
 

 

 

 

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug 
Administration หรือ FDA) ประกาศวาไดจัดทําเอกสารขอแนะนําวาดวยขอกําหนดของโปรแกรมหวงโซการผลิต 
และขอกําหนดในการรับรองและตรวจทวนสอบผูจัดหาสินคาใหกับผูรับจางผลิตอาหารมนุษยและสัตวแลวเสร็จ 
โดยสาระสําคัญของเอกสารขอแนะนําไดมุงเนนชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเพ่ือรับรองและตรวจทวนสอบผูจัดหา
สินคา (Supplier) ท่ีสอดคลองกับขอกําหนดโปรแกรมหวงโซการผลิต (Supply-Chain Program) ใหแกผูมีสวน
เก่ียวของท้ังท่ีผลิตสินคาเอง และผลิตโดยมีสัญญาการรับจางผลิต (Co-Manufacturing) ไดแก เจาของตราสินคา 
(Brand Owner) และผูรับจางผลิตสินคา (Co-Manufacturer) นอกจากนี้  FDA ยังไดขยายกําหนดเวลาในการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดขางตนออกไปอีก 2 ป ในกรณีของการรับจางผลิต เนื่องจากอาจตองใชระยะเวลาเพ่ือ
ดําเนินการปรับเปลี่ยนแกไขหรือจัดทําสัญญาฉบับใหมซ่ึงตองระบุใหเจาของตราสินคาและผูรับจางผลิตสินคา
สามารถเปดเผยและแลกเปลี่ยนขอมูลของผูจัดหาสินคา (เชน ผลการตรวจประเมินผูจัดหาสินคา) ระหวางกันได 

เอกสารขอแนะนําเรื่อง “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) ขอกําหนดดานโปรแกรมหวงโซการผลิต (Supply-Chain Program) สําหรับวัตถุดิบและ
สวนผสมอาหารท่ีกําหนดไวใหตองมีการควบคุมอันตรายตลอดหวงโซการผลิต ยกเวน (1) วัตถุดิบและสวนผสมท่ี
ไดรับการควบคุมและรับรองผานกฎระเบียบโปรแกรมการตรวจทวนสอบผูจัดหาสินคาในตางประเทศ (Foreign 
Supplier Verification Program หรือ FSVP) แลว หรือ (2) อาหารท่ีนําเขามาเพ่ือวัตถุประสงคในการวิจัยหรือ
พัฒนา ท้ังนี้ หากไมไดรับยกเวนใน 2 กรณีดังกลาว ผูรับจางผลิตสินคาตองปฏิบัติตามภายใตกฎระเบียบการ
ควบคุมเชิงปองกันสําหรับอาหารมนุษย (Preventive Controls for Human Foods) และกฎระเบยีบการควบคุม
เชิงปองกันสําหรับอาหารสัตว (Preventive Controls for Animal Food)  

2) ขอปฏิบัติภายใตกฎระเบียบโปรแกรม FSVP สําหรับผูนําเขาท่ีมีฐานะเปน Receiving Facility 
ซ่ึงจะนําวัตถุดิบและสวนผสมอาหารไปผลิตและแปรรูปตอ  

3) การขยายเวลาในการปฏิบัติตามขอกําหนดขางตน ซ่ึงผอนผันใหแกผูท่ียังไมสามารถปรับแก
หรือจัดทําสัญญาฉบับใหม เพ่ือใหดําเนินการตรวจทวนสอบและรับรองผูจัดหาสินคาไดตามขอกําหนดขางตน
ภายในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 แตผูนั้นจะตองสามารถชี้แจงและพิสูจนไดวาไดดําเนินกิจกรรมหรือแผนงาน
ควบคุมความปลอดภัยอาหารและตรวจสอบวัตถุดิบท่ีเพียงพอตอการสรางความม่ันใจไดตามรายละเอียดเง่ือนไข

