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สรุปผลการสัมมนาทางเว็บไซต 

เร่ือง 

“ขอกําหนดดานความปลอดภัยของอาหารสําหรับสหรัฐอเมริกา: สิ่งที่ผูปลกูตองรู” 
 

 

  ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ไดเขารวมฟงการสัมมนาทางเว็บไซต 

(webinar) ในหัวขอ “ขอกําหนดดานความปลอดภัยอาหารของสหรัฐอเมริกา: สิ่งท่ีผูปลูกตองรู” ซ่ึงเนนในเรื่อง

กฎระเบียบสินคาผักผลไมนําเขาท่ีควบคุมโดยองคการอาหารและยาของสหรัฐฯ (U.S.FDA) ซ่ึงจัดโดยสมาคม

ยูไนเต็ด เฟรช โปรดิวส (United Fresh Produce) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูประกอบการตางๆ ไดทราบถึงปญหา

ดานกฎระเบียบท่ีมีผลตอการคาระหวางประเทศสําหรับผลิตภัณฑท่ีนําเขาและสงออกจากสหรัฐอเมริกา ท้ั 

สาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 

 ความปลอดภัยของอาหารคืออะไร 

 ความปลอดภัยของอาหาร (food safety) หมายถึง เง่ือนไขและการปฏิบัติท่ีรักษาคุณภาพของ

อาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน การเจ็บปวย รวมท้ังการบาดเจ็บทางรางกายท่ีเกิดจากอาหาร  

 การปนเปอน แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

(1) การปนเปอนทางชีวภาพ ซ่ึงตามกฎระเบียบของสหรัฐฯ จะไมอนุญาตใหมีการปนเปอนไดเลย 

(zero tolerance) เชน Salmonella, Pathogenic E. coli, Listeria monocytogenes, Cyclospora, Norovirus 

เปนตน  

 (2) การปนเปอนสารเคมี เชน สารกําจัดศัตรูพืช สารหนัก สารทําความสะอาด สารกอนภูมิแพ 

เปนตน สหรัฐฯ มีขอกําหนดปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (tolerance) ซ่ึงอาจแตกตางจากประเทศอ่ืนๆ 

 เครื่องมือในการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารของ US.FDA 

- การตรวจสอบ ทดสอบตัวอยาง ณ ดานนําเขา 
 - การใชผูตรวจสอบในตางประเทศ 
 - การข้ึนทะเบียนสถานประกอบการอาหาร 
 - โปรแกรมตรวจสอบซัพพลายเออรจากตางประเทศ (Foreign Supplier Verification Program: 

FSVP) 
 - โปรแกรมอาสาสมัครของผูนําเขาท่ีมีคุณสมบัติ (Voluntary Qualified Importer Program: 

VQIP) 
 - ขอกําหนดการใชหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองเพ่ือการทดสอบ 
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 - การพ่ึงพาโปรแกรมการสงออกของตางประเทศ 
 - โปรแกรมการรับรองโดยหนวยตรวจรับรองประเภทบุคคลท่ีสาม (Accredited Third-Party 

Certification Program) 
 - ขอกําหนดใบรับรองการนําเขา 
 - ขอกําหนดและขอตกลงทวิภาคี 
 - การรับรูระบบหรือการประเมินความเทาเทียมกันของระบบความปลอดภัยอาหารของ

ตางประเทศ 

 ท้ังนี้ U.S.FDA มีสํานักงานใหญอยูท่ีมลรัฐแมรี่แลนด สหรัฐอเมริกา และมีสํานักงานสาขาใน
ตางประเทศท่ัวโลก โดยในเอเชียมีสํานักงานอยูท่ีกรุงปกก่ิง ประเทศจีน และกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย (ภาพท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 ผักและผลไมท้ังท่ีผลิตในประเทศและนําเขาจากตางประเทศจะตองเปนไปตามมาตรฐานของ

