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FDA จดัใหม้เีอกสารฉบบัแปลนี้เพือ่ใหบ้รกิารแก่ผูอ่้านในประเทศต่างๆ เราหวงัว่าเอกสารฉบบัแปลนี้จะเป็นประโยชน์สาํหรบัคุณ 
แมว้่าเราไดพ้ยายามจดัหางานแปลทีต่รงกบัฉบบัภาษาองักฤษมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได ้แต่เรากต็ระหนกัดวี่าเอกสารฉบบัแปลอาจไมล่ะเอยีด 
หรอืชดัเจน หรอืสมบรูณ์เหมอืนกบัฉบบัภาษาองักฤษ ฉบบัทีเ่ป็นทางการของเอกสารนี้คอืฉบบัทีเ่ป็นภาษาองักฤษ 
 

ขอกาํหนดทีส่าํคญั: กฎสดุทายเกีย่วกบัโปรแกรมการตรวจสอบซพัพลายเออรจากตางประเทศ 
โดยสรปุ 

 

กฎหมายวาดวยความปลอดภัยดานอาหาร (FSMA) ของ FDA 
เกี่ยวกับโปรแกรมการตรวจสอบซพัพลายเออรตางประเทศ (FSVP) 
สําหรับผูนําเขาอาหารสาํหรับมนุษยและสตัวไดขอสรุปแลว โดยอีก 18 เดือน ธุรกิจบางกลุมจะตองปฏิบตัิตาม 

กฎสุดทายกําหนดใหผูนําเขาดําเนินกิจกรรมบางอยางตามระดับความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบวา 
อาหารที่นําเขามาในสหรัฐอเมริกาไดรับการผลิตในลักษณะที่เปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่บังคับใช
ของสหรัฐ กฎขอนีเ้ปนผลจากการที ่FDA ขยายการเขาถงึอุตสาหกรรม กลุมผูบริโภค 
หนวยงานกํากับดแูลของรัฐบาลกลาง หนวยงานระดับรัฐ ระดับทองถิ่น ระดับชนเผา และตางประเทศ 
รวมถึงสถาบันการศึกษาและผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ FDA เสนอกฎนี้เปนคร้ังแรกในเดือนกรกฎาคม 2013 

หลังจากไดรับขอมูลในชวงแสดงความคิดเห็นและในชวงที่มีการประชุมสาธารณะ การสัมมนาทางเว็บ 
และการรับฟง FDA ก็ไดออกประกาศเพิ่มเติมในเดือนกันยายน 2014 สําหรับกฎที่เสนอแลว 
ขอเสนอที่ปรับปรุงใหมนี้ทาํใหผูนําเขามีความยืดหยุนในการกําหนดมาตรการตรวจสอบทีเ่หมาะสมตามควา
มเสี่ยงของอาหารและความเสี่ยงของซพัพลายเออร 
ในขณะเดียวกนัก็ยอมรับความเสี่ยงที่มากขึ้นจากอันตรายที่รายแรงทีสุ่ดในอาหารซึง่จะมีผลตอสขุภาพของ
ประชาชน 

กฎสุดทายมีองคประกอบของทั้งขอเสนอเดิมและขอเสนอเพิ่มเติม 
โดยเพิ่มความยืดหยุนมากขึน้ในการทําตามขอกาํหนดบางประกาศ 
เพื่อใหสะทอนใหเห็นถึงหวงโซอุปทานและการจัดจําหนายสมัยใหมไดดีย่ิงขึ้น ตัวอยางเชน 
ผูนําเขาสามารถปฏิบัตติามขอกาํหนดที่สําคัญใน FSVP ไดโดยอาศัยการวเิคราะห การประเมินผล 
และกิจกรรมที่ดาํเนินการโดยหนวยงานอ่ืน ๆ 
ในบางสถานการณตราบใดที่ผูนําเขาอานและประเมินเอกสารที่เกี่ยวของ 

