คำแปลสรุป (อย่ำงไม่เป็นทำงกำร)
กฎระเบียบโปรแกรมกำรตรวจทวนสอบผู้ผลิตในต่ำงประเทศสำหรับผู้นำเข้ำอำหำรมนุษย์
และสัตว์ภำยใต้ FSMA ฉบับสมบูรณ์
FSMA Final Rule on Foreign Supplier Verification Programs (FSVP) for
Importers of Food for Humans and Animals

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ หรือ Food and Drug
Administration (FDA) ได้เผยแพร่เอกสารกฎระเบียบโปรแกรมการตรวจทวนสอบผู้ผลิตในต่างประเทศสาหรับ
ผู้นาเข้าอาหารมนุษย์และสัตว์ฉบับสมบูรณ์ (Foreign Supplier Verification Programs (FSVP) for Importers
of Food for Humans and Animals) ในทะเบี ย นกลาง (Federal Register) กฎระเบี ย บนี้ จั ด ท าขึ้ น ภายใต้
กฎหมายความปลอดภั ย อาหารที่ ทั น สมั ย หรื อ Food Safety Modernization Act (FSMA) และจะเริ่ ม มี
ผลบังคับใช้กับผู้ประกอบการบางกลุ่มภายใน 18 เดือน
กฎระเบี ย บฉบั บ สมบู ร ณ์ นี้ ก าหนดให้ ผู้ น าเข้ า ด าเนิ น การประเมิ น ความเสี่ ย งตามที่ ก าหนด
เพื่อตรวจทวนสอบว่าอาหารที่นาเข้ามายังสหรัฐอเมริกาผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานด้านความ
ปลอดภั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของสหรั ฐ ฯ กฎระเบี ย บนี้ คื อ ผลลั พ ธ์ ส าคั ญ ของการถ่ า ยทอดความรู้ โ ดย FDA ให้ แ ก่
ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้บริโภค เจ้าหน้าที่ระดับประเทศ รัฐ ท้องถิ่น ชนเผ่า หน่วยงานรัฐของต่างประเทศ นักวิชาการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย FDA เสนอร่างกฎระเบียบนี้เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556
หลั ง จากพิ จ ารณาข้ อ คิ ด เห็ น และการหารื อ หลายครั้ ง ประกอบด้ ว ยการประชาพิ จ ารณ์
การสัมมนาผ่านเวปไซต์ และการรับฟังต่างๆ FDA ได้ออกเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการจัดทาร่างกฎระเบียบเมื่อ
เดือนกันยายน 2557 ร่างเอกสารที่ปรับปรุงแล้วยืดหยุ่นให้ผู้นาเข้าสามารถกาหนดมาตรการตรวจทวนสอบได้เอง
โดยอยู่บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงของอาหารและผู้ผลิต ในขณะเดียวกันต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่สูง
กว่าต่อผู้บริโภคทั่วไปอันเนื่องมาจากอันตรายร้ายแรงที่สุดในอาหาร
กฎระเบี ย บฉบั บ สมบู ร ณ์ นี้เ ป็น การควบรวมใจความส าคั ญของทั้ งข้ อเสนอเดิ มและข้ อ เสนอ
เพิ่มเติม รวมทั้งการเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามข้อกาหนด เพื่อสะท้อนถึงการจัดหาและกระจายสินค้าใน
ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ผู้นาเข้าสามารถปฏิบัติตามข้อกาหนด FSVP ได้ โดยใช้การวิเคราะห์ ประเมิน
และดาเนินการโดยหน่วยงานอื่นในบางกรณี โดยผู้นาเข้าเป็นผู้ทบทวนและประเมินเอกสารที่เกี่ยวข้อง
FDA มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจว่า ผู้นาเข้าปฏิบัติตามข้อกาหนด FSVP และต้อง
ให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ และให้การฝึกอบรม

ข้อกำหนดที่สำคัญ
1. ขอบเขต
- ใครบ้างที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบนี้?
๑

