
 

 

FDA จดัใหมี้เอกสารฉบบัแปลน้ีเพื่อใหบ้ริการแก่ผูอ่้านในประเทศต่างๆ เราหวงัวา่เอกสารฉบบัแปลน้ีจะเป็นประโยชนส์ าหรับคุณ 

แมว้า่เราไดพ้ยายามจดัหางานแปลท่ีตรงกบัฉบบัภาษาองักฤษมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้แต่เรากต็ระหนกัดีวา่เอกสารฉบบัแปลอาจไม่ละเอียด หรือชดัเจน 

หรือสมบูรณ์เหมือนกบัฉบบัภาษาองักฤษ ฉบบัท่ีเป็นทางการของเอกสารน้ีคือฉบบัท่ีเป็นภาษาองักฤษ 

 

กฎระเบยีบสขุลักษณะในการขนสง่อาหารคนและอาหารสตัวภ์ายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรงุความปลอดภั

ยดา้นอาหารใหท้ันสมยั (FSMA) 
กฎระเบยีบสขุลักษณะในการขนสง่อาหารคนและอาหารสตัวภ์ายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรงุความปลอดภั

ยดา้นอาหารใหท้ันสมยั (FSMA) ขององคก์ารอาหารและยา (FDA) 
ปัจจบุนัเป็นฉบบัสมบรูณ์ทีช่ว่ยเพิม่ความพยายามขององคก์ารอาหารและยาทีจ่ะปกป้องอาหารจากฟารม์ไปจ
นถงึเสริฟ์บนโต๊ะอาหารโดยการใหม้คีวามปลอดภยัจากการปนเป้ือนในระหวา่งการขนสง่ 
วันทีข่องการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่ร็วทีส่ดุส าหรับบรษัิทบางแหง่จะเริม่ตน้ขึน้ในหนึง่ปีภายหลังการประกาศ
ใชก้ฎระเบยีบฉบบัสมบรูณ์  
 

กฎระเบยีบนีเ้ป็นหนึง่ในกฎระเบยีบมลูฐานเจ็ดฉบบัทีไ่ดเ้สนอตอ่สภาตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2013 
เพือ่ท าใหเ้กดิกรอบระเบยีบทีท่ันสมยัและยดึหลักตามความเสีย่งส าหรับความปลอดภยัของอาหาร 
เป้าหมายของกฎระเบยีบนีค้อืเพือ่ป้องกนัวธิปีฏบิตัติา่งๆ 
ในระหวา่งการขนสง่ทีท่ าใหเ้กดิความเสีย่งดา้นความปลอดภยัตอ่อาหาร 
 
กฎระเบยีบนีไ้ดบ้ญัญตัขิ ึน้โดยยดึตามแนวทางการปกป้องตา่งๆ 

ทีไ่ดค้าดการณ์ไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสขุลักษณะในการขนสง่อาหาร (SFTA) ค.ศ. 2005  
เนือ่งจากการระบาดของความเจ็บป่วยทีส่ง่ผลจากอาหารคนและอาหารสตัวท์ีป่นเป้ือนในระหวา่งการขนสง่พ
รอ้มทัง้อบุตักิารณ์และรายงานเกีย่วกบัวธิปีฏบิตักิารขนสง่ทีไ่มม่สีขุลกัษณะทีด่ดีังนัน้จงึเกดิความกงัวลเป็นเว
ลายาวนานเกีย่วกบัความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารออกกฎหมายทีท่ าใหม้ัน่ใจไดว้า่อาหารทีก่ าลังท าการขนสง่นัน้
อยูใ่นลกัษณะทีป่ลอดภยั 
 
กฎระเบยีบนีไ้ดบ้ญัญตัขิอ้ก าหนดตา่งๆ ส าหรับผูจั้ดสง่สนิคา้ ผูเ้คลือ่นยา้ยสนิคา้ขึน้ ผูรั้บขนสง่โดยรถยนต ์
หรอื ทางรถไฟ 
และผูรั้บสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งในการขนสง่อาหารคนและอาหารสตัวใ์หใ้ชว้ธิปีฏบิตัทิีม่สีขุลักษณะเพือ่ใหแ้น่ใจวา่

