FDA จัดให้มีเอกสารฉบับแปลนี้ เพื่อให้บริ การแก่ผอ้ ู ่านในประเทศต่างๆ เราหวังว่าเอกสารฉบับแปลนี้ จะเป็ นประโยชน์ สาํ หรับคุณ
แม้ว่าเราได้พยายามจัดหางานแปลที่ตรงกับฉบับภาษาอังกฤษมากที่ สดุ เท่าที่ จะทําได้
แต่เราก็ตระหนักดีว่าเอกสารฉบับแปลอาจไม่ละเอียด หรือชัดเจน หรือสมบูรณ์ เหมือนกับฉบับภาษาอังกฤษ
ฉบับที่เป็ นทางการของเอกสารนี้ คือฉบับที่เป็ นภาษาอังกฤษ
ความต้ องการที่สําคัญ: กฎสุ ดท้ ายเกีย่ วกับการรับรองของบุคคลที่สามที่ได้ รับการรับรอง
โดยสรุ ป

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหาร (FSMA) ของ FDA เกี่ยวกับการรับรองของบุคคลที่สามที่ได้รับการรับรองได้ขอ้ สรุ ปแล้ว
กฎนี้เสนอขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2013 โดยจัดตั้งโปรแกรมอาสาสมัครเพื่อรับรองหน่วยรับรองซึ่งเป็ นบุคคลที่สามหรื อที่เรี ยกว่าผูต้ รวจสอบ
เพื่อดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารและเพื่อออกหนังสื อรับรองให้สถานประกอบการต่างประเทศและอาหารสําหรับมนุษย์และสัตว์ที่สถานประกอ
บการเหล่านั้นผลิต ข้อกําหนดเหล่านี้จะช่วยให้มนั่ ใจความสามารถและความเป็ นอิสระของหน่วยรับรองและหน่วยรับรองซึ่งเป็ นบุคคลที่สามที่เข้าร่ วมโปรแกรม
หน่วยงานต่างประเทศอาจจะใช้การรับรองเพื่อวัตถุประสงค์ 2 ประการต่อไปนี้
•

ผูน้ าํ เข้าอาจใช้การรับรองเพื่อให้มีสิทธิ์ เข้าร่ วมในโปรแกรมอาสาสมัครของผูน้ าํ เข้าที่มีคุณสมบัติ (VQIP)
ซึ่งช่วยให้บริ การตรวจสอบและการนําเข้าอาหารเป็ นไปอย่างรวดเร็ วยิ่งขึ้น

•

เพื่อป้ องกันไม่ให้อาหารที่อาจเป็ นอันตรายเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในสหรัฐ FDA
อาจกําหนดว่าให้มีบางสถานการณ์ที่อาหารซึ่งจะนําเข้ามาต้องได้รับการรับรองจากบุคคลที่สามได้รับการรับรอง

คุณสมบัติที่สาํ คัญของกฎดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี้
1. ขอบเขต
•

•

กฎนี้กาํ หนดกรอบ วิธีการ และข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรองที่ตอ้ งการได้รับการรับรองจาก FDA
เช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับบุคคลที่สามที่ให้การรับรองซึ่งต้องได้รับการรับรอง
o

ข้อกําหนดเหล่านี้ครอบคลุมอํานาจตามกฎหมาย ความสามารถ ความจุ การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การประกันคุ ณภาพ
และวิธีการบันทึกข้อมูล

o

ในสถานการณ์ที่จาํ กัด FDA อาจรับรองบุคคลที่สามที่ให้การรับรองโดยตรง ตัวอย่างเช่น FDA
อาจรับรองบุคคลที่สามที่ให้การรับรองโดยตรงถ้าไม่ได้และรับรองหน่วยรับรองดังกล่าวภายใน 2 ปี นับจากที่จดั ตั้งโปรแกรมนี้

เพื่อส่งเสริ มให้เกิดความสมํ่าเสมอระหว่างประเทศและเพื่อใช้กรอบที่มีอยูซ่ ่ ึงเป็ นที่คุน้ เคยอยูแ่ ล้วในอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่ได้รับการรับรองและหน่วยรับรองจะได้รับอนุญาตให้ใช้เอกสารซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC
เสริ มตามที่จาํ เป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของโปรแกรมภายใต้กฎนี้ (ISO/IEC ย่อมาจาก International Organization for
Standardization และ International Electrotechnical Commission
ซึ่งกําหนดมาตรฐานมติระหว่างประเทศโดยสมัครใจ)