-

-

-

-

 ตามวัตถุป ระสงค์ของ FSVP ผู้ นาเข้าคือเจ้าของสิ น ค้าในสหรัฐ ฯ หรือผู้ รับสิ นค้าอาหาร
(Consignee) ที่นาเข้ามายังสหรัฐฯ หากไม่มีเจ้าของสินค้าในสหรัฐฯ หรือผู้รับสินค้า ผู้นาเข้า
จะได้แก่ ตัวแทนในสหรัฐฯ (U.S. Agency) หรือตัวแทนของเจ้าของบริษัทผู้รับสินค้าซึ่งอยู่ใน
ต่างประเทศในขณะนาเข้าสินค้า ตามที่ยืนยันในเอกสารมอบฉันทะ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้
จ า ก เ อ ก ส า ร Am I Subject to FSVP? (/downloads/Food/GuidanceRegulations
/FSMA/UCM472461.pdf)
 มีข้อยกเว้นด้านล่าง
อะไรคือ FSVP? FSVP คือ โปรแกรมที่ผู้นาเข้าตามกฎระเบียบนี้จะต้องปฏิบัติเพื่อตรวจสอบว่า ผู้ผลิต
ในต่างประเทศมีกระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดภัยในระดับที่เท่าเทียมตามหลักการควบคุมเชิงป้องกัน
(Preventive Controls) หรื อ ข้ อ ก าหนดด้ า นความปลอดภั ย ผั ก และผลไม้ ส ด (Produce Safety
Regulations) และสร้างความมั่นใจได้ว่า ผู้ผลิตอาหารนั้นไม่มีการปลอมปนหรือปิดฉลากไม่ถูกต้องตาม
ข้อกาหนดสารก่อภูมิแพ้ (Allergens)
ผู้นาเข้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทาดังต่อไปนี้ (และอธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง)
 วิเคราะห์อันตรายที่รู้อยู่แล้วหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นกับอาหารแต่ละชนิด
 ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากอาหารโดยใช้การวิเคราะห์อันตรายและประวัติ (ผลการ
ปฏิบัติงานในอดีต) ของผู้ผลิตในต่างประเทศ
 ใช้การประเมินความเสี่ยงในอาหารที่นาเข้าและประวัติผู้ผลิตในการรับรอง (Approved)
ผู้ผลิตและกาหนดวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจทวนสอบผู้ผลิต
 ดาเนินการตรวจสอบทวนสอบการดาเนินงานของผู้ผลิต
 ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ผู้นาเข้าจะต้องกาหนดและปฏิบัติตามกระบวนการที่จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้
นาเข้าอาหารจากผู้ผลิตในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น โดยยึดหลักการประเมินความเสี่ยง
ของอาหารที่นาเข้าและประวัติของผู้ผลิตหรือ หากจาเป็นและเป็นการชั่วคราวนั้น สามารถนาเข้าจาก
ผู้ผลิตที่ไม่ได้รับรอง โดยที่อาหารจะต้องได้รับการตรวจทวนสอบอย่างเหมาะสมก่อนการนาเข้า
ผู้นาเข้าจะต้องจัดทา รักษา และปฏิบัติตามข้อกาหนด FSVP สาหรับอาหารแต่ละชนิดที่มีการนาเข้า
มายังสหรัฐฯ และสาหรับผู้ผลิตสินค้าอาหารนั้นๆ หากผู้นาเข้ามีการนาเข้าอาหารชนิดหนึ่ งจากผู้ผลิต
หลายราย จะต้องกาหนดโปรแกรม FSVP แยกสาหรับผู้ผลิตแต่ละรายด้วย
จะถือว่าผู้นาเข้าบางรายที่เป็นผู้ผลิตหรือแปรรูปสินค้าอาหารด้วย เป็นไปตามข้อกาหนดส่วนใหญ่ของ
FSVP แล้วเมื่อ
 ผู้ น าเข้ า เหล่ า นี้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดส าหรั บ ผู้ ผ ลิ ต ในห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต (Supply Chain)
ภายใต้กฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกัน
 ผู้ น าเข้ า เหล่ า นี้ ด าเนิ น การควบคุ ม เชิ ง ป้ อ งกั น อั น ตรายในอาหารตามข้ อ ก าหนดของ
กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกัน หรือ
 ผู้นาเข้าเหล่านี้ไม่ต้องดาเนินการควบคุมเชิงป้องกันภายใต้กฎระเบียบนั้นในบางกรณีที่ระบุไว้
ยกตัวอย่างเช่น กรณีมีการระบุชนิดอาหาร (เช่น เมล็ดกาแฟ) ที่ไม่ สามารถบริโภคได้หากไม่
๒

