(คําแปลสรุปอยางไมเปนทางการ)
รางเอกสารขอแนะนํา: กรณีสถานประกอบการอาหารในตางประเทศหรือภาครัฐของประเทศผูสงออก
ปฏิเสธไมรับการตรวจสอบสถานประกอบการอาหารจาก FDA
Refusal of Inspection by a Foreign Food Establishment or Foreign Government:
Draft Guidance for Industry
เมื่ อวั นที่ 11 ธั นวาคม 2560 องค การอาหารและยาของสหรั ฐอเมริ กา (U.S. Food and Drug
Administration หรือ FDA) ไดเผยแพรรางเอกสารขอแนะนํา: กรณีสถานประกอบการอาหารในตางประเทศหรือภาครัฐ
ของประเทศผูสงออกปฏิเสธไมรับการตรวจสอบสถานประกอบการอาหาร เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติ และการตีความวา
ในสถานการณเชนใด จึงนับวามีการปฏิเสธไมรับการตรวจสอบจาก U.S.FDA ตามกฎหมายอาหาร ยา และเครื่องสําอาง
(FD&C Act) สวนที่ 807(b) และกฎหมาย 21 U.S.C. 384c(b) ทั้งนี้ เนื่องจาก U.S.FDA มีอํานาจและความรับผิดชอบ
ในการเขาตรวจสอบสถานประกอบการอาหารที่ตองขึ้นทะเบียนกับ FDA ทั้งในและนอกสหรัฐฯ โดยการตรวจสอบ
จะตองกระทําในเวลาที่สมควร ภายในขอบเขตและในลักษณะที่สมเหตุสมผล และจะเริ่มดําเนินการไดตอเมื่อมีการ
แสดงเอกสารทางการ (Credentials) และการแจงเตือนที่เปนลายลักษณอักษร (Written Notice) ตอเจาของ
ผูดําเนินการ หรือตัวแทนรับผิดชอบสถานประกอบการอาหาร ทั้งนี้ U.S.FDA จะบรรจุรายชื่ออาหารที่มาจาก
สถานประกอบการอาหารในตางประเทศหรือจากประเทศที่ภาครัฐปฏิเสธการอนุญาตใหเขาตรวจสอบ ในบัญชี
รายชื่ อเฝ า ระวั ง (Red List) ภายใต Import Alert 99-32 “Import Alert 99-32 Detention Without Physical
Examination of Products From Firms Refusing FDA Foreign Establishment Inspection” และจะพิ จารณาปลดจาก
บัญชีดังกลาว เมื่อสถานประกอบการยินยอมใหเขาตรวจสอบได ยิ่งไปกวานั้น ตามกฎหมายความปลอดภัยอาหารที่
ทันสมัย (FDA Food Safety Modernization Act หรือ FSMA ยังระบุไวอยางชัดเจนใหสามารถปฏิเสธการนําเขา
อาหารจากสถานประกอบการเหลานี้อีกดวย
อนึ่ง U.S.FDAอยูระหวางเปดรับขอคิดเห็นจากสาธารณะที่มีตอรางเอกสารขอแนะนําฉบับนี้ โดย
สามารถสงขอคิดเห็นไดตั้งแตวันที่ 12 ธันวาคม 2560 - 26 กุมภาพันธ 2561 ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
(www.regulations.gov) หรือ ชองทางไปรษณีย ไดที่
Dockets Management Staff (HFA-305)
Food and Drug Administration
5630 Fishers Lane
Rm. 1061
Rockville, MD 20852
ทั้งนี้ จะตองระบุหมายเลขอางอิงในจดหมายวา Docket No. FDA-2017-D-6528 for “Refusal of
Inspection by a Foreign Food Establishment of Foreign Government” ดวย ขอคิดเห็นที่นําสงทางอิเล็กทรอนิกส
จะเผยแพรบนเว็บไซต ดังนั้น หากตองการสงขอคิดเห็นที่มีขอมูลอันเปนความลับ จะตองยื่นขอคิดเห็นทางจดหมาย