•

FDA จะตรวจสอบผูเ้ ข้าร่ วมโปรแกรมอย่างใกล้ชิด และอาจเพิกถอนการรับรองของหน่วยงานที่ให้การรับรอง
และถอนการให้การรับรองของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองถ้ามีเหตุ กฎนี้มีข้ นั ตอนของ FDA
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการกํากับดูแลหน่วยรับรองและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองที่เข้าร่ วม

2. ข้ อกําหนดสํ าหรับหน่ วยงานรับรองทีไ่ ด้ รับการยอมรับ
•

หน่วยรับรองที่ FDA ยอมรับภายใต้โปรแกรมนี้ อาจเป็ นหน่วยงาน/รัฐบาลต่างประเทศ หรื อเป็ นบุคคลที่สามซึ่งเป็ นเอกชน
นอกจากข้อกําหนดที่ระบุไว้ขา้ งต้นแล้ว กฎสุ ดท้ายยังกําหนดให้หน่วยรับรองที่ได้รับการยอมรับต้องดําเนินการต่อไปนี้
o
o
o
o
o

ประเมินหน่วยรับรองซึ่งเป็ นบุคคลที่สามเพื่อให้การรับรอง รวมถึงสังเกตตัวอย่างซึ่งเป็ นตัวแทนของการทํางานของหน่วยงานที่ขอการรับรอง
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยรับรองซึ่งเป็ นบุคคลที่สามที่ให้การรับรอง รวมถึงดําเนินการสังเกตสถานประกอบการเป็ นระยะ และแจ้งให้
FDA ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรื อการถอนการรับรองหากมี
ประเมินและแก้ไขปัญหาการทํางานของตัวเอง
ส่งรายงานการตรวจสอบและประเมินตนเอง รวมถึงการแจ้งเตือนอื่นๆ ให้ FDA
รักษาและให้ FDA เข้าถึงบันทึกที่จาํ เป็ นที่ตอ้ งเก็บไว้ตามโปรแกรมนี้

3. ข้ อกําหนดสํ าหรับหน่ วยรับรองซึ่งเป็ นบุคคลทีส่ าม
•

หน่วยรับรองซึ่งเป็ นบุคคลที่สามที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการนี้◌้
จะต้องดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบการโดยไม่แจ้งให้สถานประกอบการทราบ และจะแจ้งให้ FDA
ทราบเมื่อพบสภาพที่อาจก่อให้เกิดหรื อนําไปสู่ความเสี่ ยงร้ายแรงต่อสุ ขภาพของประชาชน นอกเหนือไปจากข้อกําหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ขา้ งต้นแล้ว
กฎสุ ดท้ายกําหนดว่าหน่วยรับรองซึ่งเป็ นบุคคลที่สามจะต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
o
o
o
o

•

การตรวจสอบที่หน่วยรับรองซึ่งเป็ นบุคคลที่สามสามารถดําเนินการได้ในฐานะส่วนหนึ่งของโปรแกรมมี 2 ประเภท คือ
การให้คาํ ปรึ กษาและการกํากับดูแล ในการตรวจสอบทั้ง 2 ประเภทนี้
ผูต้ รวจสอบจะตรวจสอบการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารของรัฐบาลกลางที่บงั คับใช้
o

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแทนตรวจสอบมีความสามารถและมีความเที่ยงตรง
ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของการดําเนินการแก้ไขเพื่อแก้ปัญหาในสถานประกอบการที่ตรวจสอบ
ประเมินและแก้ไขปัญหาการทํางานของตัวเอง
รักษาและให้ FDA เข้าถึงบันทึกที่จาํ เป็ นที่ตอ้ งเก็บไว้ตามโปรแกรมนี้

การตรวจสอบแบบให้คาํ ปรึ กษาจะมีข้ ึนเพือ่ เป็ นการเตรี ยมตัวสําหรับการตรวจสอบที่เป็ นการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามระเบียบ
ซึ่งถือว่าเป็ นการตรวจสอบภายใน นอกเหนือไปจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานของรัฐบาลกลาง
การตรวจสอบให้คาํ ปรึ กษาจะพิจารณาด้วยว่าสถานประกอบการเป็ นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบตั ิของอุตสาหกรรมหรื อไม่
เฉพาะการตรวจสอบที่เป็ นการกํากับดูแลเท่านั้นที่จะนํามาพิจารณาในการให้การรับรอง