อาหารดังกลา่วมคีวามปลอดภยั ขอ้ก าหนดนีไ้มไ่ดบ้งัคบัใชก้บัการขนสง่ทางเรอื หรอื 
ทางอากาศเนือ่งจากมขีอ้จ ากดัดา้นกฎหมาย  
 

กฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรงุความปลอดภยัดา้นอาหารใหท้ันสมยั (FSMA) ไดบ้ญัญัตขิอ้ก าหนดตา่งๆ 
ส าหรับยานยนต ์และอปุกรณ์ส าหรับการขนสง่ การปฏบิตักิารขนสง่ เอกสารบนัทกึ 

การฝึกอบรมและการขอขอ้ยกเวน้ไวโ้ดยเฉพาะ  
 
ใครบา้งอยูภ่ายใตก้ารครอบคลมุของกฎหมายนี ้
 

 กฎระเบยีบฉบบัสมบรูณ์นีบ้งัคับใชก้บัผูข้นสง่สนิคา้ ผูรั้บสนิคา้ 
ผูเ้คลือ่นยา้ยสนิคา้ขึน้และผูรั้บขนสง่ผูซ้ ึง่ขนสง่อาหารในสหรัฐอเมรกิาโดยรถยนต ์หรอื 
รถไฟไมว่า่จะเป็นอาหารทีใ่หบ้รกิารหรอืเป็นการคา้ระหวา่งรัฐหรอืไมก่ต็าม 

นอกจากนีย้งับงัคับใชก้บั: 



 

 

o บคุคลตา่งๆ ในประเทศอืน่ๆ เชน่ 
ผูจั้ดสง่สนิคา้ผูซ้ ึง่จัดสง่อาหารไปยงัประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยตรงโดยทางรถยนต ์หรอื 

ทางรถไฟ (จากแคนาดาหรอืเม็กซโิก) หรอื โดยทางเรอื หรอืทางอากาศ 
และจัดเตรยีมการส าหรับการขนถา่ยตูส้นิคา้บนรถยนตห์รอืรถไฟส าหรับการขนสง่ภายในประเทศ
สหรัฐหากอาหารดังกลา่วจะน ามาบรโิภคหรอืจดัจ าหน่ายภายในสหรัฐ  

 กฎระเบยีบนีจ้ะไมบ่งัคับใชก้บัผูส้ง่ออกผูท้ีข่นสง่สนิคา้อาหารผา่นสหรัฐอเมรกิา (เชน่ 
จากแคนาดาไปยงัเม็กซโิก) โดยทางรถยนต ์หรอื 
ทางรถไฟหากอาหารดังกลา่วมไิดม้กีารจดัจ าหน่ายในสหรัฐ 

 บรษัิทตา่งๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งในการขนสง่อาหารทีมุ่ง่หมายเพือ่การสง่ออกจะอยูภ่ายใตก้ารครอบคลมุของกฎระเบยีบนี้
จนกวา่สนิคา้นัน้จะถงึทา่เรอืแหง่หนึง่หรอืเขตแดนของสหรัฐ 

ขอ้ก าหนดส าคัญ 
 

กฎระเบยีบนีจ้ะบญัญัตขิอ้ก าหนดตา่งๆ โดยเฉพาะส าหรับ: 

 ยานยนตแ์ละอปุกรณ์การขนสง่ 
รปูแบบและการซอ่มบ ารงุของยานยนตแ์ละอปุกรณ์การขนสง่ทีจ่ะตอ้งท าใหแ้น่ใจไดว้า่จะไมท่ าใหอ้

าหารทีข่นสง่มาดว้ยนัน้มคีวามไมป่ลอดภยั ยกตวัอยา่ง 
ยานยนตแ์ละอปุกรณ์การขนสง่ตอ้งเหมาะสมและสะอาดเพยีงพอส าหรับการน าไปใชต้ามทีมุ่ง่หมาย
และสามารถทีจ่ะคงรักษาอณุหภมูไิวใ้นระดับทีจ่ าเป็นส าหรับการขนสง่อาหารทีป่ลอดภยั 

 การปฏบิตักิารขนสง่: มาตรการตา่งๆ 
ทีด่ าเนนิการในระหวา่งการขนสง่เพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะมคีวามปลอดภยัในอาหาร เชน่ 
การควบคมุอณุหภมูทิีเ่พยีงพอ 
การป้องกนัการปนเป้ือนส าหรับอาหารทีพ่รอ้มรับประทานจากการสมัผัสกบัอาหารทีด่บิ 
การปกป้องอาหารจากการปนเป้ือนจากสิง่ทีไ่มใ่ชอ่าหารในการบรรจสุนิคา้เดยีวกนัหรอืครัง้กอ่นและ