โดยตองจัดทําเอกสารขอคิดเห็น จํานวน 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เปนฉบับที่มีขอมูลอันเปนความลับซึ่งตองระบุที่หัวกระดาษ
หรือหนาปกวา “THIS DOCUMENT CONTAINS CONFIDENTIAL INFORMATION” และฉบับที่ 2 เปนฉบับที่ไมมี
ขอมูลอันเปนความลับสําหรับนําขึ้นเว็บไซตเพื่อเผยแพรตอไป)
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สรุปสาระสําคัญโดยยอ
ขอมูลเบื้องตน
ก. อํานาจตามกฎหมาย (Statutory Authority)
ภายใต Section 704 ของ FD&C Act มอบหมายอํานาจหนาที่ใหผูแทนจาก U.S.FDA เขาตรวจสอบ
โรงงาน คลังสินคา หรือสถานประกอบการที่ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหารเพื่อการคาในระหว างรัฐ
(Interstate Commerce) หรือหลังจากที่มีการนําเขาหรือวางจําหนายไดในเวลาที่สมควร ภายในขอบเขตและใน
ลักษณะที่สมเหตุสมผล เมื่อมีการแสดงเอกสารทางการ (Credentials) และการแจงเตือนที่เปนลายลักษณอักษร
(Written Notice) ต อเจ า ของ ผู ดํา เนิ น การ หรือตัว แทนรับ ผิ ดชอบ ซึ่งคําจํากัดความของคํา วา “Interstate
Commerce” ภายใต FD&C Act นั้นรวมไปถึงสถานประกอบการอาหารที่อยูนอกเขตแดนหรือในตางประเทศดวย
สหรัฐฯ ไดปรับแกบาง Section ใน FD&C Act เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย FSMA ซึ่งประกาศเมื่ อ
วันที่ 4 มกราคม 2554 โดยไดเพิ่มขอบเขตอํานาจของ U.S.FDA ในการรับรองวาอาหารนําเขานั้นเปนไปตาม
มาตรฐานของสหรัฐฯ และมีความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค รวมถึงการเพิ่มการตรวจสอบสถานประกอบการ
อาหารที่ตองขึ้นทะเบียนกับ FDA ทั้งในและนอกสหรัฐฯ และการปฏิเสธการนําเขาอาหารสูสหรัฐฯ หากอาหารนั้น
มาจากโรงงาน คลังสินคา หรือสถานประกอบการอื่นในตางประเทศ หากมีการปฏิเสธการเขาตรวจสอบจาก (1)
เจาของ ผูดําเนินการ หรือตัวแทนรับผิดชอบสถานประกอบการ หรือ (2) ภาครัฐของประเทศผูสงออก
ข. การกําหนดวันเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการอาหารในตางประเทศ
FD&C Act ไม ได ระบุ ว า U.S.FDA จะต องแจ งสถานประกอบการอาหารในต างประเทศให ทราบล วงหน า
อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติ หนวยงานจะติดตอบริษัทกอนที่จะสงผูตรวจสอบเดินทางไปถึงสถานที่ตรวจสอบ (Inspection
Site) โดยวัตถุประสงคของการแจงเตือนลวงหนาของ FDA ก็เพื่อใหแนใจวาบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารและบุคลากรให
พรอมสําหรับการตรวจสอบ
ในการกําหนดวันเขาตรวจสอบสถานประกอบการอาหารในตางประเทศนั้น FDA จะประสานกับ (1)
สถานประกอบการที่จะไดรับการตรวจสอบ และ (2) ภาครัฐของประเทศผูสงออก (Foreign Government) หรือ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก (Competent Authority) ที่กํากับดูแลสถานประกอบการนั้น โดยขั้นตอนการกําหนด