หน่วยงานรับรองซึ่งเป็ นบุคคลที่สามอาจเป็ นรัฐบาลต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของบุคคลที่สามอื่นๆ หรื อเป็ นบุคคลก็ได้

4. การดําเนินการทีเ่ กีย่ วข้ องของ FDA

•

คําแนะนําฉบับร่ างของ FDA เกี่ยวกับความสามารถของหน่วยงานรับรอง ปรากฏในมาตรฐานการรับรองฉบับร่ างที่เผยแพร่ ในเดือนกรกฎาคมปี
2015 ซึ่งมีคาํ แนะนําเกี่ยวกับคุณสมบัติที่หน่วยรับรองซึ่งเป็ นบุคคลที่สามและตัวแทนควรมีในด้านต่างๆ เช่น การศึกษาและประสบการณ์
คําแนะนํานี้จะสรุ ปอีกครั้งหลังจากพิจารณาความคิดเห็นของประชาชน

•

ในเดือนมิถุนายนปี 2015 FDA เผยแพร่ คาํ แนะนําฉบับร่ างสํ าหรับอุตสาหกรรม โดยอธิ บายถึงการทํางานของ VQIP ในการเข้าร่ วม VQIP
ผูน้ าํ เข้าต้องนําเข้าอาหารจากสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง

•

o

ผูน้ าํ เข้าซึ่งมีระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ งอาจมีสิทธิ์ ได้รับการตรวจสอบและการนําเข้าอาหารอย่างรวดเร็ ว

o

การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีความเข้มแข็งขึ้นด้วยการที่ FDA
ให้ความสําคัญกับการนําเข้าอาหารที่มีแนวโน้มจะทําให้เกิดความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพของประชาชน

ในเดือนกรกฎาคม FDA เสนอกฎทีก่ าํ หนดให้ ผ้ ใู ช้ บริการชําระค่ าธรรมเนียมให้หน่วยงานรับรอง FSMA
ต้องการให้โปรแกรมที่ผใู ้ ช้ชาํ ระค่าธรรมเนียมนี้กาํ หนดค่าตอบแทนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริ การในในการสร้างและบริ หารจัดการโปรแกรมการรับรอ
งของบุคคลที่สามด้วยความสมัครใจ

ข้ อยกเว้ น
กฎเกี่ยวกับการรับรองของบุคคลที่สามกําหนดด้วยว่าอํานาจในการรับรองการนําเข้าภายใต้บงั คับ FSMA ใช้ไม่ได้กบั รายการต่อไปนี้
•
•

เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตโดยสถานประกอบการต่างประเทศ
เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์ไข่ ที่อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริ กาในเวลาที่มีการนําเข้า

การดําเนินงาน
FDA มุ่งมัน่ ที่จะดําเนินโครงการนี้
◌้โดยเร็ วที่สุดหลังจากเผยแพร่ คาํ แนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานในการให้การรับรองต้นแบบฉบับสุ ดท้ายรวมถึงกฎเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่ผใู ้ ช้บริ การต้องชําระ ซึ่งทั้ง
2 ส่วนนี้จะเผยแพร่ แยกต่างหากจากกัน
หน่วยงานรับรองสามารถเริ่ มสมัครขอรับการตรวจสอบได้เมื่อโปรแกรมมีผลบังคับใช้
และหน่วยงานรับรองซึ่งเป็ นบุคคลที่สามจะขอการรับรองได้หลังจากที่หน่วยงานรับรองที่ได้รับการยอมรับจาก FDA เริ่ มรับสมัคร 1 เดือนหรื อหลังจากนั้น

ข้ อมูลอืน่ ๆ
Regulations.gov, เอกสารหมายเลข FDA-2011-N-0146: http://www.regulations.gov/#!home
คําถามที่พบบ่อย: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm247559.htm#ThirdParty_Accreditation
เครื อข่ายความช่วยเหลือทางเทคนิค FSMA ของ FDA:
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm459719.htm

