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เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ หรือ Food and Drug 
Administration (FDA) ได้เผยแพร่เอกสารกฎระเบียบโปรแกรมการตรวจทวนสอบผู้ผลิตในต่างประเทศส าหรับ      
ผู้น าเข้าอาหารมนุษย์และสัตว์ฉบับสมบูรณ์ (Foreign Supplier Verification Programs (FSVP) for Importers 
of Food for Humans and Animals) ในทะเบียนกลาง (Federal Register) กฎระเบียบนี้จัดท าขึ้นภายใต้
กฎหมายความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัยหรือ Food Safety Modernization Act (FSMA) และจะเริ่มมี             
ผลบังคับใช้กับผู้ประกอบการบางกลุ่มภายใน 18 เดือน 

กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์นี้ก าหนดให้ผู้น าเข้าด าเนินการประเมินความเสี่ยงตามที่ก าหนด        
เพ่ือตรวจทวนสอบว่าอาหารที่น าเข้ามายังสหรัฐอเมริกาผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ กฎระเบียบนี้คือผลลัพธ์ส าคัญของการถ่ายทอดความรู้โดย FDA ให้แก่
ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้บริโภค เจ้าหน้าที่ระดับประเทศ รัฐ ท้องถิ่น ชนเผ่า หน่วยงานรัฐของต่างประเทศ นักวิชาการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย FDA เสนอร่างกฎระเบียบนี้เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 

หลังจากพิจารณาข้อคิดเห็นและการหารือหลายครั้ง ประกอบด้วยการประชาพิจารณ์            
การสัมมนาผ่านเวปไซต์ และการรับฟังต่างๆ  FDA ได้ออกเอกสารเพ่ิมเติมส าหรับการจัดท าร่างกฎระเบียบเมื่อ
เดือนกันยายน 2557 ร่างเอกสารที่ปรับปรุงแล้วยืดหยุ่นให้ผู้น าเข้าสามารถก าหนดมาตรการตรวจทวนสอบได้เอง 
โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการประเมินความเสี่ยงของอาหารและผู้ผลิต ในขณะเดียวกันต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่สูง
กว่าต่อผู้บริโภคท่ัวไปอันเนื่องมาจากอันตรายร้ายแรงที่สุดในอาหาร 

กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์นี้เป็นการควบรวมใจความส าคัญของทั้งข้อเสนอเดิมและข้อเสนอ
เพ่ิมเติม รวมทั้งการเพ่ิมความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามข้อก าหนด เพ่ือสะท้อนถึงการจัดหาและกระจายสินค้าใน
ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ผู้น าเข้าสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนด FSVP ได้ โดยใช้การวิเคราะห์ ประเมิน 
และด าเนินการโดยหน่วยงานอื่นในบางกรณี โดยผู้น าเข้าเป็นผู้ทบทวนและประเมินเอกสารที่เก่ียวข้อง 

FDA มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจว่า ผู้น าเข้าปฏิบัติตามข้อก าหนด  FSVP และต้อง
ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ และให้การฝึกอบรม 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 
1. ขอบเขต 

-  ใครบ้างที่อยู่ภายใตก้ฎระเบียบนี้? 

ค ำแปลสรุป (อย่ำงไม่เป็นทำงกำร) 
กฎระเบียบโปรแกรมกำรตรวจทวนสอบผู้ผลติในต่ำงประเทศส ำหรับผู้น ำเข้ำอำหำรมนุษย์

และสัตว์ภำยใต้ FSMA ฉบับสมบูรณ์ 
FSMA Final Rule on Foreign Supplier Verification Programs (FSVP) for 

Importers of Food for Humans and Animals 
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 ตามวัตถุประสงค์ของ FSVP ผู้น าเข้าคือเจ้าของสินค้าในสหรัฐฯ หรือผู้รับสินค้าอาหาร 
(Consignee) ที่น าเข้ามายังสหรัฐฯ หากไม่มีเจ้าของสินค้าในสหรัฐฯ หรือผู้รับสินค้า ผู้น าเข้า
จะได้แก่ ตัวแทนในสหรัฐฯ (U.S. Agency) หรือตัวแทนของเจ้าของบริษัทผู้รับสินค้าซึ่งอยู่ใน
ต่างประเทศในขณะน าเข้าสินค้า ตามท่ียืนยันในเอกสารมอบฉันทะ สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้
จ า ก เ อกส า ร  Am I Subject to FSVP? (/downloads/Food/GuidanceRegulations 
/FSMA/UCM472461.pdf) 

