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คำนำ
          สวัสดีผูอานและสมาชิก Early Warning ทุกทาน วารสารเตือนภัยกฎระเบียบ

รายป 2566 ฉบับนี้ เปนหนึ่งในสิ่งตีพิมพเผยแพรของโครงการเสริมสรางขีดความสามารถ

ในการแจงเตือนภัยสินคาเกษตรและอาหารเชิงรุก (Early Warning) ของสำนักงาน

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ที่มีวัตถุประสงคในการเผยแพร

กฎระเบียบ มาตรการ นโยบาย ตลอดจนถึงแนวโนมการกำหนดอุปสรรคทางเทคนิค

ตอสินคาเกษตรและอาหารของประเทศคู คาสำคัญ ใหผู มีสวนไดสวนเสียในแวดวง

ธุรกิจเกษตร อาหาร ตลอดจนถึงเกษตรกร และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของไดติดตามศึกษา

เพื ่อเตรียมความพรอมกอนที ่ระเบียบจะมีผลบังคับใชหรือสิ ้นสุดระยะเปลี ่ยนผาน

เปนการดำเนินงานเชิงรุกเพ่ือปองกันไมใหเกิดอุปสรรคตอการผลิตและการคาระหวางประเทศ

          ทั ้งนี ้ นอกเหนือจากมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and

Phytosanitary Measures: SPS) ท่ีมีความสำคัญตอการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ัวโลก

มากวา 20 ป ดวยแนวโนมการบังคับใชมาตรการส่ิงแวดลอม ท้ังในสวนของการปลดปลอย

กาซเรือนกระจกหรือคารบอนสุทธิเปนศูนย ตลอดจนถึงการยกระดับมาตรการอุปสรรค

ทางการคาอื ่นๆ เชน มาตรการแรงงานและสวัสดิภาพสัตว ซึ ่งสงผลตอการคาและ

การตามสอบขอมูลการผลิตตลอดหวงโซ โครงการ Early Warning จึงไดขยายขอบเขต

การติดตามศึกษาและประมวลขอมูลมาตรการที่อาจสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตร

ในอนาคตอันใกล มานำเสนอในวารสารเตือนภัยรายปเพิ่มเติม เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสีย

ไดรับทราบและตระหนักถึงความจำเปนตอการพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิต

ใหเปนไปตามความตองการของตลาดปลายทาง พรอมทั ้งพิจารณาแนวทางจัดทำ

เอกสารฝกอบรม และรับรองมาตรฐานที่จำเปน เพื่อใหการคาสินคาเกษตรและอาหาร

เปนไปอยางราบรื่น

ทีมงาน Early Warning
ธันวาคม 2565
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"ภายใต�ปฏิญญามีเทนโลก
ภาคเกษตรถือเป�นภาคการผลิตเป�าหมายที่สำคัญ

ต�อการลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก"

เกาหลีใต�

นโยบายสิ�งแวดล�อมของสินค�าเกษตร



เกาหลีใต�
ปศุสัตว�คาร�บอนต่ำ

เกาหลีใต�ลดเพดานโปรตีนอาหารสัตว�ตอบโจทย�
ลดคาร�บอน

สินคาปศุสัตว อาหารสัตว
สินค�าที่ได�รับผลกระทบ

6 กุมภาพันธ 2565  I  1 กรกฎาคม 2565
วันที่ประกาศฉบับสมบูรณ�  I  วันที่มีผลบังคับใช�

อุตสาหกรรมอาหารสัตว ฟารมเพาะเลี้ยงปศุสัตว
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียที่เกี่ยวข�อง

แนวทางปฏิบัติ

นโยบายสิ�งแวดล�อมของสินค�าเกษตร

ธุรกิจอาหารสัตวจำเปนตองเตรียมความพรอมทั้งในสวนของสูตรอาหาร
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความตองการวัตถุดิบอาหารสัตว
โดยเฉพาะโปรตีนในตลาดโลก และในสวนของธุรกิจปศุสัตวซึ่งถือเปน
อุตสาหกรรมที่ตองลดการปลดปลอยคารบอน จะตองพัฒนาแนวทาง
บริหารจัดการการผลิตใหมีประสิทธิภาพทั้งการใชอาหารและการจัดการ
ของเสีย