การปกป้องอาหารจากการปนเป้ือนในอาหารโดยจากการสมัผัส (cross-contact) น่ันคอื 
การมสีารกอ่ภมูแิพใ้นอาหารโดยมไิดเ้จตนา 

 การฝึกอบรม: 
การฝึกอบรมบคุลากรของผูข้นสง่สนิคา้เกยีวกบัวธิปีฏบิตักิารขนสง่ทีม่สีขุลกัษณะและการจัดเก็บเอก
สารของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมนีเ้ป็นสิง่จ าเป็นกรณีทีผู่รั้บขนสง่และผูจั้ดสง่สนิคา้ตกลงเห็นพอ้งวา่ผูรั้บขนสง่จะรับผดิช
อบดแูลดา้นสขุลกัษณะในระหวา่งการขนสง่ 

 เอกสารบนัทกึ: การเก็บรักษาเอกสารบนัทกึเกีย่วกบัระเบยีบวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษร 
ขอ้ตกลง และการฝึกอบรม (ทีจ่ าเป็นส าหรับผูรั้บขนสง่) 
ระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสารทีจ่ าเป็นส าหรับเอกสารตา่งๆ 
เหลา่นีจ้ะขึน้อยูก่บัประเภทของเอกสารและวันเวลาทีก่จิกรรมทีอ่ยูภ่ายใตก้ารครอบคลมุนีเ้กดิขึน้แตไ่

มเ่กนิ 12 เดอืน   

 
การขอขอ้ยกเวน้ 
 

กฎหมายวา่ดว้ยสขุลกัษณะในการขนสง่อาหาร (Sanitary Food Transportation Act) 
อนุญาตใหห้น่วยงานสามารถขอขอ้ยกเวน้ในขอ้ก าหนดของกฎระเบยีบนีภ้ายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรงุค



 

 

วามปลอดภยัดา้นอาหารใหท้ันสมยั 
หากตรวจสอบแลว้พบวา่การขอขอ้ยกเวน้ดังกลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การขนสง่อาหารในสภาวะทีอ่าจไมป่
ลอดภยัส าหรับสขุภาพของคนและสตัว ์  
 
องคก์ารอาหารและยาไดป้ระกาศไวใ้นรา่งกฎระเบยีบวา่องคก์ารอาหารและยามุง่หมายทีจ่ะออกขอ้ยกเวน้ส า

หรับบคุคล/ธรุกจิสองกลุม่ (ดรูายละเอยีดดา้นลา่ง) องคก์ารฯ 
มุง่หมายทีจ่ะออกขอ้ยกเวน้เหลา่นีใ้นระบบทะเบยีนกลาง (Federal Register) 
กอ่นวันทีท่ีบ่รษัิทจะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบนี ้  
 
นอกจากนีอ้งคก์ารอาหารและยายงัไดรั้บการแสดงความคดิเห็นเพือ่การขอขอ้ยกเวน้ส าหรับการปฏบิตักิารขน
สง่สนิคา้ประเภทหอยส าหรับกจิการตา่งๆ 

ทีม่ใีบอนุญาตจากรัฐทีถ่กูตอ้งภายใตโ้ครงการสขุลกัษณะของสตัวน์ ้ามเีปลอืกแหง่ชาต ิ(National 
Shellfish Sanitation Program) องคก์ารฯ ยงัคงพจิารณาในความคดิเห็นตา่งๆ 
เพือ่การรอ้งขอนีต้อ่ไปและจะท าการตดัสนิใจในอนาคตอนัใกลน้ี ้  
 

องคก์ารฯ มุง่หมายทีจ่ะออกขอ้ยกเวน้ส าหรับ:  

 ผูจ้ัดสง่สนิคา้ ผูรั้บขนสง่ 
และผูรั้บสนิคา้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตทีถ่กูตอ้งและผา่นการตรวจสอบภายใตโ้ครงการความปลอดภยัอาหาร