องคการอาหารและยาของสหรัฐฯ (U.S.FDA) ซ่ึงเนนในเรื่องความปลอดภัยของผูบริโภค กฎระเบียบความ
ปลอดภัยสําหรับสินคาผักและผลไมท่ีนําเขาถือวาเปนมาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน ผูนําเขาอาจมีขอกําหนดท่ีเขมงวด
กวาได 
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 ประเทศท่ี U.S.FDA ยอมรับในระบบความปลอดภัยของอาหาร (Systems Recognition) ไดแก 
แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ซ่ึงมีระบบความปลอดภัยและการปกปองอาหารเทียบเทากับของ 
US.FDA ถึงแมจะไมเหมือนกันทุกประการก็ตาม และไดเขารวมในกิจกรรมการดูแลและตรวจสอบอาหารตาม
ขอกําหนด 

 

 ขอกําหนดพ้ืนฐานดานความปลอดภัยอาหารและอํานาจของ US.FDA 

• การจดทะเบียนสถานประกอบการ ผูผลิต แปรรูป ผูบรรจุ หรือผูเก็บรักษาอาหาร ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศตองจดทะเบียนสถานประกอบการกับ U.S.FDA โดยตองตออายุทุกๆ 2 ป และตองมี

ตัวแทนในสหรัฐฯ (US Agent) เ พ่ือการติดตอกรณีฉุกเฉิน ท้ังนี้  U.S.FDA อาจระงับการข้ึนทะเบียน

ผูประกอบการหากพบการปนเปอนสิ่งท่ีเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพ เชน ซัลโมเนลลา ลิสทีเรีย เปนตน 

สําหรับมาตรการพ้ืนฐานท่ีจะดําเนินการ คือ การปดสถานประกอบการ 

 ผูประกอบการนําเขา/ผูสงออก โบรกเกอร หากไมไดจับตองสินคาก็ไมตองจดทะเบียนกับ 

U.S.FDA และไมตองปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอาหาร หรือการควบคุมเชิงปองกัน อยางไรก็ตาม 

ลูกคา/ซัพพลายเออรของผูประกอบการดังกลาวอาจตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ FSVP การควบคุมเชิงปองกัน 

และการตรวจสอบยอนกลับของ U.S.FDA 

 ตัวอยางผูประกอบการเก่ียวกับผักและผลไมท่ีไมใชฟารมซ่ึงตองจดทะเบียนไดแก ผูประกอบการ

หั่น/ตัดผักและผลไมสด โกดังเก็บสินคา/ศูนยกระจายสินคา แตสําหรับสถานประกอบการบรรจุ/บรรจุใหม

จะตองจดทะเบียนหรือไมนั้นข้ึนอยูกับความสัมพันธกับฟารม อยางไรก็ตาม ปจจุบัน U.S.FDA ยังไมไดกําหนด

คําจํากัดความของคําวา “ฟารม” หรือแยกกิจกรรมฟารมและกิจกรรมตอเนื่องท่ีเก่ียวกับฟารมออกจากกันได

อยางชัดเจน 

ดังนั้น ในอดีตจึงมีฟารมจํานวนมากจดทะเบียนกับ U.S.FDA แตเม่ือไมก่ีปท่ีผานมา US.FDA ได

ออกมาแนะนําวาฟารมไมควรจดทะเบียนเนื่องจากหากจดทะเบียนแลวจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเขมงวด

เชนเดียวกับสถานประกอบการท่ีจดทะเบียน โดยความแตกตางของกฎระเบียบ การปฏิบัติ และการบังคับใช

สําหรับ “ฟารม” และ สถานประกอบการท่ีจดทะเบียนกับ มีดังนี้   
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• การเรียกคืน (recall) US.FDA มีอํานาจสั่งการเรียกคืนอาหารท่ีพบวามีปญหาดานความ

ปลอดภัย อยางไรก็ตาม ผูประกอบการสามารถเรียกคืนโดยความสมัครใจกอนได 

• การตรวจสอบขอมูล U.S.FDA มีอํานาจในการเขาถึงขอมูลความปลอดภัยอาหารถึงแมวา

จะยังไมมีปญหาเกิดข้ึนก็ตาม ดังนั้น ผูประกอบการจะตองเก็บรักษาบันทึกขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังหมดไว

ใหพรอมสําหรับการตรวจสอบโดย U.S.FDA 

 กฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารใหทันสมัยของสหรัฐอเมริกา (FSMA) 