          (1) การสงเสริมการปรับเปลี่ยนไปใชอาหารสัตวโปรตีนต่ำ โดยตั้งแตวันที่
1 กรกฎาคม 2565 อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตวของเกาหลีจะตองปรับลดปริมาณโปรตีน
ในอาหารของสัตวแตละชนิดลงตามที่กำหนด และ
          (2) การรองรับสินคาเกษตรและปศุสัตวคารบอนต่ำ โดยอยูภายใตแผนพัฒนา
“Livestock Industry Environment Improvement Plan” ซึ่งกำหนดใหอุตสาหกรรม
อาหารสัตวในประเทศตองปรับเปลี่ยนไปผลิตอาหารสัตวที่มีปริมาณโปรตีนเหมาะสม
ไมสูงเกินจำเปน เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรและตนทุนวัตถุดิบ รวมทั้งลดการสราง
สิ่งปฏิกูลที่มีสวนสำคัญตอการเกิดกาซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมปศุสัตว

          

          เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2565 กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท (MAFRA)
ไดประกาศนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตวคารบอนต่ำ ประกอบดวย

ความเป�นมา

          เกาหลีใต มีนโยบาย Low Carbon, Green Growth สนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและปลดปลอยคารบอนต่ำ เปนการเริ่มตนขับเคลื่อนสูเปาหมาย
ความเปนกลางทางคารบอน (Carbon Neutral) หรือคารบอนสุทธิเปนศูนยภายในป 2593
และภาคเกษตรถือเปนอีกหนึ่งเปาหมายสำคัญที่ตองปรับตัว
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          • สงเสริมใหธุรกิจอาหารสัตวพัฒนาการใชประโยชนวัตถุดิบโปรตีนที่มีคุณภาพ
ลดการใชวัตถุดิบโปรตีนมากเกินความจำเปน โดยสอดรับความตองการโภชนาการ
ของปศุสัตวอยางเพียงพอ
          • สงเสริมการขยายตัวของธุรกิจสารเติมแตงอาหารสัตว ที่จะชวยเสริมโภชนาการ
ที่อาจขาดไปในอาหารสัตวสูตรโปรตีนต่ำ
          • ภาครัฐจะตองสงเสริมการวิจัยและพัฒนารวมกับภาคธุรกิจอาหารสัตวเพ่ือปรับปรุง
สูตรอาหารใหมีความเหมาะสม รวมทั้งการศึกษาผลกระทบระยะยาวในเชิงประสิทธิภาพ
ของอาหารสัตวโปรตีนต่ำ
          • อยางไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนนโยบายของเกาหลีใต จะสงผลกระทบตอธุรกิจ
วัตถุดิบอาหารสัตวโดยเฉพาะในวัตถุดิบโปรตีนที่มีราคาสูง เชน ถั่วเหลือง

มุมมองจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสียต�อนโยบายอาหารสัตว�โปรตีนต่ำ

- สุกร จาก 16 – 23%
ลดลงมาอยูที่ 13 – 20%

- โคขุน กำหนดเพดานใหม
ที่ 15 – 24%

จากเดิมไมมีขอกำหนด

ตัวอยางขอกำหนดปริมาณโปรตีนสูงสุดในอาหารสัตวโปรตีนต่ำของเกาหลีใต อาทิ

“เพดานโปรตีน” ของอาหารสัตว�ตามมาตรฐานใหม�

- โคนม กำหนดเพดานใหม
ที่ 17 – 24%

จากเดิมไมมีขอกำหนด

 



          สินคาท่ีมีกระบวนการผลิตโดยใชวิธีการและเทคโนโลยีการเกษตรท่ีลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต อาทิ ลดการใชปุ ย ลดการใชยาฆาแมลง
ลดการใชวัสดุทางการเกษตร และลดการใชพลังงานตลอดการผลิตทางการเกษตร
สามารถเขารับการปรึกษาและฝกอบรมจากภาครัฐ ทั ้งในขั ้นตอนการขอการรับรอง
จนถึงการจัดทำขอมูลคำนวณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกและการจำหนาย
สินคาคารบอนต่ำ โดยมีกระบวนการขอการรับรอง ดังนี้

แนวทางรับรองสินค�าเกษตรและปศุสัตว�คาร�บอนต่ำ

ผูที่ตองการการรับรอง สงแบบฟอรมใบสมัคร
และรายงานการคำนวณกาซเรือนกระจก

ไปยังองคกรรับรอง

องคกรรับรอง (Foundation of Agri. Tech.
Commercialization & Transfer)
ทำการคัดกรอง ตรวจสอบเอกสาร,

สอบทานธุรกิจ

องคกรรับรองจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เพื่อทบทวนความเหมาะสมของการรับรอง