ของสนิคา้ประเภทนม เกรด "เอ" ของการประชมุแหง่ชาตวิา่ดว้ยสนิคา้นมส าหรับการคา้ระหวา่งรัฐ 
(National Conference on Interstate Milk Shipments (NCIMS)) 
ขอ้ยกเวน้เหลา่นีจ้ะบงัคบัใชเ้ฉพาะกรณีทีท่ าการขนสง่สนิคา้นมเกรดเอ และผลติภณัฑน์มตา่งๆ 
ซึง่ผลติภายใตส้ภาวะทีม่สีขุลักษณะ  
องคก์ารอาหารและยาตระหนักดวีา่มกีารควบคมุการปฏบิตักิารขนสง่ดังกลา่วนัน้อยูแ่ลว้ภายใตโ้ครงก

ารของ NCIMS โดยทีรั่ฐบงัคับใชก้ฎหมายและองคก์ารอาหารและยาเป็นผูก้ ากบัดแูล 

 กจิการทีด่ าเนนิธรุกจิดา้นอาหารทีม่ใีบอนุญาตถกูตอ้งทีอ่อกโดยหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
เชน่ หน่วยงานของรัฐ หรอื หน่วยงานของชนเผา่ กรณีทีด่ าเนนิงานในฐานะ ผูรั้บสนิคา้ 
ผูจั้ดสง่สนิคา้ และผูรั้บขนสง่ในการปฏบิตักิารตา่งๆ 
ทีซ่ ึง่สง่มอบอาหารใหแ้กล่กูคา้ภายหลังทีข่นสง่สนิคา้จากกจิการธรุกจิดังกลา่ว 
ตัวอยา่งของกจิการดังกลา่ว ไดแ้ก ่ภตัราคาร ซปูเปอรม์ารเ์กต็ 
และธรุกจิการบรกิารจัดสง่สนิคา้ประเภทของช าถงึทีบ่า้น  
องคก์ารอาหารและยาตระหนักดวีา่มกีารควบคมุการขนสง่ดังกลา่วอยูแ่ลว้ภายใตโ้ครงการคา้ปลกีอา

หาร (Retail Food Program) โดยทีม่กีารบงัคับใชก้ฎหมายของรัฐ อาณาเขต ชนเผา่ 
และทอ้งถิน่ และองคก์ารอาหารและยาเป็นผูก้ ากบัดแูล 

วันทีข่องการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
 

เป็นทีท่ราบดวีา่ธรุกจิตา่งๆ 
โดยเฉพาะธรุกจิขนาดยอ่มอาจตอ้งการเวลาทีม่ากขึน้ในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดังนัน้ควรปรับวันทีข่องการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบใหเ้หมาะสม 

 ธรุกจขนาดยอ่ม—คอื ธรุกจิตา่งๆ 

นอกเหนอืจากผูรั้บขนสง่ทางรถยนตผ์ูท้ีไ่มใ่ชผู่จั้ดสง่สนิคา้และ/หรอืผูรั้บสนิคา้โดยธรุกจิขนาดยอ่มนี้
มลีกูจา้งต า่กวา่ 500 คนและผูรั้บขนสง่ทางรถยนตท์ีม่รีายรับตอ่ปีต ่ากวา่ 27.5 ลา้นดอลลาร ์
นัน้จะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบนีภ้ายในระยะเวลาสองปีภายหลังการประกาศใชก้ฎระเบยีบฉบบัสมบู
รณ์นี ้ 



 

 

 ธรุกจิอืน่ๆ—
ธรุกจิใดธรุกจิหนึง่ทีไ่มใ่ชธ่รุกจิขนาดยอ่มและไมใ่ชก่จิการอืน่ใดทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารครอบคลมุของ
กฎหมายจะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบนีภ้ายในระยะเวลาหนึง่ปีภายหลังการประกาศใชข้องกฎระเบยี

บฉบบัสมบรูณ์  

การใหค้วามชว่ยเหลอืแกอ่ตุสาหกรรม 
 

 เครอืขา่ยการใหค้วามชว่ยเหลอืทางวชิาการเกีย่วกบัความปลอดภยัของอาหารภายใตก้ฎหมายวา่ดว้

ยการปรับปรงุความปลอดภยัดา้นอาหารใหท้ันสมยั (FSMA) 
ขององคก์ารอาหารและยานัน้ไดด้ าเนนิงานเพือ่เป็นแหลง่ศนูยก์ลางของขอ้มลูทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิความ
เขา้ใจของอตุสาหกรรมและการน าเอากฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรงุความปลอดภยัดา้นอาหารใหท้ันส