 ในอดีตสหรัฐฯ มีกฎหมายและกฎระเบียบเพียงไมก่ีฉบับท่ีดูแลความปลอดภัยดานผักผลไม ไดแก 

กฎหมายอาหาร ยาและเครื่องสําอาง (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act: FD&C Act), มาตรฐาน

การปฏิบัติท่ีดีสําหรับการผลิตผักผลไมหั่นสดและการกระจายสินคา และขอกําหนดสําหรับการคาปลีกและ

ธุรกิจบริการอาหาร 

  ปจจุบันมีกฎระเบียบความปลอดภัยของผักและผลไมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ิมเติมภายใตกฎหมายการ

ปรับปรุงความปลอดภัยอาหารใหทันสมัย หรือ Food Safety Modernization Act (FSMA) ซ่ึงถือเปนการ

เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญดานความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯ ในรอบหลาย 10 ป โดยกฎหมาย FSMA 
                                                           
 1 บุคคลที่ผานการรับรองดานการควบคุมเชิงปองกัน (Preventive Controls Qualified Individual: PCQI) 

ฟารม สถานประกอบการท่ีจดทะเบียนกับ US.FDA 
 ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยผัก

และผลไม (Produce Safety Rule)   
 ปฏิบัติตามกฎระเบียบการควบคุมเชิงปองกัน 

(Preventive Controls for Human Food)        
 - ดําเนินการโดย PCQI 1         

 GMPs ดานสุขอนามัย  Listeria เปนอันตรายรายแรง 
 ปจจุบันยังไมตองปฏิบัติตามกฎระเบียบการ

ตรวจสอบยอนกลับ 
 ปฏิบั ติตามกฎหมายการกอการรายทาง

ชีวภาพ (Bioterrorism Act) ตองบันทึกและ
เก็บรักษาขอมูล 

 ใ น ส ห รั ฐ ฯ  ก า ร ต ร ว จ สอ บ ส ว น ใหญ
ดําเนินการโดยเจาหนา ท่ีของมลรัฐ ใน
ตางประเทศตรวจสอบโดย US.FDA 

 การตรวจสอบสวนใหญดํ า เนินการโดย
เจาหนาท่ีของ US.FDA  

 US.FDA ไมมีอํานาจในการสั่งเรียกคืนสินคา  US.FDA มีอํานาจในการสั่งเรียกคืนสินคา 
 ไดรับการยกเวนจากขอกําหนดสุขอนามัย

ดานการขนสง หากฟารมขนสงสินคาเอง 
 ปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขอนามัยการ

ขนสง 
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กําหนดให US.FDA จัดทําขอกําหนด กฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยอาหารซ่ึงสอดคลองกับ

กฎหมาย FSMA  

 สําหรับกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับผักและผลไม ประกอบดวย 

- ระเบียบวาดวยความปลอดภัยผักและผลไม (Produce Safety Rule) 

- ระเบียบวาดวยการปองกันเชิงควบคุมสําหรับอาหารมนุษย (Preventive Controls for 

Human Foods) 

- โปรแกรมตรวจสอบซัพพลายเออรจากตางประเทศ (Foreign Supplier Verification Program) 

- โปรแกรมอาสาสมัครของผูนําเขาท่ีมีคุณสมบัติ (Voluntary Qualified Importer Program: VQIP) 

- ระเบียบวาดวยสุขอนามัยการขนสง (Sanitary Transport) 

- ระเบียบวาดวยการปลอมปนโดยเจตนา (Intentional Adulteration) 

 กฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารใหทันสมัยของสหรัฐอเมริกา (FSMA) 

PSA เปนมาตรฐานสําหรับการปลูก การเก็บเก่ียว การบรรจุ และการเก็บรักษาผักผลไมเพ่ือการ
บริ โภคของมนุษย  (Standards for the Growing, Harvesting Packing and Holding of Produce for 
Human Consumption) ซ่ึงครอบคลุมเฉพาะผักและผลไมท่ีบริโภคสด โดยมุงเนนการปองกันอันตรายทาง
ชีวภาพเทานั้น และบุคคลในฟารมตองไดรับการฝกอบรมกับองคกร Produce Safety Alliance (PSA)2 หรือ
องคกรท่ีเทียบเทา โดยขอกําหนดในการปองกันการปนเปอนทางชีวภาพภายใตกฎระเบียบ PSA ดังนี้ 