 มีข้อยกเว้นด้านล่าง 
- อะไรคือ FSVP? FSVP คือ โปรแกรมที่ผู้น าเข้าตามกฎระเบียบนี้จะต้องปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบว่า ผู้ผลิต

ในต่างประเทศมีกระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดภัยในระดับที่เท่าเทียมตามหลักการควบคุมเชิงป้องกัน 
(Preventive Controls) หรือข้อก าหนดด้านความปลอดภัยผักและผลไม้สด  (Produce Safety 
Regulations) และสร้างความมั่นใจได้ว่า ผู้ผลิตอาหารนั้นไม่มีการปลอมปนหรือปิดฉลากไม่ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดสารก่อภูมิแพ้ (Allergens) 

- ผู้น าเข้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระท าดังต่อไปนี้ (และอธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง) 
 วิเคราะห์อันตรายที่รู้อยู่แล้วหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นกับอาหารแต่ละชนิด 
 ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากอาหารโดยใช้การวิเคราะห์อันตรายและประวัติ  (ผลการ

ปฏิบัติงานในอดีต) ของผู้ผลิตในต่างประเทศ 
 ใช้การประเมินความเสี่ยงในอาหารที่น าเข้าและประวัติผู้ผลิตในการรับรอง  (Approved) 

ผู้ผลิตและก าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจทวนสอบผู้ผลิต 
 ด าเนินการตรวจสอบทวนสอบการด าเนินงานของผู้ผลิต 
 ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 

- ผู้น าเข้าจะต้องก าหนดและปฏิบัติตามกระบวนการที่จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าได้
น าเข้าอาหารจากผู้ผลิตในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น โดยยึดหลักการประเมินความเสี่ยง
ของอาหารที่น าเข้าและประวัติของผู้ผลิตหรือ หากจ าเป็นและเป็นการชั่วคราวนั้น สามารถน าเข้าจาก
ผู้ผลิตที่ไม่ได้รับรอง โดยที่อาหารจะต้องได้รับการตรวจทวนสอบอย่างเหมาะสมก่อนการน าเข้า 

- ผู้น าเข้าจะต้องจัดท า รักษา และปฏิบัติตามข้อก าหนด  FSVP ส าหรับอาหารแต่ละชนิดที่มีการน าเข้า
มายังสหรัฐฯ และส าหรับผู้ผลิตสินค้าอาหารนั้นๆ หากผู้น าเข้ามีการน าเข้าอาหารชนิดหนึ่ งจากผู้ผลิต
หลายราย จะต้องก าหนดโปรแกรม FSVP แยกส าหรับผู้ผลิตแต่ละรายด้วย 

- จะถือว่าผู้น าเข้าบางรายที่เป็นผู้ผลิตหรือแปรรูปสินค้าอาหารด้วย เป็นไปตามข้อก าหนดส่วนใหญ่ของ 
FSVP แล้วเมื่อ 

 ผู้น าเข้าเหล่านี้เป็นไปตามข้อก าหนดส าหรับผู้ผลิตในห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) 
ภายใต้กฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกัน 

 ผู้น าเข้าเหล่านี้ด าเนินการควบคุมเชิงป้องกันอันตรายในอาหารตามข้อก าหนดของ
กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกัน หรือ 

 ผู้น าเข้าเหล่านี้ไม่ต้องด าเนินการควบคุมเชิงป้องกันภายใต้กฎระเบียบนั้นในบางกรณีที่ระบุไว้ 
ยกตัวอย่างเช่น กรณีมีการระบุชนิดอาหาร (เช่น เมล็ดกาแฟ) ที่ไม่สามารถบริโภคได้หากไม่
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ผ่านกระบวนการควบคุมเชิงป้องกันเสียก่อน หรือเมื่อผู้บริโภคสามารถลดหรือป้องกัน
อันตรายที่ระบุไว้ได้อย่างมีนัยส าคัญ และผู้น าเข้าปฏิบัติตามข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูล
และการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ต้องมีการการประเมินความเสี่ยงสินค้าที่น าเข้าและจากประวัติของผู้ผลิตซ้ าอย่างน้อยทุก 3 ปี หรือ    
เมื่อมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน หรือเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของผู้ผลิต 