ผ่ านกระบวนการควบคุม เชิงป้ อ งกัน เสี ย ก่ อน หรือเมื่อผู้ บริโ ภคสามารถลดหรื อป้ อ งกั น
อันตรายที่ระบุไว้ได้อย่างมีนัยสาคัญ และผู้นาเข้าปฏิบัติตามข้อกาหนดในการเปิดเผยข้อมูล
และการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษร
 ต้องมีการการประเมินความเสี่ยงสินค้าที่นาเข้าและจากประวัติของผู้ผลิต ซ้าอย่างน้อยทุก 3 ปี หรือ
เมื่อมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หรือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของผู้ผลิต
 ผู้นาเข้าไม่ต้องประเมินอาหารหรือผู้ผลิต หรือดาเนินการตรวจทวนสอบผู้ผลิต หากได้รับความมั่นใจ
(Assurances) อย่างเหมาะสมว่า ผู้ประกอบการในลาดับต่อไปในห่วงโซ่การกระจายสินค้า เช่น ลูกค้า
ของผู้นาเข้า จะดาเนินการแปรรูปอาหารให้เกิดความปลอดภัยได้ตามข้อกาหนด ผู้นาเข้าจะต้องระบุใน
เอกสารที่กากับสินค้าอาหารมาด้วยว่า อาหารนั้นไม่ได้ถูกแปรรูปเพื่อการควบคุมอันตรายที่คาดว่าจะพบ
2. กำรวิเครำะห์อันตรำย
- อะไรคือความหมายของคาว่า อันตราย? ผู้นาเข้าต้องระบุและประเมินจากประสบการณ์ ข้อมูลการ
เจ็บป่วย รายงานทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น
สาหรับอาหารแต่ละชนิดที่มีการนาเข้า เพื่อพิจารณาว่าต้องควบคุมอันตรายเหล่านี้หรือไม่ ซึ่งครอบคลุม
 อันตรายทางชีวภาพ ซึ่งรวมถึงปรสิตและแบคทีเรียก่อโรค
 อันตรายทางเคมี ซึ่งรวมถึงอันตรายจากสารกัมมันตรังสี ยาและสารกาจัดศัตรูพืชตกค้าง ชีวพิษ
ธรรมชาติ การเน่าเสียของอาหาร สีหรือสารเจือปนอาหารที่ไม่อนุญาต และอาหารที่ก่อภูมิแพ้
 อันตรายทางกายภาพ เช่น แก้ว
- จะต้องเป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและก่อให้เกิดโรคหรือการบาดเจ็บซึ่งเกิดตามธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
เติมลงไป หรือตั้งใจเติมลงไปเพื่อเกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น การใช้ส่วนผสมราคาถูกลง
- การวิเคราะห์จะต้องประเมินความเป็นไปได้ของอันตรายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการควบคุม และความ
รุนแรงของความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
- ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในขั้นตอนการประเมิน
 การพัฒนาสูตรอาหาร
 สภาพ หน้าที่ และการออกแบบสถานที่ผลิตและเครื่องมือเครื่องใช้ของสถานที่ผลิตอาหารโดยทั่วไป
 วัตถุดิบและส่วนผสมอื่นๆ
 วิธีการขนส่ง
 กระบวนการเก็บเกี่ยว การผลิต การแปรรูป และการบรรจุ
 การบรรจุและการปิดฉลาก
 การเก็บรักษาและการกระจายสินค้า
 การใช้งานหลักหรือคาดว่าจะใช้งาน
 สุขลักษณะซึ่งรวมถึงสุขอนามัยของพนักงาน
- ผู้นาเข้าสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นดาเนินการวิเคราะห์อันตรายแทนได้ โดยที่ผู้นาเข้าต้องทบทวนและ
ประเมินเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๓