  - การใชน้ําเพ่ือการเกษตร เชน น้ําท่ีใชรดผักผลไม สารเคมีในการเพาะปลูก ทําความสะอาด 
รวมถึงการสิ่งท่ีสัมผัสอาหาร เชน น้ําลางมือ และอุปกรณในฟารม (ปจจุบันขอกําหนดนี้ยังไมบังคับใชอยาง
สมบูรณ คาดวานาจะเริ่มพิจารณานํามาบังคับใชในเร็วๆ นี้) 
  - การจัดการสัตวเลี้ยงและสัตวปา รวมถึงสิ่งขับถายจากสัตวท่ีอาจสัมผัสผักและผลไม 
  - การใชสารปรับปรุงดินชีวภาพท่ีมาจากมูลสัตวท่ีอาจสัมผัสผักผลไม 
  - สุขภาพและความสะอาดของคนงานท่ีสัมผัสผักและผลไมในขณะเก็บเก่ียว แยกคัด บรรจ ุ
  - อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและการสุขาภิบาล  
  - กิจกรรมการเพาะปลูก เก็บเก่ียว บรรจุ และการเก็บรักษา ท่ีอาจเปนท่ีมาของการปนเปอน 

  เม่ือเปรียบเทียบกฎระเบียบความปลอดภัยผักผลไม (PSR) และมาตรฐานการปฏิบัติทาง

การเกษตรท่ีดี (GAPs) ถึงแมโดยท่ัวไปมีความคลายคลึงกัน แตก็มีขอแตกตาง ดังนี้ 

 

                                                           
2 Produce Safety Alliance (PSA) เปนความรวมมือระหวาง Cornell University, US.FDA และ USDA เพ่ือฝกอบรมผู
ปลูกผักผลไมสดใหปฏิบัติตามขอกําหนดภายใตกฎหมายการปรับปรงุความปลอดภยัดานอาหาร (FSMA) ขององคการอาหาร
และยาแหงสหรัฐอเมริกา 
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กฎระเบียบความปลอดภัยผักผลไม (PSR) มาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีทางการเกษตร 
(GAPs) 

1. เปนกฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติ 1. เปนมาตรฐานท่ีปฏิบัติโดยความสมัครใจ 
2. ตองมีผูไดรับการฝกอบรมจากองคกร PSA 

หรือเทียบเทา 
2. ไมจําเปนตองมีผูไดรับการฝกอบรม 

3. ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับการควบคุมการใชสาร
กําจัดศัตรูพืช (แตผูนําเขาอาจกําหนดใหมีการ
ควบคุมตามกฎระเบียบอ่ืนในสหรัฐฯ) 

3. มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดผลกระทบดาน
สุขภาพและสิ่งแวดลอมจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช 

4. การตรวจสอบผักผลไมทุกชนิดใชมาตรฐาน
เดียวกัน โดย US.FDA มีเจาหนาท่ีประจําอยู
ท่ัวโลกเพ่ือไปตรวจสอบฟารมในตางประเทศ   

4. มาตรฐานการตรวจสอบอาจแตกตางกัน 
สิ นค า ท่ี ไ ด ผ า นก ารตรวจสอ บต าม
มาตรฐาน GAPs อาจไม เปน ไปตาม
มาตรฐาน PSR ของ US.FDA  

 

 

 ระเบียบวาดวยการควบคุมเชิงปองกันสําหรับอาหารมนุษย (Preventive Controls for Human 

foods) 

  สาระสําคัญของกฎระเบียบประกอบดวย 

• ต อ ง ใช หลั ก เ กณฑ วิ ธี ก า ร ท่ี ดี ในการผลิ ตอาหารสํ าหรั บมนุ ษย  (Current Good 

Manufacturing Practice regulations: cGMPs) 

• ตองมีแผนความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Plan) ประกอบดวย 