 ผู้น าเข้าไม่ต้องประเมินอาหารหรือผู้ผลิต หรือด าเนินการตรวจทวนสอบผู้ผลิต หากได้รับความมั่นใจ  
(Assurances) อย่างเหมาะสมว่า ผู้ประกอบการในล าดับต่อไปในห่วงโซ่การกระจายสินค้า เช่น ลูกค้า
ของผู้น าเข้า จะด าเนินการแปรรูปอาหารให้เกิดความปลอดภัยได้ตามข้อก าหนด ผู้น าเข้าจะต้องระบุใน
เอกสารที่ก ากับสินค้าอาหารมาด้วยว่า อาหารนั้นไม่ได้ถูกแปรรูปเพื่อการควบคุมอันตรายที่คาดว่าจะพบ 

2. กำรวิเครำะห์อันตรำย 
-    อะไรคือความหมายของค าว่า อันตราย? ผู้น าเข้าต้องระบุและประเมินจากประสบการณ์ ข้อมูลการ

เจ็บป่วย รายงานทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลอ่ืนๆ เกี่ยวกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น
ส าหรับอาหารแต่ละชนิดที่มีการน าเข้า เพ่ือพิจารณาว่าต้องควบคุมอันตรายเหล่านี้หรือไม่ ซึ่งครอบคลุม 
 อันตรายทางชีวภาพ ซึ่งรวมถึงปรสิตและแบคทีเรียก่อโรค 
 อันตรายทางเคมี ซึ่งรวมถึงอันตรายจากสารกัมมันตรังสี ยาและสารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง ชีวพิษ

ธรรมชาติ การเน่าเสียของอาหาร สีหรือสารเจือปนอาหารที่ไม่อนุญาต และอาหารที่ก่อภูมิแพ้ 
 อันตรายทางกายภาพ เช่น แก้ว 

-    จะต้องเป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและก่อให้เกิดโรคหรือการบาดเจ็บซึ่งเกิดตามธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
เติมลงไป หรือตั้งใจเติมลงไปเพ่ือเกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น การใช้ส่วนผสมราคาถูกลง 

-    การวิเคราะห์จะต้องประเมินความเป็นไปได้ของอันตรายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการควบคุม และความ
รุนแรงของความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น 

-    ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในขั้นตอนการประเมิน 
 การพัฒนาสูตรอาหาร 
 สภาพ หน้าที่ และการออกแบบสถานที่ผลิตและเครื่องมือเครื่องใช้ของสถานที่ผลิตอาหารโดยทั่วไป 
 วัตถุดิบและส่วนผสมอื่นๆ  
 วิธีการขนส่ง 
 กระบวนการเก็บเก่ียว การผลิต การแปรรูป และการบรรจุ 
 การบรรจุและการปิดฉลาก 
 การเก็บรักษาและการกระจายสินค้า 
 การใช้งานหลักหรือคาดว่าจะใช้งาน 
 สุขลักษณะซึ่งรวมถึงสุขอนามัยของพนักงาน 

-    ผู้น าเข้าสามารถมอบหมายให้ผู้อ่ืนด าเนินการวิเคราะห์อันตรายแทนได้ โดยที่ผู้น าเข้าต้องทบทวนและ
ประเมินเอกสารที่เก่ียวข้อง 
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3. กำรประเมินควำมเสี่ยงอำหำรและประวัติของผู้ผลิต 
-   ต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงอะไรบ้างในอาหารที่น าเข้าและประวัติของผู้ผลิต? ผู้น าเข้าจะต้อง

ประเมินดังนี ้
 การวิเคราะห์อันตราย 
 ผู้ที่จะลดหรือป้องกันอันตรายได้อย่างมีนัยส าคัญ เช่น ผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ

หรือส่วนผสมให้กับผู้ผลิตในต่างประเทศ 
 ขั้นตอนการท างาน กระบวนการผลิต และวิธีปฏิบัติซึ่งเก่ียวข้องกับความปลอดภัยอาหารของผู้ผลิต

ในต่างประเทศ 
 การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารของ FDA และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของผู้ผลิตในต่างประเทศ 
 ประวัติด้านความปลอดภัยอาหารของผู้ผลิตในต่างประเทศ รวมทั้งการตอบสนองในการแก้ไขของ

บกพร่องในอดีตของผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศ 
 ปัจจัยอื่นๆ ตามความจ าเป็น รวมถึงการเก็บรักษาและการขนส่ง 