3. กำรประเมินควำมเสี่ยงอำหำรและประวัติของผู้ผลิต
- ต้องดาเนินการประเมินความเสี่ยงอะไรบ้างในอาหารที่นาเข้าและประวัติของผู้ผลิต ? ผู้นาเข้าจะต้อง
ประเมินดังนี้
 การวิเคราะห์อันตราย
 ผู้ที่จะลดหรือป้องกันอันตรายได้อย่างมีนัยสาคัญ เช่น ผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือผู้จาหน่ายวัตถุดิบ
หรือส่วนผสมให้กับผู้ผลิตในต่างประเทศ
 ขั้นตอนการทางาน กระบวนการผลิต และวิธีปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหารของผู้ผลิต
ในต่างประเทศ
 การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารของ FDA และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดของผู้ผลิตในต่างประเทศ
 ประวัติด้านความปลอดภัยอาหารของผู้ผลิตในต่างประเทศ รวมทั้งการตอบสนองในการแก้ไขของ
บกพร่องในอดีตของผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศ
 ปัจจัยอื่นๆ ตามความจาเป็น รวมถึงการเก็บรักษาและการขนส่ง
 ผู้นาเข้าควรสามารถมอบหมายให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้ผลิตในต่างประเทศ) ดาเนินการประเมินความเสี่ยงแทน
ก็ได้ โดยที่ผู้นาเข้าต้องเป็นผู้ทาการทบทวนและประเมินเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. กำรตรวจทวนสอบผู้ผลิต
 ต้องดาเนินกิจกรรมใดบ้างในการตรวจทวนสอบผู้ผลิต ? ผู้นาเข้าจะต้องจัดทาและดาเนินการตามขั้นตอน
การทางานที่จัดทาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยขึ้นอยู่กับผลการประเมินความเสี่ยง เพื่ อให้เกิดความมั่นใจ
ว่า การนาเข้าส่วนใหญ่จะมาจากผู้ผลิตในต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง และจะต้องดาเนินการตรวจ
ทวนสอบอย่างเหมาะสม
 ผู้นาเข้ามีการดาเนินการตรวจสอบทวนสอบที่ยื ดหยุ่นขึ้นอยู่กับ ความเสี่ยงของอาหารแต่ละชนิด และ
ลักษณะของแต่ละผู้ผลิตแต่ละราย โดยมีทางเลือกดังนี้
 การตรวจประเมินโรงงานผู้ผลิตประจาปี โดยจะดาเนินการกรณีนี้ก็ต่อเมื่อ มีความเป็นไปได้ที่หาก
ได้รับอันตรายจากสิ่งที่ควบคุมโดยผู้ผลิตในต่างประเทศแล้ว จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
มนุษย์หรือสัตว์อย่างร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิต (เรียกว่าอันตรายชนิด SAHCODHA หรือ Serious
Adverse Health Consequences or Death to Human or Animals) อย่างไรก็ตาม ผู้นาเข้า
สามารถคัดเลือกวิธีการตรวจทวนสอบ โดยที่ผู้นาเข้าจะต้องจัดทาเอกสารเพื่อระบุว่าทางเลือกนี้
มีความเหมาะสมอย่างไร และสามารถให้ความมั่นใจอย่างพอเพียงได้ว่า ผู้ผลิตในต่างประเทศ
มีการผลิตอาหารที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯ
 การสุ่มตัวอย่างและทดสอบ
 การทบทวนบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัยอาหารที่เกี่ยวข้องของผู้ผลิต
 ผู้นาเข้าสามารถมอบหมายให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้ผลิตในต่างประเทศ) ทาหน้าที่กาหนดและดาเนินการตรวจ
ทวนสอบผู้ผลิตได้อย่างเหมาะสม โดยที่ผู้นาเข้าต้องเป็นผู้ทาการทบทวนและประเมินเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๔