วันเขาตรวจสอบสถานประกอบการในตางประเทศโดยยอ ไดแก
1. U.S.FDA สงคํารองเปนลายลักษณอักษรไปยังภาครัฐของประเทศผูสงออกเพื่อแจงวัตถุประสงค
และเจตนาในการเขาตรวจสอบสถานประกอบการในประเทศ
2. U.S.FDA แจงสถานประกอบการในตางประเทศทุกแหงที่อยูในรายชื่อสถานประกอบการอาหารที่ตองการ
เขาตรวจสอบ ซึ่งจะแจงและกําหนดวันนัดหมายเปนลายลักษณอักษรตอ
- เจาของ (Owner) ผูดําเนินการ (Operator) หรือตัวแทนรับผิดชอบสถานประกอบการ (Agent in Charge
of the Establishment)
- ตัวแทนในสหรัฐฯ (ถามี)
- ภาครัฐของประเทศผูสงออก ผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือจดหมาย
3. U.S.FDA ติดตามการกําหนดวันนัดหมาย
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4. U.S.FDA ยื่นเอกสารแจงภาครัฐของประเทศผูสงออก เมื่อมีการยืนยันวันเขาตรวจสอบ ทั้งนี้ ตัวแทนของ
หนวยงานภาครัฐของประเทศผูสงออกสามารถติดตามผูตรวจสอบจาก U.S.FDA ระหวางการตรวจสอบได
ค. กิจกรรมการตรวจสอบ
ระหวางการตรวจสอบ ผูตรวจสอบจาก U.S.FDA จะดําเนินการ
- สังเกตการณบริเวณที่มีการผลิต แปรรูป จัดเตรียม บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหารที่อยูภายใตการควบคุมดูแล
ของ U.S.FDA
- สังเกตการณตึกและบริเวณโดยรอบ อุปกรณ และการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการผลิตอาหาร ซึ่ง
รวมไปถึง การผลิต แปรรูป รับวัตถุดิบ และคลังเก็บรักษาสินคา
- อาจขอสัมภาษณพนักงานถึงหนาที่ที่ตนรับผิดชอบ
- อาจทวนสอบบันทึกตางๆ ที่เกี่ยวของกับอาหารและการดําเนินการตางๆ ในการผลิตอาหาร เชน เอกสาร
บันทึกการควบคุมในขั้นตอนการผลิตและแปรรูป เอกสารบันทึกที่เกี่ยวของกับวัตถุดิบ เอกสารบันทึกการ
ขนสง และคุณสมบัติพนักงานที่เกี่ยวของ เปนตน ทั้งนี้ FDA ยอมรับวาเจาของ ผูดําเนินการ หรือตัวแทน
รับผิดชอบสถานประกอบการอาจตองการเวลาเพิ่มเติมในการจัดทําเอกสารตามที่ FDA รองขอ ดังนั้น ผู
ตรวจสอบจึ งอาจปรั บเปลี่ ยนขยายเวลาที่ เหมาะสมเพื่ อให สถานประกอบการสามารถปฏิ บั ติ ตามที่ ผู
ตรวจสอบรองขอได
- อาจเก็บตัวอยางระหวางการตรวจสอบ เชน การเก็บตัวอยางทางสิ่งแวดลอม ตัวอยางสินคาที่ผลิตสําเร็จแลว
ตัวอยางวัตถุดิบ ตัวอยางวัสดุในสายการผลิตหรือวัสดุระหวางการผลิตแปรรูป (In-Line or In-Process
Material) และฉลากสินคา เปนตน
- อาจบันทึกภาพในกรณีที่มีความเปนไปไดวาอาจมีการฝาฝนขอกําหนด (Potential Violations)
การปฏิเสธการตรวจสอบ
Section 807(b) ของ FD&C Act ได ร ะบุ ไ ว ว า “refuses to permit entry [of an FDA investigator] to
inspect” และ “does not permit an investigation” หรื อการปฏิ เสธการตรวจสอบนั้ น รวมไปถึ งการปฏิเสธทาง