   - แผนการวิเคราะหอันตราย (hazard analysis) ทางชีวภาพ กายภาพ และเคมี 

   - แผนการควบคุมเชิงปองกัน ประกอบดวย 1) แผนการควบคุมเชิงปองกันในการผลิต 

เชน HACCPs หรือ CCPs เปนตน 2) แผนการควบคุมเชิงปองกันสารกอภูมิแพ 3) แผนการควบคุมเชิงปองกัน

ดานสุขอนามัย และ 4) โปรแกรมซัพพลายเชน (supply chain program) หากการวิเคราะหอันตรายระบุวา

อันตรายนั้นถูกควบคุมโดยซัพพลายเออรแตถูกควบคุมโดยผูอ่ืน (เชน ผูปลูก ผูเลี้ยงสัตว หรือผูแปรรูป) 

   - การกํากับดูแลและการจัดการแผนควบคุมเชิงปองกัน เชน การตรวจสอบ  แกไข 

ตรวจสอบความถูกตองของการแกไข 

   - แผนการเรียกคืน (Recall plan) 

• การวิเคราะหและจัดทําแผนควบคุมเชิงปองกันอาจตองใชบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

เชน ผูท่ีผานการศึกษา ฝกอบรม หรือมีประสบการณ ซ่ึงมีเปดอบรมท่ัวโลกหลายภาษา รวมถึงการอบรมใน

ระบบออนไลน เชน www.fspca.net   
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 โปรแกรมตรวจสอบซัพพลายเออรจากตางประเทศ (Foreign Supplier Verification Program: 

FSVP) 

  FSVP กําหนดใหผูนําเขาตองตรวจสอบวาซัพพลายเออรสินคาอาหารในตางประเทศปฏิบัติตาม

มาตรฐานความปลอดภัยของ US.FDA หรือไม โดยผูนําเขาอาหารตองจัดทําและปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีเปนลาย

ลักษณอักษรเพ่ือตรวจสอบสถานะการปฏิบัติตามขอกําหนดของซัพพลายเออรในตางประเทศ และแกไขการ

ละเมิดใดๆ ท่ีตรวจพบ   

  FSVP เปนโปรแกรมตามความสมัครใจท่ีมีคาธรรมเนียมเปนรายปสําหรับผูนําเขา ซ่ึงมี

วัตถุประสงคเพ่ือชวยใหกระบวนการตรวจสอบและนําเขาอาหารมนุษยและสัตวไปยังสหรัฐฯ ของผูนําเขาท่ี

เขารวมโปรแกรมมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 

• ผู ท่ีมีคุณสมบัติเขารวมโปรแกรม FSVP ตองเปนผูนําเขาท่ีอยูในสหรัฐฯ (US-based 

importers) เทานั้น ผูนําเขาท่ีเขารวมโครงการนี้เรียกวา FSVP importer ซ่ึงไมจําเปนจะตองเปนผูนําเขาตาม

บันทึกทางศุลกากร (importer of record)  อยางไรก็ตาม ผูนําเขาตามบันทึกทางศุลกากรสวนใหญจะเปนผู

นําเขา FSVP ตามวัตถุประสงคของ FDA นอกจากนี้ ผูนําเขา FSVP อาจเปนบุคคลอ่ืนก็ได เชน กรณีท่ีผู

สงออก/เจาของสินคาในตางประเทศไมมีผูนําเขา (importer) หรือผูรับสินคา (consignee) ในสหรัฐฯ ก็อาจ

แตงตั้งตัวแทนในสหรัฐฯ หรือ US-based agent (ไมไดหมายถึงตัวแทน หรือ US Agent ท่ีใชในการ

ลงทะเบียนสถานประกอบการ) ใหเปนผูนําเขา FSVP โดยการแตงตั้งตองเปนลายลักษณอักษร หลังจากนั้น

ตัวแทนในสหรัฐฯ ดังกลาวก็จะตองดูแลตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารนําเขาท่ีตนเองตอง

รับผิดชอบตามกฎระเบียบ US.FDA เชน การดําเนินการดานเอกสารเก่ียวกับแบบฟอรมใบขนสินคา (custom 

entry form) การแจงการนําเขาอาหารลวงหนา (Prior notice) และผูนําเขา FSVP ตองมีหมายเลข DUNS 