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 
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และสถานการณท่ี FDA ระบุไวในเอกสารขอแนะนําเทานั้น อยางไรก็ตาม เม่ือพนกําหนดระยะเวลาผอนผัน ก็
จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดการตรวจทวนสอบและรับรองขางตน 

อนึ่ง สาธารณชนสามารถยื่นขอคิดเห็นตอเอกสารขอแนะนําฉบับนี้ไดทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเว็บไซต 
www.regulations.gov หรือยื่นเปนลายลักษณอักษรไปท่ี  

Docket Management Staff (HFA-305)  

Food and Drug Administration 

5630 Fishers Lane, rm. 1061 

Rockville, MD 20852  

โดยตองระบุวา “Docket No. FDA-2017-D-5996” 

• กฎหมายท่ีใชอางอิง 

- กฎระเบียบการควบคุมเชิงปองกันสําหรับอาหารมนุษย (Part 117) 

- กฎระเบียบการควบคุมเชิงปองกันสําหรับอาหารสัตว (Part 507) 

- ระเบียบ FSVP ซ่ึงกําหนดใหผูนําเขาตองจัดโปรแกรมตรวจทวนสอบสินคาอาหารหรือวัตถุดิบท่ี

นําเขาจากตางประเทศ และตองรับรองวาอาหารและวัตถุดิบนั้นสอคลองตามระเบียบและข้ันตอนท่ีสหรัฐฯ 

กําหนด โดยประเด็นท่ีเก่ียวเนื่อง ไดแก  

    (1) แนวทางปฏิบัติสําหรับการผลิตท่ีดีในปจจุบัน (Current Good Manufacturing Practice 

หรือ CGMP) สําหรับการผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหารมนุษย/สัตว  

    (2) การท่ีโรงงานท้ังในและนอกสหรัฐฯ ท่ีตองข้ึนทะเบียนภายใตกฎหมายอาหาร ยา และ

เครื่องสําอาง (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act หรือ FD&C Act) ตองจัดทํา
และนําการวิเคราะหอันตรายและมาตรการควบคุมเชิงปองกันท่ีพิจารณาจากความเสี่ยง
สําหรับอาหารมนุษย/สัตวไปปฏิบัติ 

• นิยามท่ีเกี่ยวของ 
- Co-Manufacturing หมายถึง การทําสัญญาโดยท่ีองคกรหนึ่ง (เจาของตราสินคา หรือ Brand 

Owner) ยินยอมใหองคกรท่ี 2 (ผูรับจางผลิตสินคา หรือ Co-manufacturer) ผลิต/แปรรูปอาหารมนุษยหรือ
อาหารสัตวใหในนามขององคกรนั้น 

- Receiving Facility หมายถึง ผูรับจางหรือโรงงานดําเนินการผลิต/แปรรูปวัตถุดิบหรือสวนผสม
ท่ีไดรับมาจากผูจัดหาสินคา โดยนิยามนี้ครอบคลุมเฉพาะผูรับจางผลิตท่ีใชวัตถุดิบหรือสวนผสมท่ีสหรัฐฯ 
กําหนดใหตองมีการควบคุมอันตรายในหวงโซการผลิตเทานั้น  

- Supplier หมายถึง ผูจัดหาซ่ึงเปนสถานประกอบการท่ีผลิต/แปรรูปอาหาร เลี้ยงสัตวหรือ
เพาะปลูกอาหาร และจัดเตรียมใหแก Receiving Facility ซ่ึงจะตองไมมีการผลิต/แปรรูปสินคาเพ่ิมเติม โดยสถาน
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ประกอบการอ่ืน ยกเวนการผลิต/แปรรูปเพ่ิมเติมนั้นเปนแคการติดฉลากหรือกิจกรรมท่ีคลายกันนี้ ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงสินคานอยมาก (de minimis)  