มยั (FSMA) ไปใชใ้หเ้กดิผล 
ขอ้สงสยัทีไ่ดส้ง่ผา่นทางออนไลนห์รอืทางไปรษณียจ์ะไดรั้บการตอบโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นขอ้มลูหรอื
ผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ  

 องคก์ารอาหารและยาวางแผนทีจ่ะพัฒนาหลักสตูรแบบออนไลนท์ีส่อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดดา้นการ
ฝึกอบรมส าหรับกฎระเบยีบนี ้ 
โดยคาดการณ์วา่หลักสตูรนีจ้ะสามารถใหบ้รกิารไดก้อ่นวันทีข่องการปฏบิตัติามกฎระเบยีบครัง้แรกจ
ะมผีลบงัคบัใช ้

 นอกจากนีอ้งคก์ารอาหารและยายงัออกคูม่อืการปฏบิตัเิพือ่ชว่ยเหลอืใหธ้รุกจิตา่งๆ 
ในอตุสาหกรรมดา้นนีป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบฉบบัสมบรูณ์ 

 
การเปลีย่นแปลงส าคัญจากรา่งกฎระเบยีบ 
 

รา่งกฎระเบยีบไดจ้ัดท าประชาพจิารณ์เมือ่วันที ่5 กมุภาพันธ ์2014  
องคก์ารอาหารและยาไดท้ าการเปลีย่นแปลงในกฎระเบยีบเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประชาพจิารณ์ดังทีไ่ดด้ าเนนิกา
รส าหรับกฎระเบยีบอืน่ๆ 
ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรงุความปลอดภยัดา้นอาหารใหท้ันสมยัทีผ่า่นกระบวนการถงึทีส่ดุแลว้ในชว่
งเจ็ดเดอืนทีผ่า่นมา เป้าหมายขององคก์ารฯ 
คอืการปกป้องสขุภาพของประชาชนในขณะเดยีวกนักอ็อกกฎระเบยีบแตล่ะฉบบัในลักษณะทีบ่รษัิทตา่งๆ 
สามารถน าไปปฏบิตัติามได ้ 
 

 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายส าคญัดา้นความปลอดภยัของอาหารภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรงุ
ความปลอดภยัดา้นอาหารใหท้ันสมยันีด้ังนัน้กฎระเบยีบนีจ้งึเนน้ความส าคญัในวธิปีฏบิตัติา่งๆ 
ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งดา้นความปลอดภยัมากกวา่การเนน้ความส าคญัในวธิปีฏบิตัทิีส่ง่ผลกระท
บตอ่คณุภาพของอาหารทีไ่มใ่ชเ่สมอไปวา่จะกอ่ใหเ้กดิอนัตรายในการบรโิภค   

o มบีทบญัญตัใินพระราชบญัญัตอิาหาร ยา และเครือ่งส าอางแหง่ชาต ิ(FD&C) 
ทีค่รอบคลมุดา้นการเน่าเสยี และการเจอืปนในรปูแบบอืน่ๆ ทีร่วมถงึในระหวา่งการขนสง่ 

 ไดท้ าการเปลีย่นแปลงในค านยิามของ "การปฏบิตักิารขนสง่" เพือ่ยกเวน้ในกรณี:   

o การขนสง่อาหารทีบ่รรจใุนภาชนะทีปิ่ดสนทิ (ยกเวน้อาหารทีจ่ะตอ้งมกีารควบคมุอณุหภมู)ิ 
รา่งกฎระเบยีบฉบบัเดมิไดร้ะบไุวว้า่อาหารทีอ่ยูใ่นภาชนะทีปิ่ดสนทิตอ้งสามารถเก็บไวไ้ดน้าน 

(จัดเกบ็อยา่งปลอดภยัไวใ้นอณุหภมูหิอ้งในภาชนะปิดสนทิ) 

o การด าเนนิการขนสง่ทัง้หมดกระท าโดยฟารม์ 
ภายใตร้า่งกฎระเบยีบฉบบันีไ้ดย้กเวน้เฉพาะการขนสง่อาหารทีเ่ป็นสนิคา้โภคภณัฑท์างการเกษ
ตรแบบสนิคา้ดบิเทา่นัน้   