ขอความ (Statement) การกระทํา และการไมตอบโต ซึ่งเปนการกีดกันหรือสงผลใหเกิดความลาชาในการกําหนดวัน
ตรวจสอบหรือการดําเนินการตรวจสอบไดอยางเต็มรูปแบบ อยางไรก็ตาม หากความลาชาที่เกิดขึ้นเนื่องจากสถาน
ประกอบการมีเจตนาอันดีเพื่อจะไดสามารถปฏิบัติตามคํารองขอจาก FDA ไดนั้น ไมถือเปนการปฏิเสธการตรวจสอบ
ทั้งนี้ สินคานําเขาจากสถานประกอบการอาหารในตางประเทศที่เจาของ ผูดําเนินการ หรือตัวแทนรับผิดชอบ หรือภาครัฐ
ของประเทศผูสงออกปฏิเสธการอนุญาตใหทําการตรวจสอบจะถูกปฏิเสธการนําเขาตามที่กําหนดไวใน Section 807(b)
ของ FD&C Act
ก. การปฏิเสธไมรับการตรวจสอบโดยสถานประกอบการอาหารในตางประเทศ
(1) กรณีการปฏิเสธโดยไมตอบรับนัดหมาย/กําหนดวันเพื่อรับการตรวจสอบ
U.S.FDA จะถือวาเจาของ ผูดําเนินการ หรือตัวแทนรับผิดชอบสถานประกอบการฯ ปฏิเสธไมอนุญาตให
มีการตรวจสอบ ตอเมื่อบุคคลขางตนไมติดตอกลับภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่หนวยงานยื่นคํารองขอเขาตรวจสอบเปน
ลายลักษณอักษร อยางไรก็ตาม U.S.FDA จะพิจารณาและคํานึงถึงสถานการณที่อาจสงผลใหเกิดความลาชาในการตอบ
กลับ เชน สถานประกอบการตั้งอยูในบริเวณที่มีขอจํากัดในการขนสงทางไปรษณียห รืออินเตอรเน็ต หรือ วันที่ไดรับคํารองไมใช
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วันทําการ เปนตน และหากมีเหตุการณหรือสถานการณที่ไมสามารถคาดหมายได เชน เหตุการณสภาพอากาศที่รุนแรง ก็
จะไมถือวาคํารองในการขอเปลี่ยนวันนัดหมายเปนการปฏิเสธการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองระบุวันที่ U.S.FDA สามารถเขา
ตรวจสอบไดอยางเร็วที่สุดมาพรอมกับคํารองขอเปลี่ยนวันนัดหมายดวย ตัวอยางการปฏิเสธไมรับการตรวจสอบใน
กรณีนี้อาจรวมไปถึง การหยุดติดตอกับหนวยงาน การตอบกลับดวยขอมูลที่ไมสมบูรณหรือไมเปนจริง และการ
ปฏิเสธการกําหนดวันโดยการไมยอมตกลงวันหรือเลื่อนวันรับการตรวจสอบโดยไมสามารถอธิบายการปฏิเสธได
อยางสมเหตุสมผล เปนตน
(2) กรณีการปฏิเสธโดยไมใหเขาตรวจสอบ
U.S.FDA จะถื อว า เจ า ของ ผูดําเนิน การ ตัว แทนรับ ผิดชอบสถานประกอบการฯ ปฏิเสธการ
ตรวจสอบเมื่อเจาของ ผูดําเนินการ หรือตัวแทนรับผิดชอบสถานประกอบการฯ กระทํา ดังนี้
- กีดกันไมใหผูตรวจสอบจาก U.S.FDA เขาสถานประกอบการ เชน 1) สถานประกอบการไมมีการ
ผลิตเมื่อผูตรวจสอบไปถึงสถานประกอบการในวันและเวลาที่นัดหมายโดยไมสามารถอธิบายได
อยางสมเหตุสมผล และ 2) เมื่อเจาของ ผูดําเนินการ หรือตัวแทนรับผิดชอบสถานประกอบการ
ฯ ไมรับโทรศัพทจากผูตรวจสอบเมื่อผูตรวจสอบไปถึงสถานประกอบการ และมีหลักฐานชัดเจน
ที่แสดงใหเห็นวาสถานประกอบการมีการดําเนินการอยู เปนตน
- กีดกันไมใหผูตรวจสอบจาก U.S.FDA ดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ หลังจากที่เขาไป