ผลการคัดกรอง

หากผานเกณฑรับรอง สามารถระบุเครื่องหมาย
รับรองตามมาตรฐาน “การรับรองผลิตภัณฑอาหาร
เกษตรแหงชาติ” ลงบนสินคาได โดยมีระยะเวลา

การรับรอง 2 ป

จะมีการตรวจสอบติดตามสินคา
ที่ไดรับการรับรองทุกป โดยไมระบุ
จำนวนครั้ง

**สินคานั้นจะตองเปนมิตร
ตอสิ ่งแวดลอมไดร ับการรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดี (GAP) ใชเทคโนโลยีการเกษตร
แบบคารบอนต่ำ สามารถคำนวณ
การปลอยกาซเรือนกระจกได
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"ป�จจุบันมาตรการแรงงานและสวัสดิภาพสัตว�
เร�่มเข�ามามีบทบาทต�อการค�าสินค�าเกษตร

และอาหารระหว�างประเทศ"

มาตรการแรงงานและสวัสดิภาพสัตว�

เยอรมนี - สหภาพยุโรป



เยอรมนี
ฉลากสวัสดิภาพสัตว�

เยอรมนีนำร�องฉลากสวัสดิภาพสัตว�ใหม�ในสุกร

สินคาปศุสัตวและปศุสัตวแปรรูป (เริ่มบังคับใชในสุกร)
สินค�าที่ได�รับผลกระทบ

12 ตุลาคม 2565  I  คาดวาจะบังคับใชไดภายในป 2565
วันที่คณะรัฐมนตร�เห็นชอบ  I  วันที่มีผลบังคับใช�

เกษตรกร โรงงานแปรรูป รานคาปลีกและสง
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียที่เกี่ยวข�อง

ศึกษาแนวทางแสดงฉลากสวัสดิภาพสัตว ซ่ึงมีแนวโนมจะขยายการบังคับใช
ไปยังสินคาอื่นๆ รวมทั้งสัตวปกซึ่งไทยมีการสงออกไปยังสหภาพยุโรป

แนวทางปฏิบัติ

มาตรการแรงงานและสวัสดิภาพสัตว�



          ผูบริโภคในปจจุบันเริ่มใหความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาขอมูลแหลงกำเนิดและ
วิธีการเล้ียงปศุสัตวท่ีนำมาแปรรูปเปนอาหาร โดยในเยอรมนีกอนหนาน้ีมีมาตรการติดฉลาก
ภาคสมัครใจ “Haltungsform” ท่ีมีการระบุขอมูลการเล้ียงและการขุนปศุสัตวระยะสุดทาย
แตกลุมผูบริโภคและองคกรสาธารณะเห็นวาฉลากดังกลาวยังไมไดแสดงถึงขอมูลตลอดหวงโซ
การผลิต เชน แหลงกำเนิดที่แทจริงของสินคา ขั้นตอนการขนสง วิธีการเชือด จนถึงขอมูล
ติดตามพฤติกรรมและสุขภาพสัตว
          เพื่อสรางความโปรงใสของการใหขอมูลผลิตภัณฑแกผูบริโภค รวมทั้งสงเสริม
ใหอุตสาหกรรมปศุสัตวพัฒนากระบวนการผลิตที่สรางเสริมคุณภาพชีวิตและแนวทาง
ปฏิบัติตอปศุสัตวในฟารมบนพื้นฐานสวัสดิภาพสัตวอยางจริงจัง เมื่อเดือนมิถุนายน 2565
กระทรวงอาหารและการเกษตรเยอรมนี (BMEL) ไดพัฒนาฉลากสวัสดิภาพสัตวรูปแบบใหม
ที่สอดคลองกับกฎหมายของสหภาพยุโรป พรอมทั้งผลักดันใหไดรับการยอมรับในระดับ
ประชาคมเศรษฐกิจ และสงเสริมใหประเทศที่สามสมัครใจติดฉลากเปนมาตรฐานเดียวกัน

ความเป�นมา

          • ใชเปนมาตรการบังคับติดฉลากเฉพาะอาหารที่ผลิตและจำหนายในเยอรมนี 
          • ครอบคลุมการจัดจำหนายผลิตภัณฑอาหารที่มีแหลงกำเนิดจากสัตว โดยเริ่มตน
ทดลองบังคับใชในเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ ทั้งรูปแบบสด แชเย็น แชแข็ง บรรจุหีบหอ
ทั้งที่จำหนายสินคาผานทางรานคาปลีก คาสง ออนไลน และจุดขายอื่นๆ
          • BMEL เตรียมขยายการบังคับใชฉลากนี้ไปยังเนื้อสัตว และผลิตภัณฑจากสัตว
ประเภทอื่นๆ อาทิ วัวเนื้อ วัวนม สัตวปก รวมถึงความครอบคลุมตอประเภทอาหารอื่นๆ
เชน อาหารแปรรูป อาหารที่ผลิตจำหนายในรานอาหาร อาหารจัดเลี้ยง เปนตน

