คําแปลสรุป (อยางไมเปนทางการ)
เอกสารขอแนะนํา: ขอกําหนดของโปรแกรมหวงโซการผลิต และขอกําหนดในการรับรองและตรวจทวนสอบ
ผูจัดหาสินคาใหผูรับจางผลิตอาหารมนุษยและสัตว
Supply-Chain Program Requirements and Co-Manufacturer Supplier Approval and
Verification for Human Food and Animal Food: Guidance for Industry
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug
Administration หรือ FDA) ประกาศวาไดจัดทําเอกสารขอแนะนําวาดวยขอกําหนดของโปรแกรมหวงโซการผลิต
และขอกําหนดในการรับรองและตรวจทวนสอบผูจัดหาสินคาใหกับผูรับจางผลิตอาหารมนุษยและสัตวแลวเสร็จ
โดยสาระสําคัญของเอกสารขอแนะนําไดมุงเนนชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับรองและตรวจทวนสอบผูจั ดหา
สินคา (Supplier) ที่สอดคลองกับขอกําหนดโปรแกรมหวงโซการผลิต (Supply-Chain Program) ใหแกผูมีสวน
เกี่ยวของทั้งที่ผลิตสินคาเอง และผลิตโดยมีสัญญาการรับจางผลิต (Co-Manufacturing) ไดแก เจาของตราสินคา
(Brand Owner) และผูรับจางผลิตสินคา (Co-Manufacturer) นอกจากนี้ FDA ยังไดขยายกําหนดเวลาในการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดข างตนออกไปอี ก 2 ป ในกรณีของการรับจ างผลิต เนื่องจากอาจต องใชร ะยะเวลาเพื่ อ
ดําเนินการปรับเปลี่ยนแกไขหรือจัดทําสัญญาฉบับใหมซึ่งตองระบุใหเจาของตราสินคาและผูรับจางผลิตสินคา
สามารถเปดเผยและแลกเปลี่ยนขอมูลของผูจัดหาสินคา (เชน ผลการตรวจประเมินผูจัดหาสินคา) ระหวางกันได
เอกสารข อ แนะนํ า เรื่ อ ง “Supply-Chain Program Requirements and Co-Manufacturer
Supplier Approval and Verification for Human Food and Animal Food: Guidance for Industry” ไ ด
ชี้แจงใน 3 ประเด็น ไดแก
1) ข อกํ า หนดด า นโปรแกรมหว งโซการผลิต (Supply-Chain Program) สําหรับ วัตถุดิบ และ
สวนผสมอาหารที่กําหนดไวใหตองมีการควบคุมอันตรายตลอดหวงโซการผลิต ยกเวน (1) วัตถุดิบและสวนผสมที่
ไดรับการควบคุมและรับรองผานกฎระเบียบโปรแกรมการตรวจทวนสอบผูจัดหาสินคาในตางประเทศ (Foreign
Supplier Verification Program หรือ FSVP) แลว หรือ (2) อาหารที่นําเขามาเพื่อวัตถุประสงคในการวิจัยหรือ
พัฒนา ทั้งนี้ หากไมไดรับยกเวนใน 2 กรณีดังกลาว ผูรับจางผลิตสินคาตองปฏิบัติตามภายใตกฎระเบียบการ
ควบคุมเชิงปองกันสําหรับอาหารมนุษย (Preventive Controls for Human Foods) และกฎระเบียบการควบคุม
เชิงปองกันสําหรับอาหารสัตว (Preventive Controls for Animal Food)
2) ขอปฏิบัติภายใตกฎระเบียบโปรแกรม FSVP สําหรับผูนําเขาที่มีฐานะเปน Receiving Facility
ซึ่งจะนําวัตถุดิบและสวนผสมอาหารไปผลิตและแปรรูปตอ
3) การขยายเวลาในการปฏิบัติตามขอกําหนดขางตน ซึ่งผอนผันใหแกผูที่ยังไมสามารถปรับแก
หรือจัดทําสัญญาฉบับใหม เพื่อใหดําเนินการตรวจทวนสอบและรับรองผูจัดหาสินคาไดตามขอกําหนดขางตน
ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 แตผูนั้นจะตองสามารถชี้แจงและพิสูจนไดวาไดดําเนินกิจกรรมหรือแผนงาน
ควบคุมความปลอดภัยอาหารและตรวจสอบวัตถุดิบที่เพียงพอตอการสรางความมั่นใจไดตามรายละเอียดเงื่อนไข

และสถานการณที่ FDA ระบุไวในเอกสารขอแนะนําเทานั้น อยางไรก็ตาม เมื่อพนกําหนดระยะเวลาผอนผัน ก็
จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดการตรวจทวนสอบและรับรองขางตน
อนึ่ง สาธารณชนสามารถยื่นขอคิดเห็นตอเอกสารขอแนะนําฉบับนี้ไดทางอิเล็กทรอนิกสที่เว็บไซต
www.regulations.gov หรือยื่นเปนลายลักษณอักษรไปที่
Docket Management Staff (HFA-305)
Food and Drug Administration
5630 Fishers Lane, rm. 1061
Rockville, MD 20852
โดยตองระบุวา “Docket No. FDA-2017-D-5996”
• กฎหมายที่ใชอางอิง
- กฎระเบียบการควบคุมเชิงปองกันสําหรับอาหารมนุษย (Part 117)
- กฎระเบียบการควบคุมเชิงปองกันสําหรับอาหารสัตว (Part 507)
- ระเบียบ FSVP ซึ่งกําหนดใหผูนําเขาตองจัดโปรแกรมตรวจทวนสอบสินคาอาหารหรือวัตถุดิบที่
นํ าเข าจากต า งประเทศ และต องรั บ รองว าอาหารและวัตถุดิบ นั้น สอคลองตามระเบีย บและขั้น ตอนที่ส หรัฐฯ
กําหนด โดยประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง ไดแก
(1) แนวทางปฏิบัติสําหรับการผลิตที่ดีในปจจุบัน (Current Good Manufacturing Practice
หรือ CGMP) สําหรับการผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหารมนุษย/สัตว
(2) การที่โรงงานทั้งในและนอกสหรัฐฯ ที่ตองขึ้นทะเบียนภายใตกฎหมายอาหาร ยา และ
เครื่องสําอาง (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act หรือ FD&C Act) ตองจัดทํา
และนําการวิเคราะหอันตรายและมาตรการควบคุมเชิงปองกันที่พิจารณาจากความเสี่ยง
สําหรับอาหารมนุษย/สัตวไปปฏิบัติ
• นิยามที่เกี่ยวของ
- Co-Manufacturing หมายถึง การทําสัญญาโดยที่องคกรหนึ่ง (เจาของตราสินคา หรือ Brand
Owner) ยินยอมใหองค กรที่ 2 (ผูรับจางผลิตสินคา หรือ Co-manufacturer) ผลิต/แปรรูปอาหารมนุ ษย ห รื อ
อาหารสัตวใหในนามขององคกรนั้น
- Receiving Facility หมายถึง ผูรับจางหรือโรงงานดําเนินการผลิต/แปรรูปวัตถุดิบหรือสวนผสม
ที่ ไ ด รั บ มาจากผู จั ด หาสิ น ค า โดยนิ ย ามนี้ ค รอบคลุ ม เฉพาะผู รั บ จ า งผลิ ต ที่ ใ ช วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ส ว นผสมที่ ส หรั ฐ ฯ
กําหนดใหตองมีการควบคุมอันตรายในหวงโซการผลิตเทานั้น
- Supplier หมายถึ ง ผู จั ดหาซึ่งเปน สถานประกอบการที่ผ ลิต/แปรรูปอาหาร เลี้ย งสัตวหรือ
เพาะปลูกอาหาร และจัดเตรียมใหแก Receiving Facility ซึ่งจะตองไมมีการผลิต/แปรรูปสินคาเพิ่มเติม โดยสถาน
2

ฝายการเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
พฤศจิกายน 2560