ยังสถานประกอบการแลว ไมวาจะกีดกันโดยใหเงื่อนไข (Preconditions) ที่ไมสมเหตุสมผล
หรือกีดกัน หรือรบกวนการตรวจสอบบางสวนไมใหสําเร็จ เชน 1) เจาของ ผูดําเนินการ หรือ
ตัวแทนรับผิดชอบสถานประกอบการฯ กีดขวางไมใหผูตรวจสอบเขาไปในบริเวณที่มีการผลิต
แปรรูป จัดเตรียม บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหาร 2) เจาของ ผูดําเนินการ หรือตัวแทนรับผิดชอบ
สถานประกอบการฯ จํ า กั ด เวลาในการสั งเกตการณ ที่น อ ยอยา งไม ส มเหตุ ส มผล ส งผลให
U.S.FDA ไมสามารถตรวจสอบโรงงานไดตามปกติ และ 3) เจาของ ผูดําเนินการ หรือตัวแทน
รับผิดชอบสถานประกอบการฯ ไมอนุญาตใหผูตรวจสอบเก็บหลักฐานเพื่อบันทึกขอมูลสิ่งที่ มี
ความเปนไปไดวาอาจมีการฝาฝนขอกําหนด เปนตน หรือ
- กอใหเกิดความลาชาแกผูตรวจสอบจาก U.S.FDA ไมวาจะกอนหรือหลังจากที่ผูตรวจสอบเขาไป
ยังสถานประกอบการแลวหรือไมก็ตาม เชน 1) เจาของ ผูดําเนินการ หรือตัวแทนรับผิดชอบ
สถานประกอบการฯ ไมอนุญาตใหผูตรวจสอบเขาไปยังบริเวณสถานประกอบการ โดยกําหนด
และผลัดวันและเวลาในการรับการตรวจสอบออกไป ถึงแมวาจะมีการดําเนินการผลิต แปรรูป
จัดเตรียม บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหารในบริเวณดังกลาวของสถานประกอบการในขณะนั้นก็ตาม
และ 2) เจ า ของ ผู ดํ า เนิ น การ หรื อ ตั ว แทนรั บ ผิ ด ชอบสถานประกอบการฯ ปล อ ยให
ผูตรวจสอบรอในหองประชุมหรือบริเวณรับรอง (Waiting Area) เปนระยะเวลาที่ไมสมเหตุสม
เปนและไมสามารถเขาถึงเอกสารที่จําเปนหรือบุคคลที่รับผิดชอบได เปนตน
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ข. การปฏิเสธการตรวจสอบโดยภาครัฐของประเทศผูสงออก
(1) กรณีการปฏิเสธโดยไมตอบรับนัดหมาย/กําหนดวันเพื่อรับการตรวจสอบ
U.S.FDA จะถือวาภาครัฐของประเทศผูสงออกปฏิเสธการตรวจสอบ เมื่อ U.S.FDA สงคํารองขอ
เพื่อดําเนินการตรวจสอบ และภาครัฐของประเทศผูสงออกกีดกันหรือทําใหเกิดความลาชาในการกําหนดวันเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบ เชน 1) ภาครัฐของประเทศผูสงออกไมอนุญาตใหทํานัดหมายและไมใหหรือแนะนําวันหรือ
เวลาอื่นเพื่อทํากําหนดวันรับการตรวจสอบ 2) ภาครัฐของประเทศผูสงออกทําใหเกิดความลาชาที่กีดกันไมให
กําหนดวันรับการตรวจสอบภายในกรอบเวลาและไมสามารถอธิบายถึงความลาชาดังกลาวไดอยางสมเหตุสมผล
3) ภาครัฐของประเทศผูสงออกปฏิเสธการออกวีซาใหแกผูตรวจสอบ เปนตน
(2) การปฏิเสธโดยภาครัฐของประเทศผูสงออกในการอนุญาตใหมีการตรวจสอบ
U.S.FDA จะถือวาภาครัฐของประเทศผูสงออกปฏิเสธการตรวจสอบเมื่อภาครัฐฯ กระทํา ดังนี้
- กีดกันไมใหผู ตรวจสอบจาก U.S.FDA เขาสถานประกอบการ เชน 1) ภาครัฐของประเทศผู