FDA มีหนาที่ในการทาํใหม่ันใจวาผูนาํเขาจะปฏิบัตติามขอกาํหนดใน FSVP และจะใหคําแนะนํา 
การประชาสัมพันธ และการฝกอบรมแกผูนาํเขา 

ขอกาํหนดที่สําคัญและวนัทีต่องปฏิบตัิตามมีดังตอไปนี ้

1. ขอบเขต 

• ใครอยูภายใตกฎบาง 
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o สําหรับวัตถุประสงคของ FSVP 
ผูนําเขาเปนเจาของหรือผูรับฝากขายอาหารทีน่ําเขามาในสหรัฐอเมริกา 
ถาไมมีเจาของหรือผูรับฝากขายที่เปนบริษทัของสหรัฐ 
ผูนําเขาจะตองเปนหนวยงานของสหรัฐหรือเปนตวัแทนของเจาของตางประเทศของผูรับฝากขา
ย ณ เวลาที่นาํเขา ดังที่ยืนยันในคําสั่งลงนามใหความยินยอม 

o ขอยกเวนตางๆ มีดังนี้ 
 

• FSVP คืออะไร FSVP เปนโปรแกรมทีผู่นําเขาภายใตกฎจะตองมีไวเพื่อยืนยันวา 
ซัพพลายเออรตางประเทศของตนผลิตอาหารในลักษณะที่ใหการปองกันสุขภาพของประชาชนในร
ะดับเดยีวกบัการควบคุมแบบปองกัน 
หรือตามกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตผลจากฟารมตามความเหมาะสม 
และเพื่อใหแนใจวาอาหารของซัพพลายเออรไมมีการปลอมปนและไมไดตดิฉลากเกีย่วกับสารกอภูมิ
แพผิด 
 

• ผูนําเขาตองรับผิดชอบตอการกระทาํที่รวมถึง (และมีการอธิบายดังตอไปนี)้ 
 
o ระบุอันตรายที่ทราบหรือที่คาดการณไดตามสมควรสาํหรับอาหารแตละชนิด 
o ประเมินความเสี่ยงทีเ่กิดจากอาหารตามการวิเคราะหอันตรายและผลการดําเนินงานของซัพพลา

ยเออรตางประเทศ 
o ใชการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากอาหารทีน่ําเขาและประสิทธิภาพการทาํงานของซัพพลายเอ

อรในการอนุมัติซพัพลายเออรและตรวจสอบกจิกรรมการตรวจสอบซพัพลายเออรที่เหมาะสม 
o ดําเนนิการตรวจสอบซัพพลายเออร 
o ดําเนนิการแกไข 
 

• ผูนําเขาจะตองจัดทาํและปฏบิัติตามขั้นตอนที่เปนลายลักษณอักษร 
เพื่อใหแนใจวาไดนาํเขาอาหารจากซัพพลายเออรตางประเทศที่ไดรับอนุมัตติามการประเมินความเสี่
ยงที่เกิดจากอาหารที่นาํเขาและประสทิธิภาพการทํางานของซัพพลายเออร 
หรือไดรับอนุมัติช่ัวคราวหากจําเปนสาํหรับซัพพลายเออรที่ไมไดรับอนุมัต ิ
แตอาหารผานกิจกรรมการตรวจสอบอยางเพียงพอกอนที่จะนาํเขา 
 

• ผูนําเขาจะตองพัฒนา ดูแลรักษา และปฏบิัตติาม FSVP 
สําหรับอาหารแตละชนิดที่นาํเขามาในสหรัฐอเมริกาและซัพพลายเออรตางประเทศของอาหารดังกล
าว หากผูนําเขาไดนําเขาอาหารบางชนิดจากซพัพลายเออรหลายราย 
ซัพพลายเออรแตละรายจะตองปฏิบัตติาม FSVP 
 