ประกอบการอื่ น ยกเว น การผลิ ต /แปรรู ป เพิ่ ม เติ ม นั้ น เป น แค ก ารติ ด ฉลากหรื อ กิ จ กรรมที่ ค ล า ยกั น นี้ ที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงสินคานอยมาก (de minimis)
- Supply-Chain-Applied Control หมายถึง การควบคุมเชิงปองกันสําหรับอันตรายในวัตถุดิบ
หรือสวนผสมกอนที่จะไดรับสินคา
• ขอปฏิบัตขิ องผูนําเขาภายใตกฎระเบียบโปรแกรม FSVP
- ผูนําเขาตองจัดทํา ดูแลรักษา และปฏิบัติตามโปรแกรม FSVP โดยรวมไปถึงการรับรองวาผู
จัดหาสินคาในตางประเทศไดมีการผลิตอาหาร ซึ่งมีการแปรรูปและขั้นตอนที่สอดคลองและมีความปลอดภัยตอ
สาธารณสุขในระดับเดียวกับที่กําหนดไวใน FD&C Act section 418 ของสหรัฐฯ
- ขอกําหนด FD&C section 418 ระบุวาหากผูนําเขามีฐานะเปน Receiving Facility ที่ไดจัดทํา
และนํ าโปรแกรมห ว งโซ การผลิ ตที่ พิจ ารณาจากความเสี่ย ง (Risk-Based Supply-Chain Program) มาปฏิบัติ
รวมทั้ ง ได ทํ า ตามข อ กํ า หนด 21 CFR part 117 subpart G หรื อ part 507 Subpart E อาจถื อ ได ว า ผู นํ า เข า
ดั งกล าวได ป ฏิ บั ติตามข อ กํ า หนดของกฎระเบีย บ FSVP ทั้ งหมดแล ว อย า งไรก็ต าม ยั งคงจะตองปฏิ บั ติ ต าม
ขอกําหนดดานการแสดงตัวตนผูนําเขา (Importer Identification) ภายใต 21 CFR 1.509
ทั้งนี้ ขอกําหนดดานการแสดงตัวตนผูนําเขาตามที่กําหนดใน 21 CFR 1.509(a) ระบุไววาเมื่อยื่น
เอกสารทางอิเล็กทรอนิกสประกอบการนําเขาตอกรมศุลกากรสหรัฐฯ (U.S. Customs and Border Protection
หรือ CBP) สําหรับสินคาอาหารนําเขาทุกรายการ ผูนําเขาจะตองแจงชื่อ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และตองระบุ
หมายเลขสถานประกอบการ (Unique Facility Identifier) ที่ไดรับการยอมรับจาก FDA ดวย
• ประเด็นขอกังวลในการบังคับใช
เนื่องดวยขอกําหนดดานหวงโซการผลิต (Supply-Chain Provision) อนุญาตใหองคกร (Entity)
อื่นที่ไมใช Receiving Facility (เชน เจาของตราสินคา) สามารถกําหนด ดําเนินการ หรือทั้งกําหนดและดําเนินการ
เพื่อตรวจทวนสอบผูจัดหาสิน คาที่เหมาะสมได โดยมีเงื่อนไขวา Receiving Facility จะตองเก็บบันทึ กผลการ
ดําเนินงานขางตนไว โดยที่สามารถนําขอมูลที่ไดรับมาใชเพื่อการตรวจสอบทวนสอบผูจัดหาสินคาของตนเองได
เชนกัน
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดขางตน เจาของตราสินคาและผูจัดหาสินคาจึงอาจมี ความ
จําเปนตองปรับแกไขสัญญาระหวางกัน อันจะทําใหเจาของตราสินคาสามารถเปดเผยขอมูลบางสวน (เชน การ
ตรวจประเมินผูจัดหาสินคา) กับผูรับจางผลิตสินคาได ทั้งนี้ สัญญาบางฉบับอาจกีดกันไมใหผูรับจางผลิตสินคา
สามารถทบทวนตรวจสอบขอมูลดานการตรวจทวนสอบผูจัดหาสินคาของเจาของตราสินคาได จึงทําใหผูรับจาง
ผลิตสินคาไมสามารถตรวจทวนสอบผูจัดหาสินคาดวยการพิจารณาจากเอกสาร และสงผลใหผูรับจางผลิตสินคา
