ ฯ
(Foreign facility’s U.S. agent)
- หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
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4. วิธีกำรและกรณีที่ต้องปรับข้อมูลของสถำนประกอบกำรในทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน
ผู้ ป ระกอบการต้ อ งปรั บ ข้ อ มู ล ในทะเบี ย นของสถานประกอบการให้ เ ป็น ปั จ จุ บั น (Update)
ภายใน 60 วันปฏิทิน หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ยกเว้นการเปลี่ยนเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนเจ้าของ เจ้าของเก่าต้องยกเลิกทะเบียนสถานประกอบการภายใน 60 วันปฏิทิน และเจ้าของใหม่
ต้องขึ้นทะเบียนสถานประกอบการใหม่อีกครั้ง โดยผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับการมอบอานาจให้เป็นผู้ยื่นเอกสาร
สามารถเข้าไปปรั บ ข้อ มูล และยกเลิ ก ทะเบียนสถานประกอบการได้ ทางเว็ บไซต์ http://www.fda.gov/furls
ส่ ว นผู้ ที่ ได้รั บ การยกเว้น จากหน่ ว ยงาน ไม่ต้ องยื่นเอกสารทางระบบอิ เล็ กทรอนิกส์ และสามารถยื่นเอกสาร
การปรับข้อมูลทะเบียนได้ทางจดหมายและโทรสาร โดยใช้แบบฟอร์ม Form FDA 3537
5. กำรยกเลิกทะเบียนสถำนประกอบกำร
- ผู้ประกอบการต้องยกเลิกทะเบียนภายใน 60 วันปฏิทิน หากมีเหตุผลที่จะยกเลิก
- ข้อมูลสาหรับการยกเลิกมีดังนี้
1. หมายเลขการขึ้นทะเบียนของสถานประกอบการ
2. สถานประกอบการอยู่ในหรือนอกสหรัฐฯ
3. ชื่อและที่อยู่สถานประกอบการ
4. ชื่อ ที่อยู่ และอีเมล (ถ้ามี) ของผู้ยื่นการยกเลิกการขึ้นทะเบียน
5. อี เ มลของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การมอบอ านาจให้ เ ป็ น คนยื่ น การยกเลิ ก ในกรณี ที่
การยกเลิกทะเบียนไม่ได้ดาเนินการโดยเจ้าของ ผู้ดาเนินกิจการในสถานประกอบการหรือตัวแทนที่รับผิดชอบดูแล
สถานประกอบการ ยกเว้นได้รับการยกเว้นจาก FDA
6. ใบรับรองว่าข้อมูลที่ยื่นไปเป็นจริง ถูกต้อง และแม่นยา และผู้ยื่นใบยกเลิก
ทะเบียนเป็นบุคคลที่ได้รับการมอบอานาจจากสถานประกอบการให้ยกเลิกการขึ้นทะเบียน
- การยกเลิก ทะเบี ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาเนินการได้ ที่ http://www.fda.gov/furls
หรือทางจดหมายหรือโทรสาร หากได้รับการยกเว้นจาก FDA
6. ผลที่ตำมมำหำกไม่ขึ้นทะเบียน ปรับข้อมูลให้ทันสมัย ต่ออำยุ หรือยกเลิกทะเบียนสถำนประกอบกำร
- อาจมีการฟ้องร้อง (Bring civil/criminal action in Federal Court)
- ตัดสิทธิ์ (Debarment) ผู้ที่ได้รับพิพากษา (Convict) ว่ามีความผิดทางอาชญากรรม (Felony)
เกี่ยวกับการนาเข้าอาหารสู่สหรัฐฯ
- หากไม่มีการต่ออายุ ทะเบียน หน่ว ยงานจะถือ ว่าทะเบียนของสถานประกอบการหมดอายุ
และทะเบียนจะถูกยกเลิกในที่สุด
- หน่วยงานจะทาการยกเลิกทะเบียน หาก
1. มีการตรวจสอบและพบว่าสถานประกอบการนั้นๆ ไม่มีการดาเนินการแล้ว
2. มีการเปลี่ยนเจ้าของแต่ไม่มีการดาเนินการยกเลิกทะเบียน
3. มีการพิจารณาแล้วว่าสถานประกอบการบนทะเบียนไม่มีอยู่จริง
4. ไม่มีการปรับข้อมูลในกรอบเวลาที่กาหนด
5. บุคคลที่ยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ได้รับการมอบอานาจ
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โดย FDA จะส่งหนังสือยืนยันการยกเลิกทะเบียนไปยังข้อมูลการติดต่อที่ระบุในทะเบียน