สงออกไมอนุญาตใหผูตรวจสอบเขาประเทศ 2) ภาครัฐของประเทศผูสงออกไมอนุญาตใหมีการ
ตรวจสอบประเภทโรงงานอาหารที่เฉพาะเจาะจง และ 3) ภาครัฐของประเทศผูสงออกยื่นคํา
รองใหผูตรวจสอบออกจากประเทศกอนที่จะดําเนินการตรวจสอบตามที่นัดหมายไว เปนตน
- กําหนดเงื่อนไขซึ่งสงผลใหเกิดความลาชาในการตรวจสอบหรือกีดกันไมใหผูตรวจสอบดําเนินการ
ตรวจสอบสถานประกอบการ เชน 1) ภาครัฐของประเทศผูสงออกปฏิเสธหรือจํากัดการเขาถึง
เอกสารที่รองขอโดยผูตรวจสอบ และ 2) ภาครัฐของประเทศผูสงออกกีดกันหรือจํากัดไมให
ผูตรวจสอบเก็บตัวอยางเพื่อนําไปวิเคราะห เปนตน
- กอใหเกิดความลาชาแกผูตรวจสอบจาก FDA ในการดําเนินการตรวจสอบ เชน 1) ภาครัฐของ
ประเทศผูสงออกไมอนุญาตใหผูตรวจสอบเขาไปยังบริเวณสถานประกอบการ โดยกําหนดและ
ผลั ดวั น และเวลาในการรับ การตรวจสอบออกไป ถึงแมวาจะมีการดําเนิน การผลิต แปรรูป
จัดเตรียม บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหารในบริเวณดังกลาวของสถานประกอบการในขณะนั้นก็ตาม
และ 2) ภาครัฐของประเทศผูสงออกปลอยใหผูตรวจสอบรอในหองประชุมหรือบริเวณรับรอง
(Waiting Area) เปนระยะเวลาที่ไมสมเหตุสมเปนและไมสามารถเขาถึงเอกสารที่จําเปนหรื อ
บุคคลที่รับผิดชอบได เปนตน
การบังคับใช Section 807(b) ภายใต FD&C Act ของ U.S.FDA
section 807(b) ภายใต FD&C Act กําหนดใหส ามารถปฏิเสธการนําเขาสิน คาอาหารที่มาจากสถาน
ประกอบการในบัญชี Red List หมวด “Import Alert 99-32 Detention Without Physical Examination of
Products From Firms Refusing FDA Foreign Establishment Inspection” ได ทั้งนี้ U.S.FDA จะปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดานการแจงใหทราบและการพิจ ารณาไตสวนเชนเดียวกับกรณีที่ร ะบุไวใน section 801(a) ภายใต
กฎหมาย (21 U.S.C. 381) และ 21 CFR 1.94(a) ซึ่งมีผลบังคับใชกับสินคานําเขาที่ถูกปฏิเสธภายใต 801(a) ของ
FD&C Act
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ก. กรณีที่ผูปฏิเสธเปนสถานประกอบการอาหารในตางประเทศ
ชื่อของสถานประกอบการอาหารในตางประเทศที่ปฏิเสธการตรวจสอบ จะปรากฏและคงอยูใน Red
List ของ Import Alert 99-32 จนกวาเจาของ ผูดําเนินการ หรือตัวแทนรับผิดชอบ จะนัดหมายและดําเนินการ
ตรวจสอบ ดังนั้น หากตองการปลดชื่อสถานประกอบการออกจาก Red List ดังกลาว เจาของ ผูดําเนินการ หรือ
ตัวแทนรับผิดชอบสถานประกอบการควรยื่นคํารองและอนุญาตใหมีการตรวจสอบจาก U.S.FDA โดยสามารถ
ดําเนินการสงคํารองไดทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส Importalerts2@fda.hhs.gov หรือสงหนังสือไปที่
Food and Drug Administration
Division of Import Operations
12420 Parklawn Drive
ELEM 3109
Rockville, MD 20857
หากในภายหลังการปฏิเสธ สถานประกอบการไดยื่นคํารองเพื่อนัดหมายให U.S.FDA เขาตรวจสอบ หนวยงาน