 

 

 ความหลากหลายของฟารม์และการปฏบิตักิารขนสง่ของฟารม์ตา่งๆ 
เหลา่นีท้ าใหย้ากทีจ่ะจดัท ากฎขอ้บงัคบัทีเ่หมาะสมโดยกวา้งได ้
แทนทีจ่ะด าเนนิการดังกลา่วองคก์ารอาหารและยาก าลังพจิารณาทีจ่ะใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัวิ
ธปีฏบิตักิารขนสง่ของฟารม์ทีด่ ี  

 อยา่งไรกต็ามฟารม์ยงัคงอยูภ่ายใตบ้ทบญัญตัขิองพระราชบญัญัตอิาหาร ยา 
และเครือ่งส าอางทีห่า้มมใิหจั้ดเก็บอาหารภายใตส้ภาวะทีไ่มม่สีขุลกัษณะ 

o การขนสง่ผลติภณัฑพ์ลอยไดจ้ากอาหารของคนส าหรับการใชเ้ป็นอาหารของสตัวโ์ดยไมม่กีารแ
ปรรปูเพิม่เตมิใดๆ น่ันคอื 
ผลติภณัฑพ์ลอยไดท้ีจ่ าหน่ายใหแ้กเ่กษตรกรโดยตรงเพือ่เป็นอาหารใหแ้กป่ศสุตัว ์ 
ซึง่ไมร่วมถงึผลติภณัฑพ์ลอยไดท้ีไ่ดข้นสง่ไปยงัโรงงานตา่งๆ 
ทีจ่ะน าไปผลติเป็นอาหารส าหรับป้อนหรอือาหารสตัว ์

o การขนสง่สิง่ทีส่มัผัสกบัอาหารทีร่วมถงึ สิง่เคลอืบ พลาสตกิ กระดาษ สิง่ยดึตดิ 
และสารแตง่สอีาหาร สารตา้นจลุชพี และสารตา้นอนุมลูอสิระทีพ่บในบรรจภุณัฑข์องอาหาร 

o การขนสง่สตัวท์ีเ่ป็นอาหารทีย่งัมชีวีติอยู ่ยกเวน้สตัวป์ระเภทหอย (เชน่ หอยนางรม หอยลาย 
หอยแมลงภู ่และหอยแครง) 
รา่งกฎระเบยีบฉบบัเดมิไมไ่ดร้วมเอาสตัวท์ีเ่ป็นอาหารทีม่ชีวีติทัง้หมด ทีร่วมถงึสตัวป์ระเภทหอย 

 การเปลีย่นแปลงอกีประการส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับผูรั้บขนสง่ทางรถไฟ  
ผูแ้สดงความคดิเห็นไดห้ยบิยกขอ้กงัวลกรณีทีผู่ป้ระกอบการบรกิารขนสง่ทางรถไฟมกัจะไมม่ ี
จัดเตรยีม หรอื ใชอ้ปุกรณ์ตา่งๆ เชน่ ระบบการท าความเย็นตา่งๆ 
ในรถรางทีพ่วกเขาขนสง่และไมม่คีวามสามารถทีจ่ะท าใหแ้น่ใจไดว้า่การด าเนนิการนัน้จะเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดบางประการ เชน่ การควบคมุอณุหภมูแิละสภาวะสขุลักษณะ ผูจั้ดสง่สนิคา้ หรอื 
ผูเ้คลือ่นยา้ยสนิคา้ขึน้และผูรั้บขนสง่ดว้ยรถรางนัน้โดยทัว่ไปจะมคีวามรับผดิชอบตา่งๆ เชน่ 
การตรวจสอบรถราง เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เหมาะสม 
ภายใตก้ฎระเบยีบนีผู้จั้ดสง่สนิคา้จะยงัคงมคีวามรับผดิชอบหลักในการดแูลดา้นสขุลกัษณะของการข
นสง่เวน้แตผู่รั้บขนสง่ไดย้นิยอมในขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัผูจั้ดสง่สนิคา้ทีจ่ะยอมรับในค
วามรับผดิชอบเหลา่นี ้

o ในทางตรงกนัขา้มโดยทั่วไปแลว้ผูรั้บขนสง่ทางรถยนตม์กัจะเป็นเจา้ของในยานยนตแ์ละเกีย่วข ้
องโดยตรงกบัสถานการณ์ในระหวา่งการปฏบิตักิารขนสง่   