- Supply-Chain-Applied Control หมายถึง การควบคุมเชิงปองกันสําหรับอันตรายในวัตถุดิบ
หรือสวนผสมกอนท่ีจะไดรับสินคา 

• ขอปฏิบัตขิองผูนําเขาภายใตกฎระเบียบโปรแกรม FSVP  

- ผูนําเขาตองจัดทํา ดูแลรักษา และปฏิบัติตามโปรแกรม FSVP โดยรวมไปถึงการรับรองวาผู
จัดหาสินคาในตางประเทศไดมีการผลิตอาหาร ซ่ึงมีการแปรรูปและข้ันตอนท่ีสอดคลองและมีความปลอดภัยตอ
สาธารณสุขในระดับเดียวกับท่ีกําหนดไวใน FD&C Act section 418 ของสหรัฐฯ 

- ขอกําหนด FD&C section 418 ระบุวาหากผูนําเขามีฐานะเปน Receiving Facility ท่ีไดจัดทํา

และนําโปรแกรมหวงโซการผลิตท่ีพิจารณาจากความเสี่ยง (Risk-Based Supply-Chain Program) มาปฏิบัติ 
รวมท้ังไดทําตามขอกําหนด 21 CFR part 117 subpart G หรือ part 507 Subpart E อาจถือไดวาผูนําเขา

ดังกลาวไดปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎระเบียบ FSVP ท้ังหมดแลว อยางไรก็ตาม ยังคงจะตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดานการแสดงตัวตนผูนําเขา (Importer Identification) ภายใต 21 CFR 1.509  

ท้ังนี้ ขอกําหนดดานการแสดงตัวตนผูนําเขาตามท่ีกําหนดใน 21 CFR 1.509(a) ระบุไววาเม่ือยื่น

เอกสารทางอิเล็กทรอนิกสประกอบการนําเขาตอกรมศุลกากรสหรัฐฯ (U.S. Customs and Border Protection 
หรือ CBP) สําหรับสินคาอาหารนําเขาทุกรายการ ผูนําเขาจะตองแจงชื่อ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และตองระบุ
หมายเลขสถานประกอบการ (Unique Facility Identifier) ท่ีไดรับการยอมรับจาก FDA ดวย  

• ประเด็นขอกังวลในการบังคับใช 

เนื่องดวยขอกําหนดดานหวงโซการผลิต (Supply-Chain Provision) อนุญาตใหองคกร (Entity) 
อ่ืนท่ีไมใช Receiving Facility (เชน เจาของตราสินคา) สามารถกําหนด ดําเนินการ หรือท้ังกําหนดและดําเนินการ                                                   
เพ่ือตรวจทวนสอบผูจัดหาสินคาท่ีเหมาะสมได โดยมีเง่ือนไขวา Receiving Facility จะตองเก็บบันทึกผลการ
ดําเนินงานขางตนไว โดยท่ีสามารถนําขอมูลท่ีไดรับมาใชเพ่ือการตรวจสอบทวนสอบผูจัดหาสินคาของตนเองได
เชนกัน 