 ผู้น าเข้าควรสามารถมอบหมายให้ผู้อ่ืน (ที่ไม่ใช่ผู้ผลิตในต่างประเทศ) ด าเนินการประเมินความเสี่ยงแทน  
ก็ได้ โดยที่ผู้น าเข้าต้องเป็นผู้ท าการทบทวนและประเมินเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4. กำรตรวจทวนสอบผู้ผลิต 
 ต้องด าเนินกิจกรรมใดบ้างในการตรวจทวนสอบผู้ผลิต? ผู้น าเข้าจะต้องจัดท าและด าเนินการตามขั้นตอน

การท างานที่จัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยขึ้นอยู่กับผลการประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่า การน าเข้าส่วนใหญ่จะมาจากผู้ผลิตในต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง และจะต้องด าเนินการตรวจ    
ทวนสอบอย่างเหมาะสม 

 ผู้น าเข้ามีการด าเนินการตรวจสอบทวนสอบที่ยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของอาหารแต่ละชนิด และ
ลักษณะของแต่ละผู้ผลิตแต่ละราย โดยมีทางเลือกดังนี้ 

 การตรวจประเมินโรงงานผู้ผลิตประจ าปี โดยจะด าเนินการกรณีนี้ก็ต่อเมื่อ มีความเป็นไปได้ท่ีหาก
ได้รับอันตรายจากสิ่งที่ควบคุมโดยผู้ผลิตในต่างประเทศแล้ว จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
มนุษย์หรือสัตว์อย่างร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิต (เรียกว่าอันตรายชนิด SAHCODHA หรือ Serious 
Adverse Health Consequences or Death to Human or Animals) อย่างไรก็ตาม ผู้น าเข้า
สามารถคัดเลือกวิธีการตรวจทวนสอบ โดยที่ผู้น าเข้าจะต้องจัดท าเอกสารเพ่ือระบุว่าทางเลือกนี้   
มีความเหมาะสมอย่างไร และสามารถให้ความมั่นใจอย่างพอเพียงได้ว่า ผู้ผลิตในต่างประเทศ     
มีการผลิตอาหารที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯ  

 การสุ่มตัวอย่างและทดสอบ 
 การทบทวนบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัยอาหารที่เกี่ยวข้องของผู้ผลิต 

 ผู้น าเข้าสามารถมอบหมายให้ผู้อ่ืน (ที่ไม่ใช่ผู้ผลิตในต่างประเทศ) ท าหน้าที่ก าหนดและด าเนินการตรวจ
ทวนสอบผู้ผลิตได้อย่างเหมาะสม โดยที่ผู้น าเข้าต้องเป็นผู้ท าการทบทวนและประเมินเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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5. กำรแก้ไขข้อบกพร่อง 
 -   จะท าอย่างไรหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น?  ผู้น าเข้าจะต้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเหมาะสมโดย

ทันที หากพบว่าผู้ผลิตในต่างประเทศไม่ได้ใช้วิธีการผลิตและกระบวนการผลิตที่สามารถปกป้องสุขภาพ
อนามัยของผู้บริโภคได้อย่างเท่าเทียมตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของผักและผลไม้สด
หรือกฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกัน หรือผู้ผลิตมีการผลิตอาหารที่ปลอมปน (Adulterated) หรือ     
ปิดฉลากไม่ถูกต้องเก่ียวกับสารก่อภูมิแพ้ 

 มาตรการแก้ไขที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่อาจรวมถึงการหยุดน าเข้าจากผู้ผลิตใน
ต่างประเทศรายนั้นๆ จนกว่าสาเหตุของการไม่เป็นไปตามข้อก าหนด การปลอมปน หรือปิดฉลาก
ไม่ถูกต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม 

6. ข้อยกเว้นและกำรปรับเปลี่ยนมำตรฐำน (Exemptions and Modified Standards) 
-   ข้อก าหนดส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplements) จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึง

สิ่งที่น าเข้าว่าเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรือเป็นส่วนผสม/ส่วนประกอบ 
 ผู้น าเข้าซึ่งจัดท าและด าเนินการตรวจทวนสอบการเป็นไปตามข้อก าหนดซึ่งมีข้อก าหนดเฉพาะ 