• ผูนําเขาบางรายทีเ่ปนผูผลิต/ผูแปรรูปดวย จะตองปฏิบัตติามขอกําหนดของ FSVP เปนสวนใหญ 
ถาหากวา 
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o ปฏิบัตติามขอกาํหนดของโปรแกรมหวงโซอุปทานภายใตกฎควบคุมแบบปองกัน 
o ใชการควบคุมแบบปองกันสาํหรับอันตรายในอาหาร 

เพื่อใหเปนไปตามขอกาํหนดในกฎควบคุมแบบปองกัน หรือ 
o ไมตองดําเนินการควบคุมแบบปองกันภายใตกฎในบางสถานการณ ตัวอยางเชน 

เม่ืออาหารชนิดนัน้ (เชน เมล็ดกาแฟ) 
ไมสามารถนาํมาบริโภคไดโดยไมตองใชการควบคุมแบบปองกัน 
หรือเม่ือลูกคาจะลดหรือปองกันอันตรายที่ระบุไดอยางมีนัยสําคญั 
และไดปฏบิัตติามขอกาํหนดเพื่อเปดเผยขอมูลและเปนการรับรองเปนลายลักษณอักษร 
 

• ประเมินความเสี่ยงทีเ่กิดจากอาหารที่นําเขาและประสทิธภิาพการทาํงานของซัพพลายเออรทกุ 3 
ปเปนอยางนอย 
หรือเม่ือมีขอมูลใหมเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกดิขึ้นหรือประสิทธิภาพการทาํงานของซัพพลายเออรตา
งประเทศ 
 

• ผูนําเขาไมตองประเมินอาหารและซพัพลายเออร 
หรือกระทํากิจกรรมทีเ่ปนการตรวจสอบซพัพลายเออร 
ถาซัพพลายเออรไดรับการรับรองที่เพียงพอวาเปนหนวยยอยในหวงโซการจัดจําหนาย เชน 
เปนลูกคาของผูนําเขา 
หรือถาซัพพลายเออรแปรรูปอาหารเพื่อความปลอดภัยของอาหารตามขอกําหนดทีบ่ังคับใช 
ผูนําเขาจะตองเปดเผยในเอกสารที่มาพรอมกับอาหารวา 
อาหารดังกลาวไมไดผานการแปรรูปเพื่อควบคุมอันตรายที่ระบ ุ
 

2. การวเิคราะหอนัตราย 

• 'อนัตราย' หมายถงึอะไร 
ผูนําเขาจะตองระบแุละประเมินอันตรายที่ทราบหรือที่คาดการณไดตามสมควรสําหรับอาหารแตละช
นิดที่นาํเขา เพื่อใหทราบวามีอันตรายที่ตองมีการควบคมุหรือไม 
โดยปฏิบตัิตามประสบการณและพิจารณาขอมูลการเจ็บปวย รายงานทางวทิยาศาสตร 
และขอมูลอ่ืนๆ อันตรายเหลานี้รวมถึง 

o อันตรายทางชีวภาพ รวมทั้งปรสิตและแบคทีเรียที่ทาํใหเกิดโรค 
o อันตรายจากสารเคมี รวมถึงอันตรายจากรังส ีสารกาํจัดศัตรูพืช และการตกคางของยา 

สารพษิตามธรรมชาต ิการยอยสลายของอาหาร วัตถุหรือสีเจือปนอาหารที่ไมไดรับอนุมัต ิ
และสารกอภูมิแพอาหาร 

o อันตรายทางกายภาพ เชน แกว 
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• อาจเปนอันตรายที่ทําใหเกิดการเจ็บปวย หรือการบาดเจ็บที่เกดิขึ้นตามธรรมชาต ิ
ถูกนาํเขามาโดยไมไดตั้งใจ หรือนําเขามาโดยเจตนาเพือ่ใหมีกําไรมากขึ้น เชน 
การใชสวนผสมที่มีตนทุนถกูกวาแทน 

• การวเิคราะหจะตองประเมินความนาจะเปนที่จะเกิดอันตรายเหลานี้ขึน้ในกรณีที่ไมมีการควบคุม 
และตองประเมินความรุนแรงของการเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น 