ซ่ึงตองระบุในระหวางการกรอกขอมูล    

  ท้ังนี้ ไมวาในกรณีใดๆ ผูนําเขา FSVP จะตองเปนองคกรท่ีอยูในสหรัฐฯ มีผลประโยชนทาง

การเงินโดยตรงในอาหารท่ีนําเขา กลาวคือ เปนเจาของสินคาหรือลงนามในขอตกลงซ้ือสินคาท่ีเปนลายลักษณ

อักษร    

• กฎระเบียบข้ันพ้ืนฐานสําหรับโปรแกรม FSVP   

   - อาหารนําเขาทุกรายการ (entry)/ซัพพลายเออรทุกรายจะตองมีผูนําเขา FSVP 

รับผิดชอบในการนําเขา 

   - ข้ันตอนดําเนินการ ไดแก การจัดทําแผนท่ีเปนลายลักษณอักษรสําหรับการวิเคราะห

อันตรายท้ังดานขีวภาพ เคมีและกายภาย (เชน ผัก/ผลไมชนิดนี้มีแนวโนมสารตกคางเกินกําหนดหรือไม) การ

ประเมินซัพพลายเออร (เชน เคยมีประวัติการถูกข้ึนบัญชีการแจงเตือนของ US.FDA หรือไม) การรับรองซัพ
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พลายเออรวามีความสอดคลองกับกฎระเบียบ การตรวจสอบอยางตอเนื่อง แกไขขอบกพรอง วิเคราะหซํ้า 

กิจกรรมท้ังหมดนี้จะดําเนินการโดยบุคคลท่ีผานการรับรองดานการควบคุมเชิงปองกัน (Preventive 

Controls Qualified Individual: PCQI)   

• การตรวจสอบซัพพลายเออร  

  สามารถดําเนินการได 3 วิธี ดังนี้ 

   - การตรวจสอบในสถานประกอบการประจําปตามกฎระเบียบความปลอดภัยผักและ

ผลไม นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบอันตรายอ่ืนๆ เชน สารกําจัดศัตรูพืช โลหะหนัก เปนตน โดยปกติจะใช

ผูตรวจสอบความปลอดภัยอาหารซ่ึงเปนบุคคลท่ี 3 แทนการเดินทางไปตรวจสอบดวยตนเองในตางประเทศ  

   - การทดสอบสิ่งท่ีเปนอันตราย (hazard) ดําเนินการโดยซัพพลายเออร/ผูนําเขา 

   - การตรวจสอบบันทึกความปลอดภัยอาหาร เชน บันทึกการฉีดสารกําจัดศัตรูพืช การใชน้ํา 

เปนตน 

 โปรแกรมอาสาสมัครของผูนําเขาท่ีมีคุณสมบัติ (Voluntary Qualified Importer Program: VQIP) 

  VQIP เปนโปรแกรมตามความสมัครใจท่ีมีคาธรรมเนียมสําหรับผูนําเขาอีกโปรแกรมหนึ่งท่ีชวยให

กระบวนการตรวจสอบและนําเขาอาหารมนุษยและสัตวไปยังสหรัฐอเมริกาของผูนําเขาท่ีเขารวมโครงการมี

ความรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยมีคาธรรมเนียมประจําปสําหรับการเขารวมโปรแกรมซ่ึงมีราคาคอนขางสูงและมี

ขอกําหนดท่ีเขมงวดกวาโปรแกรม FSVP จึงเหมาะสําหรับสินคานําเขาท่ีมีประวัติถูกกักกันบอยครั้ง 

  ผูท่ีมีคุณสมบัติในการเขารวมโปรแกรม ตองเปนผูนําเขาท่ีมีแผนคุณสมบัติ (Quality plan) ตาม

ขอกําหนด ตองมีหมายเลข DUNS มีประวัติในการนําเขาอาหารในสหรัฐอเมริกา 3 ป และภายใน 3 ป ไมเคย

มีประวัติการถูกแจงเตือน (import alert) หรือถูกลงโทษเก่ียวกับความปลอดภัยอาหาร เปนตน2

3  

  นอกจากนี้ ซัพพลายเออรตางประเทศของผูนําเขาท่ีเขารวมโปรแกรม VQIP ตองไดรับการรับรอง

ภายใตโปรแกรมการรับรองบุคคลท่ี 3 ท่ีไดรับการรับรอง (Accredited Third-Party Certification Program) 