- หากอาหารที่ น าเข้ า สู่ ส หรั ฐ ฯ จากต่ า งประเทศ ผลิ ต แปรรู ป บรรจุ หรื อ เก็ บ รั ก ษา
โดยสถานประกอบการที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎระเบียบฉบับนี้ อาหารเหล่านั้นจะถูกกาจัด (Disposition)
7. กำรขอรับสิทธ์ยกเว้นไม่ต้องยื่นเอกสำรทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบุอีเมล
ผู้ขอขึ้นทะเบียน (Registrant) ต้องยื่นคาร้องเป็นลายลักษณ์ อักษรแก่หน่วยงานพร้อมทั้งให้
เหตุผล อธิบายว่า
- ทาไมจึงไม่สมควรในการขอขึ้นทะเบียน การต่ออายุ ทะเบียน การปรับข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน (Update) หรือการยกเลิกแก่ FDA ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
- ทาไมถึงไม่สมควรแก่การระบุอีเมลของเจ้าของ ผู้ดาเนินการ หรือตัวแทนดูแล
สถานประกอบการ
โดยผู้ประกอบการต้องยื่นคาร้องดังกล่าวไปยัง U.S. Food and Drug Administration, Center
for Food Safety and Applied Nutrition, 5001 Campus Dr. (HFS—681), College Park, MD 20740
8. ผู้เข้ำข่ำยได้รับกำรยกเว้นจำกข้อกำหนดด้ำนกำรขึ้นทะเบียนเป็นสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำร
- สถานประกอบการนอกสหรัฐฯ (Foreign facility) ที่อาหารถูกส่งต่อไปผลิต แปรรูป (รวมไปถึง
การบรรจุ) ยังสถานประกอบการอื่นนอกสหรัฐฯ เพิ่มเติม แต่ในกรณีที่สถานประกอบการนอกสหรัฐฯ ส่งต่อไปยัง
สถานประกอบการอื่นเพื่อติดฉลากหรือแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ (De minimis activity) สถานประกอบการดังกล่าว
ต้องขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการด้านอาหาร
- ฟาร์ม
- สถานประกอบการค้าปลีก (Retail Food Establishment)
- ร้านอาหาร (Restaurant)
- สถานประกอบการด้านอาหารที่ไม่แสวงกาไร (Nonprofit Food Establishment) ซึ่งอาหาร
จากสถานประกอบการดังกล่าวถูกจัดเตรียม (Prepare) หรือมอบ (Serve) แก่ผู้บริโภคโดยตรง
- เรือจับปลาบางประเภทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต
- สถานประกอบการที่อยู่ภายใต้การควบคุม (Regulate) พิเศษจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
(U.S. Department of Agriculture หรือ USDA) ภายใต้กฎหมายการตรวจสอบเนื้อสัตว์ (Federal Meat
Inspection Act) กฎหมายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก (Poultry Products Inspection Act) หรือ
กฎหมายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไข่ (Egg Products Inspection Act)
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ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากช่องทางดังต่อไปนี้
- Courtney Buchanan, Center for Food Safety and Applied Nutrition (HFS-615), Food and Drug
Administration, 5001 Campus Dr., College Park, MD 20740, 240-402-2487
- อีเมล: FURLS@fda.gov
- โทรศัพท์: 1-800-216-7331 หรือ 301-575-0156
- http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/default.htm
- http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm440988.htm?source=govdelivery&u
tmn_medium=email&utm_source=govdelivery
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