• การประเมินผลจะตองพิจารณาปจจัยตอไปนี ้

o สูตรอาหาร 
o สภาพ การทาํงาน และการออกแบบสถานประกอบการและอุปกรณของธุรกิจทั่วไปทีผ่ลิตอาหาร 
o วัตถดุิบและสวนผสมอ่ืนๆ 
o ปฏิบัตกิารขนสง 
o การเก็บเกี่ยว การเพาะปลูก การผลิต การแปรรูป และขัน้ตอนการบรรจุ 
o กิจกรรมการบรรจุหีบหอและการติดฉลาก 
o การจัดเก็บและการจัดจําหนาย 
o การใชงานโดยตั้งใจหรือการใชงานที่คาดวาจะเกิดไดอยางสมเหตสุมผล 
o สุขาภิบาล รวมถึงสุขอนามัยของพนกังาน 

 
• ผูนําเขาสามารถใหหนวยงานอ่ืนวิเคราะหอันตรายได 

ตราบใดที่ผูนาํเขาไดศึกษาและประเมินเอกสารที่เกี่ยวของ 
 

3. การประเมนิความเสีย่งของอาหารและประสทิธภิาพการทาํงานของซพัพลายเออร 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กดิจากอาหารทีน่าํเขาและประสทิธภิาพการทาํงานของซพัพลายเออรตอง
ประเมนิอะไรบาง สิ่งที่ผูนาํเขาจะตองประเมินมีดังตอไปนี้ 

o การวเิคราะหอันตราย 
o หนวยงานที่จะลดหรือปองกนัอันตรายอยางมีสําคัญ เชน ซัพพลายเออรตางประเทศ 

หรือวัตถุดิบของซัพพลายเออร หรือซพัพลายเออรผูจําหนายสวนผสม 
o กระบวนการ ขั้นตอน 

และแนวปฏิบตัิในเกีย่วกบัความปลอดภัยของอาหารของซัพพลายเออรตางประเทศ 
o กฎระเบียบดานความปลอดภัยของอาหารของ FDA ที่มีผลบังคับใช 

และขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามของซพัพลายเออรตางประเทศ 
o ประวตัิความปลอดภัยดานอาหารของซพัพลายเออรตางประเทศ 

รวมถึงการตอบสนองของซพัพลายเออรตางประเทศในการแกไขปญหาที่ผานมา 
o ปจจัยอ่ืนๆ ที่จําเปนรวมถึงแนวปฏิบตัิในการจัดเก็บและการขนสง 
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• ผูนําเขาสามารถใหหนวยงานอื่น (ที่ไมใชซัพพลายเออรตางประเทศ) ประเมินอันตรายได 
ตราบใดที่ผูนําเขาไดศึกษาและประเมินเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

4. การตรวจสอบซพัพลายเออร 

• สิง่ทีต่องดาํเนนิการในการประเมนิซพัพลายเออรมอีะไรบาง ขึ้นอยูกบัการประเมินความเสี่ยง 
ผูนําเขาจะตองจัดเตรียมและปฏิบตัิตามกระบวนการที่เปนลายลักษณอักษร 
เพื่อใหแนใจวาในกรณสีวนใหญแลวผูนาํเขาจะนาํเขาจากซัพพลายเออรตางประเทศที่ไดรับอนุมัติเ
ทานั้น และจะตองดําเนินกิจกรรมที่เหมาะสมในการตรวจสอบซพัพลายเออร 