(เกี่ยวกับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและภาชนะบรรจุ) จะด าเนินการภายใต้อีก
กฎระเบียบหนึ่ง ได้แก่ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีอยู่แล้วใน
ปั จ จุ บั นห รื อ  Pre-existing Dietary Supplement Current Good Manufacturing Practices 
(CGMP)  จึงไม่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดส่วนใหญ่ของ FSVP 

 จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันส าหรับผู้น าเข้า ซึ่งลูกค้าต้องเป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะและตรวจทวนสอบว่า
เป็นไปตามข้อก าหนด ยกเว้นแต่ว่าผู้น าเข้าจะต้องได้รับเอกสารยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าลูกค้า
จะปฏิบัติตามข้อก าหนดเหล่านั้นด้วย 

 ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดพ้ืนฐาน
ของ FSVP (ยกเว้นข้อก าหนดเกี่ยวกับการวิเคราะห์อันตราย) แต่การตรวจทวนสอบจะมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CGMP 

 ข้อก าหนด FSVP ที่มีการปรับเปลี่ยนนี้จัดท าขึ้นส าหรับผู้น าเข้ารายย่อยและผู้น าเข้าที่น าเข้าอาหารจาก
ผู้ผลิตรายย่อยบางราย (ตัวอย่างของข้อก าหนดที่ปรับเปลี่ยน เช่น ผู้น าเข้าบางรายไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการวิเคราะห์อันตราย และสามารถตรวจทวนสอบผู้ผลิตในต่างประเทศของตนได้โดยการใช้
ค ายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ผลิต) 

 ค าจ ากัดความของผู้น าเข้ารายย่อยจะสอดคล้องกับค าจ ากัดความของธุรกิจขนาดเล็กใน
กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกัน โดยที่ใช้เพดาน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส าหรับอาหารมนุษย์ 
และ 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส าหรับอาหารสัตว์ 

 ผู้น าเข้าสินค้าจากผู้ผลิตรายย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด FSVP ที่ปรับเปลี่ยนแล้ว ผู้ผลิต  
รายย่อย ได้แก่  
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 ผู้ประกอบการผลิตที่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรับเปลี่ยนแล้ว ภายใต้กฎระเบียบการ
ควบคุมเชิงป้องกันเนื่องจากเป็นสถานที่ผลิตที่เข้าข่าย 

 ฟาร์มที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของผักผลไม้สด เนื่องจากมีรายได้จาก
การจ าหน่ายผักผลไม้สดประจ าปีเฉลี่ย 25,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือน้อยกว่า หรือเนื่องจาก
เข้าข่ายได้รับการยกเว้น 

 ผู้ผลิตไข่ไก่ท้ังเปลือกซึ่งมีแม่ไก่น้อยกว่า 3,000 ตัว 
 ผู้ผลิตที่เข้าข่ายเหล่านี้ส่วนใหญ่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านความ

ปลอดภัยอาหารของ FDA ที่เกี่ยวข้อง หรือให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่มีการปรับเปลี่ยน และ
บางกรณีจะเนื่องมาจากขนาดของผู้ประกอบการเพียงประการเดียว 

- มีข้อก าหนดที่มีการปรับเปลี่ยนส าหรับอาหารบางประเภทจากผู้ผลิตในต่างประเทศ ซึ่งในประเทศนั้นๆ     
มีระบบควบคุมความปลอดภัยอาหารซึ่งได้รับการยอมรับ เมื่อเปรียบเทียบ หรือพิจารณาแล้วว่ามี        
ความเท่าเทียมกับระบบของสหรัฐฯ  

- นอกจากนี้ FSVP จะไม่ครอบคลุมอาหารที่น าเข้าบางประเภท ได้แก่ 
 น้ าผลไม้ สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการควบคุมจุดวิกฤตในกระบวนการ

ผลิตหรือ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ของ FDA และส่วนผสม
บางชนิดที่ใช้ในการผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด HACCP 

 อาหารส าหรับงานวิจัยหรือการประเมิน 
 อาหารเพื่อการบริโภคเฉพาะตน 
 เครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมแอลกอฮอล์และส่วนผสมบางชนิดที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
 อาหารที่น าเข้าส าหรับแปรรูปเพื่อการส่งออกในอนาคต 
 อาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ าหรือ  Low-acid Canned Food (LACF) เช่น ผักบรรจุ