จะพยายามนัดหมายใหมอีกครั้งทันทีที่เปนไปได อยางไรก็ดี หนวยงานจําเปนตองพิจารณาหลายปจจัยที่อาจสงผลกระทบ
ตอการกําหนดวันเขาตรวจสอบใหม เชน ลําดับความสําคัญในการการตรวจ ความพรอมของบุคลากรผูตรวจสอบ และขอ
หามขอแจงเตือนในการเดินทางของกระทรวงการตางประเทศแหงสหรัฐฯ เปนตน ดังนั้น ในบางสถานการณ จึงอาจใชเวลา
อยางต่ํา 1 ป ในการนัดหมายเพื่อเขาตรวจสอบสถานประกอบการอีกครั้ง
ข. กรณีที่ผูปฏิเสธเปนภาครัฐของประเทศผูสงออก
เมื่อภาครัฐของประเทศผูสงออกแสดงออกวาจะไมอนุญาตใหตรวจสอบสถานประกอบการในประเทศ
จํานวน 1 แหงหรือมากกวา U.S.FDA จะดําเนินการ ดังนี้
- แจงใหทราบถึงอํานาจตามกฎหมายของ U.S.FDA วาสามารถปฏิเสธการนําเขาอาหารเขาสูสหรัฐฯ ได
หากอาหารเหลานั้นมาจากสถานประกอบการในตางประเทศที่ภาครัฐของประเทศนั้นปฏิเสธการอนุญาต
ใหผูตรวจสอบจาก U.S.FDA เขาไปตรวจสอบสถานประกอบการ ตามทีร่ ะบุไวใน section 807(b) ภายใต
FD&C Act
- แจงภาครัฐของประเทศผูสงออกและสถานประกอบการอาหารในตางประเทศถึงแนวปฏิบัติการขึ้นบัญชี
Red List ของ Import Alert 99-32 เนื่องจากภาครัฐของประเทศผูสงออกปฏิเสธใหมีการตรวจสอบจาก
U.S.FDA
- แจงใหทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการที่ภาครัฐของประเทศผูสงออกปฏิเสธไมรับการ
ตรวจสอบ
หากภาครัฐของประเทศผูสงออกยังคงปฏิเสธอยางตอเนื่อง U.S.FDA จะเพิ่มชื่อสถานประกอบการอาหาร
ในตางประเทศที่ FDA ขอเขาตรวจสอบและถูกปฏิเสธโดยภาครัฐฯ ใน Red List ของ Import Alert 99-32 และหาก
ภาครัฐฯ ยังคงปฏิเสธการรองขอเขาตรวจสอบสถานประกอบการอาหารหลายแหงอยางตอเนื่อง U.S.FDA จะสอบถาม
ไปยังภาครัฐฯ วาการปฏิเสธนั้นครอบคลุมถึงทุกสถานประกอบการในประเทศนั้นหรือไม ซึ่งหากพิจารณาแลวเห็นวา
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การปฏิ เสธนั้ นครอบคลุ มถึ งสถานประกอบการอาหารทุ กแห งในประเทศผู ส งออก หน วยงานจะเพิ่ มรายชื่ อสถาน
ประกอบการอาหารทุกแหงในประเทศนั้น (“Country-Wide”) ลงบน Red List ของ Import Alert 99-32
ทั้งนี้ สามารถปลดชื่อของสถานประกอบการออกจาก Red List ของ Import Alert 99-32 ได เมื่อภาครัฐของ
ประเทศผูสงออกแจงโดยลายลักษณอักษร (Written Notification) วาสามารถนัดหมายและตรวจสอบสถานประกอบการ
ได (ยกเวน สถานประกอบการที่อยูบน Red List ของ Import Alert 99-32 ที่เจาของ ผูดําเนินการ หรือตัวแทนรับผิดชอบ
สถานประกอบการเปนผูปฏิเสธการตรวจสอบเอง)

ขอมูลเพิ่มเติมและแหลงที่มา:
FDA: Refusal of Inspection by a Foreign Food Establishment or Foreign Government: Guidance for
Industry: Draft Guidance (December 2017)
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