• ผูนําเขามีความยืดหยุนในการปรับแตงกิจกรรมที่ใชตรวจสอบซพัพลายเออรเพื่อหาความเสี่ยงดานอ
าหารที่ไมซ้ํากันและลักษณะซัพพลายเออร ตัวเลือกรวมถึง: 

o จะตองจัดใหมีการตรวจสอบประจําปในสถานประกอบการของซัพพลายเออร 
เม่ือมีความเปนไปไดวาการสัมผัสอันตรายที่อยูภายใตการควบคุมของกฎสาํหรับซัพพลายเออรต
างประเทศ 
จะทาํใหเกิดผลกระทบที่ไมพึงประสงคตอสขุภาพของมนุษยหรือสัตวอยางรายแรงหรืออาจทาํใ
หถึงแกชีวิต (เรียกวาอันตราย SAHCODHA) 
แตผูนําเขาสามารถเลือกวธิตีรวจสอบตามที่ระบุในเอกสารสําหรับผูนาํเขาได 
โดยวิธกีารที่เปนทางเลือกนัน้ตองมีความเหมาะสมและใหความม่ันใจไดอยางเพียงพอวาซัพพลา
ยเออรตางประเทศทาํการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยที่บังคับใชของสหรัฐอเมริกา 

o การเก็บตัวอยางและการทดสอบ 
o บันทึกที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของอาหารในการตรวจสอบซัพพลายเออร 

 
• ผูนําเขาสามารถใหหนวยงานอ่ืน (ที่ไมใชซัพพลายเออรตางประเทศ) 

ระบแุละดาํเนินการตรวจสอบซัพพลายเออรอยางเหมาะสมได 
ตราบใดที่ผูนาํเขาไดศึกษาและประเมินเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
5. การดาํเนนิการแกไข 

• จะเกดิอะไรขึน้ถามขีอผดิพลาด 
ผูนําเขาตองดาํเนินการแกไขที่เหมาะสมทันททีี่ทราบวาซัพพลายเออรตางประเทศไมไดปฏิบัติตามขั้
นตอนและกระบวนการที่จะชวยปองกนัสุขภาพของประชาชนในระดับเดียวกับทีก่ําหนดไวในระเบีย
บที่บังคับใชเกี่ยวกับการควบคุมแบบปองกันและความปลอดภัยของผลิตผลจากฟารม  
หรือเม่ือทราบวาซพัพลายเออรผลิตอาหารที่มีการปลอมปนหรือไมไดติดฉลากเกี่ยวกับสารกอภูมิแพ 

o มาตรการการแกไขที่เหมาะสมจะขึ้นอยูกับสถานการณ 
แตอาจรวมถึงการหยุดรับสนิคาจากซัพพลายเออรตางประเทศจนกวาสาเหตุของการไมปฏิบัตติ
าม การปลอมปน หรือไมติดฉลาก จะไดรับการแกไขอยางเพียงพอ 
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6. ขอยกเวนและมาตรฐานท่ีปรับปรุง 

• ขอกาํหนดสําหรับผลิตภณัฑเสริมอาหารแตกตางกันไปตามปจจัยหลายประการ 
รวมถึงรูปแบบของสิ่งที่นาํเขาวาเปนผลิตภัณฑสาํเร็จรูปหรือเปนสวนผสม/สวนประกอบ 

o ผูนําเขาซึ่งกาํหนดมาตรฐานและตรวจสอบการปฏิบัตติามคุณสมบัติบางประการ 
(ที่เกีย่วของกับสวนประกอบของผลิตภณัฑเสริมอาหารและบรรจุภณัฑ) 
ที่กําหนดไวภายใตแนวปฏิบตัิในการผลิตที่ดีในปจจุบนั (CGMP) 
ซึ่งเปนระเบยีบแยกตางหากที่มีอยูแลวเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
จะไมตองปฏิบตัิตามขอกําหนด FSVP มาตรฐานสวนใหญ 

o เชนเดียวกับผูนําเขาที่ลูกคาตองกําหนดคณุสมบตัิไวและผูนําเขาตองตรวจสอบวาลูกคามีคุ
ณสมบตัิเหลานั้นจริง 
เวนเสียแตวาผูนาํเขาจะตองไดหนังสือรับรองเปนลายลักษณอักษรวาลูกคาไดปฏิบตัติามขอ
กําหนดเหลานัน้ 

o ผูนําเขาผลิตภณัฑเสริมอาหารอ่ืนๆ รวมทั้งผลิตภณัฑสาํเร็จรูป จะตองปฏิบตัติามขอกาํหนด 
FSVP มาตรฐานสวนใหญ (เวนแตในกรณีทีต่องมีการวิเคราะหอันตราย) 
แตการตรวจสอบจะเนนไปทีก่ารปฏิบัตติามกฎระเบียบ CGMP สําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
 