  "ผูเ้คลือ่นยา้ยสนิคา้ขึน้" 
ไดรั้บการเพิม่เขา้ไวใ้นกฎระเบยีบนีใ้นฐานะบคุคลทีอ่ยูภ่ายใตก้ารครอบคลมุของกฎหมาย 
ผูเ้คลือ่นยา้ยสนิคา้ขึน้เป็นบคุคลผูเ้คลือ่นยา้ยอาหารขึน้บนรถยนตห์รอืรถราง  

o กอ่นการเคลือ่นยา้ยอาหารทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นภาชนะทีปิ่ดสนทิผูเ้คลือ่นยา้ยสนิคา้ขึน้จะตอ้งตรวจสอบ
ใหแ้น่ชดัวา่อปุกรณ์การขนสง่นัน้อยูใ่นสภาวะทีม่สีขุลักษณะทีเ่หมาะสม  

o  
กอ่นการเคลือ่นยา้ยอาหารทีต่อ้งมกีารควบคมุอณุหภมูผิูเ้คลือ่นยา้ยสนิคา้ขึน้ตอ้งตรวจสอบใหแ้
น่ชดัวา่หอ้งจัดเก็บทีม่สีภาวะเย็นในระบบการใหค้วามเย็นโดยทางกลนัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมการ
อยา่งเพยีงพอส าหรับการขนสง่แบบใหค้วามเย็นทีร่วมถงึการใหค้วามเย็นกอ่นการขนสง่ 

(หากจ าเป็น) 

 กฎระเบยีบฉบบัสมบรูณ์ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนวา่การใชย้านยนตห์รอือปุกรณ์ทีจ่ าเพาะตา่งๆ (เชน่ 
การขนสง่อาหารสตัวเ์ทยีบกบัการขนสง่อาหารคน) และการขนสง่อาหารในระยะการผลติ (เชน่ 



 

 

อาหารดบิ เทยีบกบั อาหารทีส่ าเร็จแลว้) 
นัน้ควรน ามาพจิารณาในการตัดสนิใจเกีย่วกบัขอ้ก าหนดการขนสง่ทีม่สีขุลักษณะทีบ่งัคับใช ้

 ขอ้ก าหนดตา่งๆ 
เกีย่วกบัการใชอ้ปุกรณ์บนัทกึหรอืวัดอณุหภมูใินระหวา่งการขนสง่ถกูแทนทีด่ว้ยวธิกีารทีย่ดืหยุน่มาก
ขึน้ 
ผูจั้ดสง่สนิคา้และผูรั้บขนสง่สามารถเห็นพอ้งกนัทีจ่ะใชก้ลไกตรวจสอบอณุหภมูสิ าหรับอาหารทีจ่ าเป็
นตอ้งมกีารควบคมุอณุหภมูเิพือ่ความปลอดภยัของอาหาร 

o รา่งกฎระเบยีบฉบบัเดมิไดร้ะบไุวว้า่หอ้งจดัเก็บตอ้งตดิตัง้ดว้ยปรอทวดั อปุกรณ์วดัอณุหภมู ิหรอื 
อปุกรณ์การบนัทกึอณุหภมู ิ 

o องคก์ารฯ 
เห็นพอ้งกบัผูแ้สดงความคดิเห็นวา่มหีลายวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ท าใหม้ัน่ใจไดเ้กีย่วกบัการ
ควบคมุอณุหภมูทิีฝ่่ายตา่งๆ ซึง่อยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบนีส้ามารถใชว้ธิกีารดังกลา่วได ้ 

o นอกจากนีอ้งคก์ารฯ 
ยงัเห็นดว้ยกบัผูแ้สดงความคดิเห็นทีว่า่กรณีทีม่กีารรอ้งขอผูรั้บขนสง่จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่พวกเ
ขาไดค้งรักษาสภาวะระดับอณุหภมูติามทีไ่ดร้อ้งขอมากกวา่ทีจ่ะเป็นขอ้ก าหนดส าหรับสนิคา้ทกุ
ชนดิดังทีไ่ดร้า่งไวก้อ่นหนา้นี้ 