5. กำรแก้ไขข้อบกพร่อง
- จะทาอย่างไรหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ? ผู้นาเข้าจะต้องดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเหมาะสมโดย
ทันที หากพบว่าผู้ผลิตในต่างประเทศไม่ได้ใช้วิธีการผลิตและกระบวนการผลิตที่สามารถปกป้องสุขภาพ
อนามัยของผู้บริโภคได้อย่างเท่าเทียมตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของผักและผลไม้ส ด
หรื อกฎระเบี ย บการควบคุมเชิงป้ องกัน หรือผู้ ผ ลิ ต มีการผลิตอาหารที่ปลอมปน (Adulterated) หรือ
ปิดฉลากไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้
 มาตรการแก้ไขที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่อาจรวมถึงการหยุดนาเข้าจากผู้ผลิตใน
ต่างประเทศรายนั้นๆ จนกว่าสาเหตุของการไม่เป็นไปตามข้อกาหนด การปลอมปน หรือปิดฉลาก
ไม่ถูกต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม
6. ข้อยกเว้นและกำรปรับเปลี่ยนมำตรฐำน (Exemptions and Modified Standards)
- ข้อกาหนดสาหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplements) จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึง
สิ่งที่นาเข้าว่าเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรือเป็นส่วนผสม/ส่วนประกอบ
 ผู้ น าเข้าซึ่งจั ดทาและดาเนิ น การตรวจทวนสอบการเป็นไปตามข้อ กาหนดซึ่ง มีข้ อกาหนดเฉพาะ
(เกี่ ย วกั บ ส่ ว นประกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารและภาชนะบรรจุ ) จะด าเนิ น การภายใต้ อี ก
กฎระเบี ย บหนึ่ง ได้แก่ หลั กเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิ ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีอยู่แล้วใน
ปั จ จุ บั น ห รื อ Pre-existing Dietary Supplement Current Good Manufacturing Practices
(CGMP) จึงไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดส่วนใหญ่ของ FSVP
 จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันสาหรับผู้นาเข้า ซึ่งลูกค้าต้องเป็นผู้กาหนดคุณลักษณะและตรวจทวนสอบว่า
เป็นไปตามข้อกาหนด ยกเว้นแต่ว่าผู้นาเข้าจะต้ องได้รับเอกสารยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าลูกค้า
จะปฏิบัติตามข้อกาหนดเหล่านั้นด้วย
 ผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย จะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดพื้นฐาน
ของ FSVP (ยกเว้นข้อกาหนดเกี่ยวกับการวิเคราะห์อันตราย) แต่การตรวจทวนสอบจะมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CGMP
 ข้อกาหนด FSVP ที่มีการปรับเปลี่ยนนี้จัดทาขึ้นสาหรับผู้นาเข้ารายย่อยและผู้นาเข้าที่นาเข้าอาหารจาก
ผู้ ผ ลิ ต รายย่ อ ยบางราย (ตั ว อย่ า งของข้ อ ก าหนดที่ ป รั บ เปลี่ ย น เช่ น ผู้ น าเข้ า บางรายไม่ จ าเป็ น ต้ อ ง
ดาเนิ น การวิเคราะห์ อัน ตราย และสามารถตรวจทวนสอบผู้ ผลิ ตในต่างประเทศของตนได้โดยการใช้
คายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ผลิต)
 ค าจ ากั ด ความของผู้ น าเข้ า รายย่ อ ยจะสอดคล้ อ งกั บ ค าจ ากั ด ความของธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ใน
กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกัน โดยที่ใช้เพดาน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สาหรับอาหารมนุษย์
และ 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สาหรับอาหารสัตว์
 ผู้นาเข้าสินค้าจากผู้ผลิตรายย่อยจะต้องปฏิ บัติตามข้อกาหนด FSVP ที่ปรับเปลี่ยนแล้ว ผู้ผลิต
รายย่อย ได้แก่
๕

 ผู้ประกอบการผลิตที่ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ปรับเปลี่ยนแล้ว ภายใต้กฎระเบียบการ
ควบคุมเชิงป้องกันเนื่องจากเป็นสถานที่ผลิตที่เข้าข่าย
 ฟาร์มที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของผักผลไม้สด เนื่องจากมีรายได้จาก
การจาหน่ายผักผลไม้สดประจาปีเฉลี่ย 25,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือน้อยกว่า หรือเนื่องจาก
เข้าข่ายได้รับการยกเว้น
 ผู้ผลิตไข่ไก่ทั้งเปลือกซึ่งมีแม่ไก่น้อยกว่า 3,000 ตัว
 ผู้ผลิตที่เข้าข่ายเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านความ
ปลอดภัยอาหารของ FDA ที่เกี่ยวข้อง หรือให้ปฏิบัติตามข้อกาหนดที่มีการปรับเปลี่ยน และ
บางกรณีจะเนื่องมาจากขนาดของผู้ประกอบการเพียงประการเดียว
- มีข้อกาหนดที่มีการปรับเปลี่ยนสาหรับ อาหารบางประเภทจากผู้ผลิตในต่างประเทศ ซึ่งในประเทศนั้นๆ
มี ร ะบบควบคุ ม ความปลอดภั ย อาหารซึ่ ง ได้ รั บ การยอมรั บ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ หรื อ พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า มี
ความเท่าเทียมกับระบบของสหรัฐฯ
- นอกจากนี้ FSVP จะไม่ครอบคลุมอาหารที่นาเข้าบางประเภท ได้แก่
 น้าผลไม้ สัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดการควบคุมจุดวิกฤตในกระบวนการ
ผลิ ต หรื อ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ของ FDA และส่ ว นผสม
บางชนิดที่ใช้ในการผลิตภัณฑ์น้าผลไม้และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด HACCP
 อาหารสาหรับงานวิจัยหรือการประเมิน
 อาหารเพื่อการบริโภคเฉพาะตน
 เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์และส่วนผสมบางชนิดที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 อาหารที่นาเข้าสาหรับแปรรูปเพื่อการส่งออกในอนาคต
 อาหารกระป๋ อ งที่ มี ค วามเป็ น กรดต่ าหรื อ Low-acid Canned Food (LACF) เช่ น ผั ก บรรจุ
กระป๋ อ ง โดยพิ จ ารณาเฉพาะประเด็ น ที่ ว่ า อั น ตรายจากจุ ลิ น ทรี ย์ ไ ด้ รั บ การครอบคลุ ม โดย
กฎระเบียบอื่นแล้วเท่านั้น รวมถึงส่วนผสมบางชนิดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องที่มีความเป็น
กรดต่า (เฉพาะเหตุผลด้านอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์เท่านั้น)
 ผลิตภัณฑ์เนื้อ สัตว์ปีก และไข่บางชนิด ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ หรือ
US Department of Agriculture (USDA) ในขณะที่มีการนาเข้า