• ขอกาํหนด FSVP 
ที่ปรับปรุงนี้มีขึ้นเพื่อผูนาํเขาขนาดเล็กมากและผูนําเขาอาหารจากซัพพลายเออรทีมี่ขนาดเล็กบางร
าย (ตัวอยางของขอกาํหนดที่มีการปรับปรุง คือ 
ผูนําเขาบางรายไมตองดําเนินการวิเคราะหอันตรายและสามารถรับรองซัพพลายเออรตางประเทศไ
ดโดยไดใชหนังสือรับรองที่เปนลายลักษณอักษรจากซพัพลายเออร) 

o คําจํากัดความของ "ผูนําเขาขนาดเล็กมาก" สอดคลองกบัความหมายของ "ธุรกิจขนาดเล็กมาก" 
ในกฎเกี่ยวกบัการควบคุมแบบปองกัน กลาวคือ ยอดขายสูงสุด $1 ลาน สําหรับอาหารมนุษย และ 
$2,500,000 สําหรับอาหารสตัว 

o ผูนําเขาของซัพพลายเออรตางประเทศขนาดเล็กบางราย จะอยูภายใตขอกาํหนด FSVP 
ที่ปรับปรุงนี ้ซัพพลายเออรขนาดเล็กเหลานี้ประกอบดวย 

 สถานประกอบการที่อยูใตขอกําหนดที่ปรับปรุงแลวภายใตกฎการควบคุมแบบปองกนั 
เพราะเปนสถานประกอบการที่มีคุณสมบัต ิ

 ฟารมที่ไมอยูภายใตกฎความปลอดภัยของผลิตผลจากฟารม 
เพราะมียอดขายเฉล่ียตอปไมเกิน $25,000 หรือเพราะมีคุณสมบตัิที่จะไดรับการยกเวน 

 ผูผลิตไขที่มีไกไขนอยกวา 3,000 ตัว 
 ผูผลิตเหลานี้ไดรับการยกเวนจากกฎระเบียบความปลอดภัยของอาหารที ่FDA 

กําหนดไวหรืออยูภายใตขอบังคับที่มีการปรับปรุงเปนสวนใหญ 
และในบางกรณีกเ็ปนเพราะขนาดของธรุกิจเหลานี้เอง 
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• มีขอกําหนดทีป่รับปรุงสาํหรับอาหารบางชนิดจากซพัพลายเออรตางประเทศซึ่งตั้งอยูในประเทศที่ระ
บบความปลอดภัยของอาหารไดรับการยอมรับวาเทียบเทาหรือมุงม่ันที่จะทาํใหเทียบเทาระบบของส
หรัฐอเมริกา 
 

• นอกจากนี ้อาหารที่นําเขาบางประเภทจะไมครอบคลุมโดย FSVP อาหารเหลานี ้ไดแก 

o น้ําผลไม ปลา และผลิตภัณฑประมง ที่อยูภายใตและตองปฏิบัตติามการวเิคราะหอันตรายของ 
FDA และกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) สําหรับผลิตภณัฑเหลานัน้ 
และสวนผสมบางอยางสําหรับใชในน้ําผลไม ปลา และผลิตภัณฑประมง ซึ่งอยูภายใตกฎระเบียบ 
HACCP 

o อาหารสําหรับการวิจัยหรือการประเมิน 
o อาหารเพื่อการบริโภคสวนบคุคล 
o เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและสวนผสมบางอยางสาํหรับใชในเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
o อาหารที่นําเขาเพื่อแปรรูปและสงออกในอนาคต 
o อาหารกระปองกรดต่ํา (LACF) เชน ผักกระปอง 