ตองดําเนินการตรวจทวนสอบผูจัดหาสินคา (เชน การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ (On-site audit)) เอง
โดยไมจําเปน
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ทั้งนี้ การปรับแกไขสัญญานั้นอาจต องใชเวลานานและจะเป นการกีดกัน ไมใหผู ประกอบการ
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดไดทันวันที่ตองปฏิบัติตาม ดังนั้น FDA จึงประกาศแสดงเจตนาวาจะไมบังคั บ ใช
มาตรการต า งๆ ต อ Receiving Facility ที่ เ ป น ผู รั บ จ า งผลิ ต สิ น ค า ที่ ไ ม ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดโปรแกรม
หวงโซการผลิตสําหรับอาหารที่ผลิตใหแกเจาของตราสินคาบางขอภายใตสถานการณและเงื่อนไข ซึ่งไดอธิบายไว
ในลําดับถัดไป
• กรณีที่ FDA จะพิจารณาใหไดรับการผอนผันชั่วคราว เนื่องจากไมสามารถจัดทําหรือปรับแกสัญญาใหมได
แลวเสร็จกอนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
1. การรับรองผูจัดหาสินคา (Supplier Approval) FDA จะผอนผันให หากพิจารณาแลวพบวา
(1) เจาของตราสินคาดําเนินการรับรองผูจัดหาสินคาเอง และ
(2) ผูรับจางผลิตสินคามีคําชี้แจงการรับรองผูจัดหาสินคาระบุไวในแผนความปลอดภัยอาหารของ
ตน เชน การระบุวาเจาของตราสินคาจะเปนผูพิจารณาสินคาหรือวัตถุดิบวาสอดคลองตาม
ระเบียบเสียกอน จึงจะใหการรับรองผูจัดหา และ
(3) ผูรับจางผลิตสินคาดําเนินกิจกรรมอื่นใดที่จําเปน (เชน การวิเคราะหอันตรายในอาหาร) เพื่อ
รับรองผูจัดหาสินคา นอกเหนือจากที่เจาของตราสินคาดําเนินการ
ทั้งนี้ ผูรับจางผลิตสินคาตองรับผิดชอบในการเก็บบันทึกขอมูลขั้นตอนสําหรับการรับวัตถุดิบและสวนผสมอื่น
และเก็บบันทึกเอกสารที่ใชในขั้นตอนดังกลาวเปนลายลักษณอักษรเสมอ (21 CFR 117.420 และ 507.120)
2. การตรวจทวนสอบผูจัดหาสินคา (Supplier Verification) FDA จะผอนผันให หากพิจารณาแลวพบวา
(1) เจาของตราสินคาเปนผูกําหนดและ/หรือดําเนินการตรวจทวนสอบผูจัดหาสินคาใหแกผูรับ
จางผลิตสินคา โดยที่การทวนสอบนั้นตองดําเนินไปอยางเหมาะสม กลาวคือ ทั้งฝายเจาของ
ตราสินคาและผูรับจางผลิตจะตองไดรับและพิจารณาทบทวนผลการตรวจประเมินของผู
จัดหาสินคา
(2) ผูรับจางผลิตสินคามีคําชี้แจงการตรวจทวนสอบผูจัดหาสินคาระบุไวในแผนความปลอดภัย
อาหารของตน เชน การระบุวาเจาของตราสินคาจะไดรับและเปนผูทบทวนผลการตรวจ
ประเมินผูจัดหาสินคา และ
(3) ผูรับจางผลิตสินคาดําเนินการกิจกรรมอื่นใดที่จําเปน (เชน การสุมตรวจวัตถุดิบหรือสวนผสม)
เพื่อตรวจทวนสอบผูจัดหาสินคาและนอกเหนือจากที่เจาของตราสินคาดําเนินการ

ขอมูลเพิ่มเติมและแหลงที่มา
FDA: Guidance for Industry: Supply-Chain Program Requirements and Co-Manufacturer Supplier
Approval and Verification for Human Food and Animal Food (November 2017)
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