ของ US.FDA 

 ระเบียบวาดวยสุขอนามัยดานการขนสง (Sanitary Transportation) 

• กฎระเบียบนี้บังคับใชกับรถไฟ พาหนะสําหรับขนสง รวมถึงตูคอนเทนเนอรบนเรือ ท้ังนี้      

จะไมบังคับใชกับการขนสงภายในฟารม 

                                                           
3 รายละเอียดเพ่ิมเติมจาก https://www.fda.gov/food/importing-food-products-united-states/voluntary-

qualified-importer-program-vqip 

- 8 -  



ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
 Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles   
    www.thaiagrila.com 
 

 

• ตองมีการฝกอบรม (US.FDA มีโปรแกรมอบรมออนไลนฟรี) สําหรับผูสง ผูบรรทุก ผูขนสง 

และผูรับ 

 ระเบียบวาดวยการปลอมปนโดยเจตนา (Intentional Adulteration) 

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบการปกปองอาหารและการกอการรายทางอาหาร (food defense 
และ food terrorism)  

• บังคับใชกับสถานประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนไวกับ US.FDA ท่ีมีรายไดเกิน 10 ลานเหรียญ
สหรัฐตอป (ไมรวมถึงฟารม) 

• ข้ันตอนการปฎิบัติเหมือนกับกฎระเบียบการควบคุมเชิงปองกัน ไดแก การระบุจุดออน     
การวางมาตรการลดความเสี่ยง การตรวจสอบ การดําเนินการแกไข เปนตน 

อยางไรก็ตาม โดยปกติผักและผลไมสวนใหญจะไมอยูภายใตขอบังคับเหลานี้ 

 การตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) 

  การตรวจสอบยอนกลับใชสําหรับกรณีท่ีมีการเรียกคืนหรือการแพรระบาด โดยปจจุบัน US.FDA 
กําหนดใหผูประกอบการสินคาท่ีกําหนดตองระบุท่ีมาและท่ีไปของอาหารในระบบซัพพลายเชนแบบหนา 1 
หลัง 1 กลาวคือ ระบุวาอาหารมาจากแหลงใดและสงตอไปท่ีใด ปจจุบันยังไมมีการบังคับใชกับฟารม อยางไร
ก็ตาม ในอนาคต (ประมาณป 2568) คาดวาจะขยายการบังคับใชไปยังฟารม โดยอาจตองมีการจัดเก็บ
ขอมูลจํานวนมาก เชน การเก็บเก่ียว สถานท่ี ผูเก็บเก่ียว และวัน/เวลา เปนตน 

 บทสรุป 

สิ่งท่ีผูประกอบการตองคํานึงถึงสําหรับการสงออกสินคาผักและผลไมไปยังตลาดสหรัฐฯ มีดังนี้ 

(1) ตองทราบวาสหรัฐฯ มีการบังคับใชกฎระเบียบความปลอดภัยอาหารดานใดบาง รวมท้ังการ

ฝกอบรมท่ีจําเปน การจัดทําแผน การบันทึกและการจัดเก็บขอมูล เปนตน 

(2) กฎระเบียบใดบางท่ีบังคับใชกับสินคาท่ีตองการสงออกไปยังสหรัฐฯ การบันทึกและเก็บรักษา

ขอมูลท่ีจําเปน และตองเตรียมพรอมสําหรับการตรวจสอบ  

(3) ผูผลิต/สงออกควรตองคํานึงไวเสมอวา กฎระเบียบของ US.FDA อาจเปนเพียงขอกําหนดข้ัน

ต่ําหรือขอกําหนดพ้ืนฐาน ผู ซ้ือหรือนําเขาในสหรัฐฯ อาจมีขอกําหนดอยางอ่ืนท่ีเขมงวดกวา เชน การ

ตรวจสอบโดยบุคคลท่ีสามท่ีไดรับการรับรองจากองคกรระดับโลก (เชน Global Food Safety Initiative: 

GFSI) และขอกําหนดพิเศษท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (เชน การใชน้ํา การควบคุม Cyclospora) เปนตน 

 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
มีนาคม 2564 
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