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดขางตน เจาของตราสินคาและผูจัดหาสินคาจึงอาจมีความ
จําเปนตองปรับแกไขสัญญาระหวางกัน อันจะทําใหเจาของตราสินคาสามารถเปดเผยขอมูลบางสวน (เชน การ
ตรวจประเมินผูจัดหาสินคา) กับผูรับจางผลิตสินคาได  ท้ังนี้ สัญญาบางฉบับอาจกีดกันไมใหผูรับจางผลิตสินคา
สามารถทบทวนตรวจสอบขอมูลดานการตรวจทวนสอบผูจัดหาสินคาของเจาของตราสินคาได จึงทําใหผูรับจาง
ผลิตสินคาไมสามารถตรวจทวนสอบผูจัดหาสินคาดวยการพิจารณาจากเอกสาร และสงผลใหผูรับจางผลิตสินคา
ตองดําเนินการตรวจทวนสอบผูจัดหาสินคา (เชน การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ (On-site audit)) เอง
โดยไมจําเปน  
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ท้ังนี้ การปรับแกไขสัญญานั้นอาจตองใชเวลานานและจะเปนการกีดกันไมใหผูประกอบการ
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดไดทันวันท่ีตองปฏิบัติตาม ดังนั้น FDA จึงประกาศแสดงเจตนาวาจะไมบังคับใช
มาตรการตางๆ ตอ Receiving Facility ท่ีเปนผูรับจางผลิตสินคาท่ีไมไดปฏิบัติตามขอกําหนดโปรแกรม                                                                                                   
หวงโซการผลิตสําหรับอาหารท่ีผลิตใหแกเจาของตราสินคาบางขอภายใตสถานการณและเง่ือนไข ซ่ึงไดอธิบายไว
ในลําดับถัดไป 

• กรณีท่ี FDA จะพิจารณาใหไดรับการผอนผันช่ัวคราว เนื่องจากไมสามารถจัดทําหรือปรับแกสัญญาใหมได

แลวเสร็จกอนวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 

1. การรับรองผูจัดหาสินคา (Supplier Approval) FDA จะผอนผันให หากพิจารณาแลวพบวา  

(1) เจาของตราสินคาดําเนินการรับรองผูจัดหาสินคาเอง และ 
(2) ผูรับจางผลิตสินคามีคําชี้แจงการรับรองผูจัดหาสินคาระบุไวในแผนความปลอดภัยอาหารของ

ตน เชน การระบุวาเจาของตราสินคาจะเปนผูพิจารณาสินคาหรือวัตถุดิบวาสอดคลองตาม
ระเบียบเสียกอน จึงจะใหการรับรองผูจัดหา และ 

(3) ผูรับจางผลิตสินคาดําเนินกิจกรรมอ่ืนใดท่ีจําเปน (เชน การวิเคราะหอันตรายในอาหาร) เพ่ือ
รับรองผูจัดหาสินคา นอกเหนือจากท่ีเจาของตราสินคาดําเนินการ  

ท้ังนี้ ผูรับจางผลิตสินคาตองรับผิดชอบในการเก็บบันทึกขอมูลข้ันตอนสําหรับการรับวัตถุดิบและสวนผสมอ่ืน 
และเก็บบันทึกเอกสารท่ีใชในข้ันตอนดังกลาวเปนลายลักษณอักษรเสมอ (21 CFR 117.420 และ 507.120) 

2. การตรวจทวนสอบผูจัดหาสินคา (Supplier Verification) FDA จะผอนผันให หากพิจารณาแลวพบวา  
(1) เจาของตราสินคาเปนผูกําหนดและ/หรือดําเนินการตรวจทวนสอบผูจัดหาสินคาใหแกผูรับ

จางผลิตสินคา โดยท่ีการทวนสอบนั้นตองดําเนินไปอยางเหมาะสม กลาวคือ ท้ังฝายเจาของ
ตราสินคาและผูรับจางผลิตจะตองไดรับและพิจารณาทบทวนผลการตรวจประเมินของผู
จัดหาสินคา 

(2) ผูรับจางผลิตสินคามีคําชี้แจงการตรวจทวนสอบผูจัดหาสินคาระบุไวในแผนความปลอดภัย
อาหารของตน เชน การระบุวาเจาของตราสินคาจะไดรับและเปนผูทบทวนผลการตรวจ
ประเมินผูจัดหาสินคา และ 

(3) ผูรับจางผลิตสินคาดําเนินการกิจกรรมอ่ืนใดท่ีจําเปน (เชน การสุมตรวจวัตถุดิบหรือสวนผสม) 
เพ่ือตรวจทวนสอบผูจัดหาสินคาและนอกเหนือจากท่ีเจาของตราสินคาดําเนินการ  

 

 

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