วันที่มีผลบังคับใช้
วันที่มีผลบังคับใช้กับผู้นาเข้าตามกฎระเบียบ FSVP คือ วันอย่างช้าที่สุดของกาหนดการต่อไปนี้
- 18 เดือน หลังจากการเผยแพร่ (Published) กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์
- 6 เดือนหลั งจากวัน ที่กาหนดให้ ผู้ ผ ลิ ตในต่างประเทศต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ
การน าเข้าอาหารจากผู้ ผลิตซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันและความปลอดภัย
ผักผลไม้สด
- สาหรับผู้นาเข้าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แปรรูปด้วย คือ วันเดียวกันกับวันที่กาหนดให้ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
โปรแกรมห่วงโซ่การผลิต (Supply-chain Program) ตามกฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกัน ทั้งนี้ วันที่มี
๖

ผลบังคับใช้จะแตกต่างกันออกไปสาหรับกฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันสาหรั บโปรแกรมห่วงโซ่การ
ผลิต โดยขึ้นอยู่กับขนาดของสถานที่รับสินค้า และตามกาหนดเวลาที่ผู้ผลิตสินค้าที่ส่งออกไปยังสถานที่รับ
สินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย FSMA ฉบับใหม่

กำรให้ควำมช่วยเหลือต่ออุตสำหกรรม
FDA อยู่ระหว่างการจัดทาเอกสารคู่มือหลายฉบับ ได้แก่
- คาแนะนาทั่วไปของ FSVP
- ทาอย่างไรจึงจะมีเชี่ยวชาญที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ตรวจประเมินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทาแผนงานการฝึกอบรมและการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ซึ่งครอบคลุม
- การร่วมมือกับอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยงานด้านการศึกษา USDA หน่วยงานพัฒนาระหว่างประเทศของ
สหรั ฐ ฯ (United States Agency for International Development) และหน่ ว ยงานรั ฐ ของประเทศ
ต่างๆ เพื่อพัฒ นาเครื่ องมือและโปรแกรมการฝึ กอบรมที่จาเป็น เพื่อให้ ผู้ ส่ งออกรวมถึง ผู้ ส่ งออกจาก
ประเทศกาลังพัฒนาสามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดได้
- การจัดตั้งเครือข่าย FDA/FSMA เพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร ซึ่งขณะนี้
ได้เริ่มดาเนินการแล้ว เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลกลางสาหรับช่วยเหลือให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเข้าใจและ
ปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมาย FSMA ได้
- การร่ ว มมือกับ พัน ธมิตรด้านการควบคุมเชิงป้องกัน ส าหรับความปลอดภัยอาหารหรือ Food Safety
Preventive Controls Alliance (FSPCA) ในการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมและการให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ
 หลักสูตรการฝึกอบรมของ FSPCA ประกอบด้วยบทเรียนเกี่ยวกับกฎระเบียบ FSVP สาหรับ
ผู้ผลิตซึ่งนาเข้าอาหาร และหลักสูตร FSVP เต็มรูปแบบสาหรับผู้นาเข้าที่ไม่ใช่ผู้แปรรูป