กระป๋อง โดยพิจารณาเฉพาะประเด็นที่ว่าอันตรายจากจุลินทรีย์ได้รับการครอบคลุมโดย
กฎระเบียบอื่นแล้วเท่านั้น รวมถึงส่วนผสมบางชนิดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องที่มีความเป็น
กรดต่ า (เฉพาะเหตุผลด้านอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์เท่านั้น) 

 ผลิตภัณฑ์เนื้อ สัตว์ปีก และไข่บางชนิด ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ หรือ 
US Department of Agriculture (USDA) ในขณะที่มีการน าเข้า 

วันที่มีผลบังคับใช้ 
วันที่มีผลบังคับใช้กับผู้น าเข้าตามกฎระเบียบ FSVP คือ วันอย่างช้าที่สุดของก าหนดการต่อไปนี้ 

- 18 เดือน หลังจากการเผยแพร่ (Published) กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์ 
- 6 เดือนหลังจากวันที่ก าหนดให้ผู้ผลิตในต่างประเทศต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ      

การน าเข้าอาหารจากผู้ผลิตซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันและความปลอดภัย       
ผักผลไม้สด  

- ส าหรับผู้น าเข้าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แปรรูปด้วย คือวันเดียวกันกับวันที่ก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
โปรแกรมห่วงโซ่การผลิต (Supply-chain Program) ตามกฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกัน ทั้งนี้ วันที่มี



๗ 
 

ผลบังคับใช้จะแตกต่างกันออกไปส าหรับกฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับโปรแกรมห่วงโซ่การ
ผลิต โดยขึ้นอยู่กับขนาดของสถานที่รับสินค้า และตามก าหนดเวลาที่ผู้ผลิตสินค้าที่ส่งออกไปยังสถานที่รับ
สินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย FSMA ฉบับใหม ่

กำรให้ควำมช่วยเหลือต่ออุตสำหกรรม 
FDA อยู่ระหว่างการจัดท าเอกสารคู่มือหลายฉบับ ได้แก่ 

- ค าแนะน าทั่วไปของ FSVP 
- ท าอย่างไรจึงจะมีเชี่ยวชาญที่จ าเป็นส าหรับการเป็นผู้ตรวจประเมินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าแผนงานการฝึกอบรมและการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ซึ่งครอบคลุม 
- การรว่มมือกับอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยงานด้านการศึกษา USDA หน่วยงานพัฒนาระหว่างประเทศของ

สหรัฐฯ (United States Agency for International Development) และหน่วยงานรัฐของประเทศ
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือและโปรแกรมการฝึกอบรมที่จ าเป็น เพ่ือให้ผู้ส่งออกรวมถึงผู้ส่งออกจาก
ประเทศก าลังพัฒนาสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดได้ 

- การจัดตั้งเครือข่าย FDA/FSMA เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร ซึ่งขณะนี้
ได้เริ่มด าเนินการแล้ว เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลกลางส าหรับช่วยเหลือให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเข้าใจและ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย FSMA ได ้

- การร่วมมือกับพันธมิตรด้านการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับความปลอดภัยอาหารหรือ Food Safety 
Preventive Controls Alliance (FSPCA) ในการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมและการให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ 

 หลักสูตรการฝึกอบรมของ FSPCA ประกอบด้วยบทเรียนเกี่ยวกับกฎระเบียบ FSVP ส าหรับ
ผู้ผลิตซึ่งน าเข้าอาหาร และหลักสูตร FSVP เต็มรูปแบบส าหรับผู้น าเข้าที่ไม่ใช่ผู้แปรรูป 

 
  



๘ 
 

กิจกำรของคุณอยู่ภำยใต้กฎระเบียบ FSVP หรือไม่ 
  

ถ้าใช ่

คณุคือผูน้ ำเข้ำตำมค ำจ ำกดัควำมภำยใต้ Part 1 
subpart L หรือไม่? (ดู 21  CFR 1.500) 
คุณคือเจ้าของ  (Owner) หรือผูร้ับสินค้า 
(Consignee) ในสหรัฐฯ ส าหรับสินค้าอาหารทีน่ าเข้า
มายังสหรัฐฯ ใช่หรือไม่ หรือ หากไม่มเีจ้าของหรือผู้รับ
สินค้าอาหารในสหรฐัฯ ในขณะที่มกีารน าเขา้ คุณคือ
ตัวแทน (Agent) หรือผูแ้ทน (Representative) ใน
สหรัฐฯ ของเจ้าของสนิค้าหรือผูร้ับสินค้าซ่ึงอยู่ใน
ต่างประเทศในขณะทีม่ีการน าเข้าใช่หรือไม?่ 