 ความรับผดิชอบหลักในการตัดสนิใจเกีย่วกบัการปฏบิตักิารขนสง่ทีเ่หมาะสมปัจจบุนัเป็นหนา้ทีค่วาม
รับผดิชอบของผูจั้ดสง่สนิคา้ผูท้ีอ่าจตอ้งพึง่พาสญัญาขอ้ตกลงเพือ่มอบหมายหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ
บางสว่นเหลา่นีไ้ปยงักลุม่บคุคลฝ่ายอืน่ๆ 

o ผูจั้ดสง่สนิคา้ตอ้งจัดท าระเบยีบปฏบิตัทิีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรและน าไปใชเ้พือ่ใหแ้น่ใจวา่อปุกร
ณ์และยานยนตอ์ยูใ่นสภาวะทีม่สีขุลักษณะทีเ่หมาะสม  

o ผูจั้ดสง่สนิคา้อาหารทีม่กีารขนสง่ในปรมิาณมากตอ้งจัดท าระเบยีบปฏบิตัทิีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษร
และน าไปใชเ้พือ่ใหแ้น่ใจวา่สนิคา้ทีบ่รรทกุในครัง้กอ่นจะไมก่อ่ใหเ้กดิความไมป่ลอดภยัของอาห
าร  

o และผูจั้ดสง่สนิคา้อาหารทีจ่ะตอ้งมกีารควบคมุอณุหภมูเิพือ่ความปลอดภยัของอาหารนัน้ยงัตอ้ง
จัดท าระเบยีบปฏบิตัทิีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรและน าไปใชเ้พือ่ใหแ้น่ใจวา่การขนสง่อาหารนัน้อยูภ่
ายใตก้ารควบคมุอณุหภมูทิีเ่พยีงพอ 

 หากบคุคลหรอืบรษัิททีอ่ยูภ่ายใตก้ารครอบคลมุของกฎหมาย ณ จดุใดๆ 
ก็ตามในลกูโซก่ารขนสง่ไดต้ระหนักถงึความลม้เหลวของการควบคมุอณุหภมูทิีอ่าจเกดิขึน้หรอืสภาว
ะอืน่ใดทีอ่าจท าใหอ้าหารไมป่ลอดภยักรณีเชน่นีจ้ะตอ้งไมข่ายหรอืจัดจ าหน่ายในอาหารดังกลา่วจน
กวา่จะมกีารตรวจสอบดา้นความปลอดภยั 

ขอ้ยกเวน้จากกฎระเบยีบ 

 ผูจั้ดสง่สนิคา้ ผูรั้บสนิคา้ หรอื ผูรั้บขนสง่ในการปฏบิตักิารขนสง่อาหารทีม่รีายไดต้อ่ปีเฉลีย่ 

500,000 ดอลลาร ์
 กจิกรรมการขนสง่ตา่งๆ ทีด่ าเนนิการโดยฟารม์ 
 การขนสง่อาหารทีเ่ป็นการถา่ยโอนสนิคา้ผา่นประเทศสหรัฐอเมรกิาไปยงัประเทศอืน่ 
 การขนสง่อาหารทีน่ าเขา้เพือ่การสง่ออกในอนาคตและทีไ่มใ่ชเ่พือ่การบรโิภคหรอืจัดจ าหน่ายในสหรั

ฐ 



 

 

 การขนสง่กา๊ซอดัส าหรับใชใ้นอาหารตา่งๆ (เชน่ คารบ์อนไดออกไซด ์ไนโตรเจน หรอื ออกซเิจน 
ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหส้ามารถน ามาใชก้บัผลติภณัฑอ์าหารและเครือ่งดืม่) และสิง่ทีส่มัผัสกบัอาหาร 

 การขนสง่ผลติภณัฑพ์ลอยไดจ้ากอาหารของคนทีข่นสง่เพือ่การใชเ้ป็นอาหารของสตัวโ์ดยไมม่กีารแ
ปรรปูเพิม่เตมิใดๆ  

 การขนสง่อาหารทีอ่ยูใ่นภาชนะปิดสนทิยกเวน้อาหารทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการควบคมุอณุหภมูเิพือ่ควา
มปลอดภยัของอาหาร 

 การขนสง่สตัวท์ีเ่ป็นอาหารทีย่งัมชีวีติอยู ่ยกเวน้ สตัวป์ระเภทหอย 
 
 