๗

กิจกำรของคุณอยู่ภำยใต้กฎระเบียบ FSVP หรือไม่
คุณคือผูน้ ำเข้ำตำมคำจำกัดควำมภำยใต้ Part 1
subpart L หรือไม่? (ดู 21 CFR 1.500)
คุณคือเจ้าของ (Owner) หรือผูร้ ับสินค้า
(Consignee) ในสหรัฐฯ สาหรับสินค้าอาหารทีน่ าเข้า
มายังสหรัฐฯ ใช่หรือไม่ หรือ หากไม่มเี จ้าของหรือผู้รับ
สินค้าอาหารในสหรัฐฯ ในขณะที่มกี ารนาเข้า คุณคือ
ตัวแทน (Agent) หรือผูแ้ ทน (Representative) ใน
สหรัฐฯ ของเจ้าของสินค้าหรือผูร้ ับสินค้าซึ่งอยู่ใน
ต่างประเทศในขณะทีม่ ีการนาเข้าใช่หรือไม่?

ถ้าไม่

กิจกำรของคุณไม่อยูภ่ ำยใต้กฎระเบียบ FSVP

ถ้าใช่

สินค้ำอำหำรเหล่ำนี้ไม่อยูภ่ ำยใต้กฎระเบียบ FSVP

ถ้าใช่

กิจกำรของคุณไม่อยูภ่ ำยใต้กฎระเบียบ FSVP
ด้ำนอันตรำยจำกจุลนิ ทรีย์ในอำหำร
ทังนี คุณต้องตรวจทวนสอบและบันทึกข้อมูลว่ำ
อำหำรนัน มีกำรผลิตตำมข้อก้ำหนด 21 CFR part
113 ส้ำหรับประเด็นอื่นที่ไม่มกี ำรควบคุมตำม part
113 คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ FSVP

ถ้าใช่

ถือว่ากิจการของคุณเป็นไปตามข้อกาหนดส่วนใหญ่
ของ FSVP แล้ว ยกเว้นข้อกาหนดสาหรับการระบุ
ผู้นาเข้าขณะนาเข้าสินค้า

ถ้าใช่
คุณนำเข้ำเฉพำะสินค้ำอำหำรต่อไปนี้เท่ำนั้น
ใช่หรือไม่ (ดู 21 CFR 1.501)
- สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (เป็นไปตำม part
123) หรือส่วนผสมบำงชนิดส้ำหรับใช้ในสัตว์น้ำและ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นไปตำม part 123
- น้ำผลไม้ (เป็นไปตำม part 120) หรือส่วนผสมบำง
ชนิดส้ำหรับใช้ในกำรผลิตน้ำผลไม้ ซึ่งเป็นไปตำม
part 123
- อำหำรส้ำหรับงำนวิจัยหรือกำรประเมิน
- เครื่องดื่มทีม่ ีส่วนผสมแอลกอฮอล์บำงชนิด หรือ
ส่วนผสมบำงชนิดที่ใช้ในกำรผลิตเครือ่ งดื่มที่มี
ส่วนผสมแอลกอฮอล์
- ผลิตภัณฑ์เนือ สัตว์ปกี และไข่บำงชนิดซึ่งก้ำกับดูแล
โดย USDA
- อำหำรที่น้ำเข้ำเพือ่ บริโภคเฉพำะตน
- อำหำรที่น้ำผ่ำน (Transshipped)
- อำหำรที่น้ำเข้ำเพือ่ แปรรูปและส่งออก
- อำหำรจำกสหรัฐฯ ที่ส่งออกและน้ำกลับเข้ำมำโดย
ไม่มีกำรผลิต/แปรรูปต่อในต่ำงประเทศ

ถ้าไม่
คุณนาเข้าอาหารบรรจุกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่า
ตามข้อก้ำหนด 21 CFR part 113 ใช่หรือไม่?
(ดู 21 CFR 1.511)

ถ้าไม่
กิจการของคุณคือสถานทีร่ ับสินค้าซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกาหนดในกฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันสาหรับ
อาหารมนุษย์หรือการควบคุมเชิงป้องกันสาหรับ
อาหารสัตว์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตาม
โปรแกรมควบคุมเชิงป้องกันสาหรับอันตรายในอาหาร
หรือห่วงโซ่การผลิต หรือว่าคุณไม่จาเป็นต้อง
ดาเนินการควบคุมเชิงป้องกันตามกฎระเบียบเหล่านี้ใน
บางกรณี
(ดู 21 CFR 1.502 (c))