คณุน ำเข้ำเฉพำะสินค้ำอำหำรต่อไปนี้เทำ่นั้น         
ใช่หรือไม่ (ดู 21 CFR 1.501) 
- สัตว์น ้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ำ (เป็นไปตำม part 

123) หรือส่วนผสมบำงชนิดส้ำหรับใช้ในสัตว์น ้ำและ
ผลิตภัณฑ์ซ่ึงเป็นไปตำม part 123 

- น ้ำผลไม้ (เป็นไปตำม part 120) หรือส่วนผสมบำง
ชนิดส้ำหรับใช้ในกำรผลิตน ้ำผลไม ้ซึ่งเป็นไปตำม 
part 123 

- อำหำรส้ำหรับงำนวิจัยหรอืกำรประเมนิ 
- เครื่องดื่มทีม่ีส่วนผสมแอลกอฮอล์บำงชนิด หรือ 

ส่วนผสมบำงชนิดที่ใช้ในกำรผลิตเครือ่งดื่มที่มี
ส่วนผสมแอลกอฮอล ์

- ผลิตภัณฑ์เนื อ สัตว์ปีก และไข่บำงชนิดซึ่งกำ้กับดูแล
โดย  USDA 

- อำหำรที่น้ำเข้ำเพือ่บริโภคเฉพำะตน 
- อำหำรที่น้ำผ่ำน (Transshipped) 
- อำหำรที่น้ำเข้ำเพือ่แปรรูปและส่งออก 
- อำหำรจำกสหรฐัฯ ที่ส่งออกและน้ำกลับเข้ำมำโดย

ไม่มีกำรผลิต/แปรรูปตอ่ในต่ำงประเทศ 

กิจกำรของคณุไม่อยูภ่ำยใตก้ฎระเบียบ FSVP ถ้าไม่ 

ถ้าใช ่

สินค้ำอำหำรเหล่ำนี้ไม่อยูภ่ำยใตก้ฎระเบยีบ FSVP 

คุณน าเข้าอาหารบรรจุกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ า 
ตามข้อก้ำหนด 21 CFR part 113 ใช่หรือไม่?            
(ดู 21  CFR 1.511) 
 

ถ้าไม่ 

ถ้าใช ่

กิจการของคุณคือสถานทีร่ับสินค้าซ่ึงเป็นไปตาม
ข้อก าหนดในกฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับ
อาหารมนุษย์หรือการควบคมุเชิงป้องกนัส าหรับ   
อาหารสัตว ์ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม
โปรแกรมควบคุมเชิงป้องกนัส าหรับอันตรายในอาหาร 
หรือห่วงโซ่การผลติ หรอืว่าคุณไม่จ าเป็นตอ้ง
ด าเนนิการควบคุมเชิงป้องกันตามกฎระเบียบเหล่านี้ใน
บางกรณ ี
(ดู 21  CFR 1.502 (c)) 

กิจกำรของคณุไม่อยูภ่ำยใตก้ฎระเบียบ FSVP        
ด้ำนอนัตรำยจำกจุลนิทรีย์ในอำหำร 
ทั งนี  คณุต้องตรวจทวนสอบและบันทกึข้อมลูว่ำ     
อำหำรนั น มกีำรผลิตตำมข้อก้ำหนด 21 CFR part 
113 ส้ำหรับประเด็นอื่นที่ไม่มกีำรควบคุมตำม part 
113 คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ  FSVP 

ถ้าใช ่

ถ้าไม่ 

ถือว่ากิจการของคุณเป็นไปตามขอ้ก าหนดสว่นใหญ่
ของ FSVP แล้ว ยกเวน้ขอ้ก าหนดส าหรับการระบุ    
ผู้น าเข้าขณะน าเขา้สินค้า 
 

ถ้าไม่ 
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ถ้าใช ่

ถ้าใช ่

ถ้าไม่ 

ถ้าใช ่

ถ้าไม่ 

ถ้าไม่ 

คณุน ำเข้ำอำหำรจำกผูผ้ลติรำยย่อยบำงรำย (เช่น 
ผูป้ระกอบกำรที่เข้ำข่ำยภำยใต ้PCHF* หรือ PCAF*
ฟำร์มบำงแห่งที่ไม่เข้ำข่ำยฟำร์มภำยใตก้ฎระเบียบ
ควำมปลอดภัยสินค้ำผกัผลไม้สด และผูผ้ลิตไข่     
รำยย่อยบำงรำย ใช่หรือไม่ 
(ดู 21  CFR 1.512) 