แตเฉพาะสวนที่เกี่ยวกบัอันตรายทางจุลขวีวทิยาที่อยูภายใตกฎระเบียบอ่ืนๆ 
เชนเดียวกับสวนผสมบางอยางที่จะใชในผลิตภณัฑ LACF 
(เฉพาะสวนทีเ่กี่ยวกับอันตรายทางจุลชีววทิยา) 

o เนื้อสตัว สัตวปก 
และผลิตภณัฑไขบางอยางที่ควบคุมโดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาในชวงทีมี่การนาํเขา 

 
 

วนัที่ตองปฏบิตัติามกฎ 

วันที่ผูนําเขาจะตองปฏิบตัิตามกฎระเบียบ FSVP คือ วันใดวันหนึ่งตอไปนี้ที่ชาทีสุ่ด 

• 18 เดือนหลังจากประกาศกฎสุดทาย 
• 6 เดือนหลังจากที่ซพัพลายเออรตางประเทศตองปฏบิัตติามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

สําหรับการนําเขาอาหารจากซัพพลายเออรที่อยูภายใตกฎการควบคุมแบบปองกนัหรือกฎความปลอ
ดภัยของผลิตผลจากฟารม 

• สําหรับผูนําเขาที่ผลิตหรือแปรรูปอาหารทีอ่ยูภายใตบทบัญญัตขิองโปรแกรมหวงโซอุปทานภายใตร
ะเบียบการควบคุมแบบปองกนั จะเปนวนัทีต่องปฏิบตัิตามกฎ 
ชวงของวนัที่ตองปฏิบตัิตามกําหนดไวในกฎการควบคุมเชิงสําหรับบทบัญญัตขิองโปรแกรมหวงโซอุ
ปทาน ซึ่งแตกตางกันไปตามขนาดของสถานประกอบการที่ไดรับ 
และเม่ือมีซัพพลายเออรของสถานประกอบการที่ไดรับตองปฏิบัตติามกฎระเบียบ FSMA ใหม 

 

การใหความชวยเหลอือตุสาหกรรม 
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FDA กําลังจัดทําเอกสารใหคาํแนะนาํหลายฉบับ ซึ่งจะครอบคลุมหัวขอตอไปนี ้

• คําแนะนาํทัว่ไปเกี่ยวกับ FSVP 

• วิธีใหไดมาซึ่งความเช่ียวชาญที่จําเปนเพื่อเปนผูตรวจสอบที่มีคุณสมบัต ิ

แผนสําหรับการฝกอบรมและความชวยเหลือดานเทคนิคอยูระหวางการจัดเตรียม ซึ่งรวมถึง 

• รวมมือกับอุตสาหกรรมอาหาร องคกรการศึกษา USDA 

องคกรเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลตางประเทศ 

เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือและโปรแกรมฝกอบรมทีจ่ําเปนเพ่ือชวยใหผูสงออก 

รวมถึงผูที่มาจากประเทศกําลังพัฒนา สามารถปฏิบติัตามระเบียบที่กําหนดไวได 

• จัดตั้งเครือขายความชวยเหลือดานเทคนิคสําหรับความปลอดภัยของอาหาร FSMA ของ FDA 
ซึ่งมีการดาํเนนิงานแลว 
เพื่อใหเปนแหลงกลางของขอมูลเพื่อสนับสนุนความเขาใจของอุตสาหกรรมและเพื่อใหดําเนนิการตา
ม FSMA 

• รวมมือกับพันธมิตรควบคุมแบบปองกันความปลอดภัยดานอาหาร (FSPCA) 
เพื่อจัดทาํโปรแกรมฝกอบรมและใหความชวยเหลือทางเทคนิค 

o หลักสูตรฝกอบรมของ FSPCA รวมถึงโมดูลเกี่ยวกบักฎ FSVP สําหรับผูแปรรูปที่นาํเขาอาหาร 
และหลักสูตร FSVP เต็มรูปแบบสําหรับผูนาํเขาที่ไมใชผูแปรรูป 
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