ถ้าไม่

๘

ถ้าไม่
คุณนาเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งต้องปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดบางประการของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฉบับปัจจุบนั (Current
Good Manufacturing Practices) ตำม 21 CFR
part 111 ใช่หรือไม่?
(ดู 21 CFR 1.511)

ถ้าใช่

กิจกำรของคุณอยูภ่ ำยใต้กฎระเบียบ FSVP ที่มกี ำร
ปรับเปลี่ยน (Modified) สาหรับผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่ต้องแยกออก ให้ใช้ข้อกาหนด CGMP ปัจจุบัน
ที่มีอยู่แล้ว (Pre-existing Current Good
Manufacturing Practices (CGMPs) สาหรับ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ถ้าใช่

กิจกำรของคุณอยูภ่ ำยใต้ข้อกฎระเบียบ FSVP ที่มี
กำรปรับเปลีย่ น
ตัวอย่างของข้อกาหนดทีม่ ีการปรับเปลี่ยนสาหรับ
ผู้นาเข้าบางราย ได้แก่ ผู้ประกอบการไม่ตอ้ ง
ดาเนินการวิเคราะห์อันตราย และสามารถ
ตรวจทวนสอบผู้ผลิตในต่างประเทศได้โดยใช้การ
รับรองเป็นลายลักษณ์อกั ษรว่าเป็นไปตามข้อกาหนด

ถ้าไม่
คุณคือผูน้ ำเข้ำขนำดเล็กมำกใช่หรือไม่?
(ดู 21 CFR 1.500 และ 1.512)
สาหรับอาหารมนุษย์ ผู้นาเข้าซึ่งมีมูลค่าการขายอาหาร
รวมกับมูลค่าสินค้าตามราคาท้องตลาดในสหรัฐฯ
ที่ นาเข้า ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บไว้แต่ยังไม่ได้
จาหน่าย เฉลี่ยน้อยกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี
ในช่วง 3 ปีกอ่ นหน้าปีปฏิทินของปีที่มีผลบังคับใช้
สาหรับอาหารสัตว์ ผู้นาเข้าซึ่งมีมูลค่าการขายอาหาร
รวมกับมูลค่าสินค้าตามราคาท้องตลาดในสหรัฐฯ ที่
นาเข้า ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บไว้แต่ยังไม่ได้
จาหน่าย เฉลี่ยน้อยกว่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี
ในช่วง 3 ปีกอ่ นหน้าปีปฏิทินของปีที่มีผลบังคับใช้

ถ้าไม่
คุณนำเข้ำอำหำรจำกผูผ้ ลิตรำยย่อยบำงรำย (เช่น
ผูป้ ระกอบกำรที่เข้ำข่ำยภำยใต้ PCHF* หรือ PCAF*
ฟำร์มบำงแห่งที่ไม่เข้ำข่ำยฟำร์มภำยใต้กฎระเบียบ
ควำมปลอดภัยสินค้ำผักผลไม้สด และผูผ้ ลิตไข่
รำยย่อยบำงรำย ใช่หรือไม่
(ดู 21 CFR 1.512)

ถ้าใช่

กิจกำรของคุณอยู่ภำยใต้ข้อกฎระเบียบ FSVP ที่มี
กำรปรับเปลีย่ นสำหรับอำหำรจำกผู้ผลิตเหล่ำนั้น
*Remarks: PCHF = Preventive Controls for Human Food
PCAF = Preventive Controls for Animal Food

ถ้าไม่
คุณนำเข้ำอำหำรบำงประเภทจำกประเทศที่ได้รับกำร
ยอมรับอย่ำงเป็นทำงกำร หรือมีระบบควบคุมควำม
ปลอดภัยอำหำรที่เท่ำเทียม (กับสหรัฐฯ)
(ดู 21 CFR 1.513)

ถ้าใช่

กิจกำรของคุณอยู่ภำยใต้ข้อกฎระเบียบ FSVP ที่มี
กำรปรับเปลีย่ นสำหรับอำหำรจำกผู้ผลิตจำกประเทศ
เหล่ำนั้น
รวมทังต้องระบุว่ำผู้ผลิตเป็นไปตำมข้อก้ำหนดด้ำน
ควำมปลอดภัยของสหรัฐฯ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ของประเทศที่มีควำมเท่ำเทียม

ถ้าไม่

กิจกำรของคุณอยู่ภำยใต้กฎระเบียบ
FSVP

๙
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