คุณน ำเข้ำอำหำรบำงประเภทจำกประเทศท่ีได้รับกำร
ยอมรับอย่ำงเป็นทำงกำร หรือมีระบบควบคุมควำม
ปลอดภัยอำหำรท่ีเท่ำเทียม (กับสหรัฐฯ) 
 (ดู 21  CFR 1.513) 

ถ้าใช ่

กิจกำรของคุณอยู่ภำยใต้ข้อกฎระเบยีบ  FSVP ท่ีมี
กำรปรับเปลีย่นส ำหรับอำหำรจำกผู้ผลิตเหล่ำนั้น 

กิจกำรของคุณอยู่ภำยใต้ข้อกฎระเบยีบ FSVP ท่ีมี
กำรปรับเปลีย่นส ำหรับอำหำรจำกผู้ผลิตจำกประเทศ
เหล่ำนั้น 
รวมทั งต้องระบุว่ำผู้ผลิตเป็นไปตำมข้อก้ำหนดด้ำน
ควำมปลอดภัยของสหรฐัฯ หรอืกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ของประเทศที่มีควำมเท่ำเทียม 

กิจกำรของคุณอยู่ภำยใต้กฎระเบยีบ  
FSVP 

คุณน าเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซ่ึงตอ้งปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดบางประการของหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฉบับปัจจุบัน (Current 
Good Manufacturing Practices)  ตำม 21 CFR 
part 111  ใช่หรือไม?่  
(ดู 21  CFR 1.511) 
 

กิจกำรของคณุอยูภ่ำยใตก้ฎระเบยีบ FSVP ที่มีกำร
ปรบัเปลี่ยน (Modified) ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่ต้องแยกออก ให้ใช้ข้อก าหนด CGMP ปัจจุบัน
ที่มีอยู่แล้ว (Pre-existing Current Good 
Manufacturing Practices (CGMPs) ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร 

คณุคือผูน้ ำเข้ำขนำดเลก็มำกใชห่รือไม่?                  
(ดู 21 CFR 1.500 และ 1.512) 
ส าหรับอาหารมนุษย์ ผู้น าเข้าซึ่งมมีูลค่าการขายอาหาร
รวมกับมูลค่าสินค้าตามราคาทอ้งตลาดในสหรัฐฯ        
ที่  น าเข้า ผลิต แปรรูป  บรรจ ุหรือเก็บไวแ้ต่ยังไม่ได้
จ าหน่าย เฉลี่ยน้อยกว่า 1 ล้านเหรียญสหรฐัฯ ตอ่ปี 
ในช่วง 3 ปีกอ่นหน้าปีปฏิทินของปีที่มีผลบังคับใช้  
 
ส าหรับอาหารสัตว์ ผู้น าเข้าซึ่งมมีูลค่าการขายอาหาร
รวมกับมูลค่าสินค้าตามราคาทอ้งตลาดในสหรัฐฯ ที่
น าเข้า ผลิต แปรรูป  บรรจ ุหรือเก็บไวแ้ต่ยังไม่ได้
จ าหน่าย เฉลี่ยน้อยกว่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตอ่ปี 
ในช่วง 3 ปีกอ่นหน้าปีปฏิทินของปีที่มีผลบังคับใช้  
 

กิจกำรของคณุอยูภ่ำยใต้ข้อกฎระเบยีบ FSVP ที่มี
กำรปรบัเปลีย่น  
ตัวอย่างของข้อก าหนดทีม่ีการปรับเปลี่ยนส าหรับ   
ผู้น าเข้าบางราย ได้แก ่ผู้ประกอบการไม่ตอ้ง
ด าเนนิการวิเคราะหอ์ันตราย และสามารถ           
ตรวจทวนสอบผู้ผลิตในต่างประเทศได้โดยใช้การ
รับรองเป็นลายลักษณอ์กัษรว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนด 
 

ถ้าไม่ 

ถ้าไม่ 

*Remarks:   PCHF = Preventive Controls for Human Food 

           PCAF = Preventive Controls for Animal Food 

ฝ่ำยกำรเกษตรประจ ำสถำนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
ธันวำคม 2558 

 