สาระสำคัญ

 



รูปแบบการแสดงฉลากสวัสดิภาพสัตว�

          • ฉลากจะตองติดไวกับอาหาร หรือใกลกับอาหาร
ใหเห็นไดอยางชัดเจน กรณีจำหนายชองทางออนไลนตองแสดง
ใหผูบริโภคไดรับทราบกอนสิ้นสุดกระบวนการขาย
          • ขอมูลบนฉลากจะแสดงสภาพการเล้ียงปศุสัตวท้ังในชวงเจริญเติบโตและขุนกอนฆา
โดยแบงเปน 5 รูปแบบการเลี้ยง ไดแก (1) การเลี้ยงในโรงเรือน (2) การเลี้ยงในโรงเรือน
แบบมีพื้นที่ใหสัตวเพิ่มเติมไมนอยกวารอยละ 20 (3) การเลี้ยงในโรงเรือนที่ปศุสัตว
สามารถรับอากาศภายนอกไดและมีพื้นที่วางเพิ่มเติมไมนอยกวารอยละ 46 (4) การเลี้ยง
แบบปลอยอิสระและมีพื้นที่เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 86 และ (5) การเลี้ยงแบบปศุสัตว
อินทรียตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป Regulation (EU) No 2018/848
          • ขอมูลบนฉลากตองเปนความจริงตลอดหวงโซอาหารและตรวจสอบยอนกลับได
          • เกษตรกรในประเทศตองแสดงระบบการเล้ียงปศุสัตวท่ีใชตอหนวยงานผูมีอำนาจ
รวมทั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงตองแจงทันที
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สหภาพยุโรป
สวัสดิภาพแรงงาน

EU ยกระดับกฎหมายห�ามจำหน�ายสินค�าแรงงานบังคับ

สินคาทุกรายการ
สินค�าที่ได�รับผลกระทบ

14 กันยายน 2565  I  ป 2568 – 2569 โดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะประกาศแนวทาง
การตรวจสอบวิเคราะหสถานะการใชแรงงานบังคับ และขอมูล
ตัวชี้วัดความเสี่ยงภายใน 18 เดือน

วันที่ประกาศฉบับสมบูรณ��  I  วันที่มีผลบังคับใช�

อุตสาหกรรมปศุสัตวและปศุสัตวแปรรูป
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียที่เกี่ยวข�อง

• ตรวจสอบหวงโซอุปทานธุรกิจเก่ียวกับความเส่ียงตอการใชแรงงานบังคับ และปรับปรุง
แกไขตามกฎหมาย-มาตรการสากล
• ตรวจสอบใหแนใจวาผูท่ีเก่ียวของในหวงโซอุปทาน อาทิ ซัพพลายเออร ปฏิบัติตามมาตรการ
ท่ีเก่ียวของและใหความรวมมือในการใหขอมูลหรือแสดงหลักฐาน 
• พัฒนาปรับปรุงนโยบายและมาตรการของบริษัทโดยใหความสำคัญตอการเคารพสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิแรงงาน
• จัดทำโปรแกรมตรวจสอบยอนกลับและตรวจติดตามภายใน และตรวจสอบความเหมาะสม
ของโปรแกรมอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหสะดวกตอการจัดทำรายงานหรือเปดเผยขอมูล 
• จัดอบรมบุคลากรและซัพพลายเออรท่ีเก่ียวของ

แนวทางปฏิบัติ

มาตรการแรงงานและสวัสดิภาพสัตว�



          มาตรการแรงงานถือเปนหนึ่งในอุปสรรคตอการคาที่มิใชภาษีซึ่งทวีความสำคัญ
อยางตอเนื่องในการคาสินคาเกษตรและอาหารระหวางประเทศ นอกเหนือจากมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการสิ่งแวดลอม จะเห็นไดจากการจัดทำขอบท
ความตกลงการคาท่ีมีความทันสมัยหรือครอบคลุมกวางขวาง ก็ใหความสำคัญตอการผนวก
มาตรการปฏิบัติหรือปรับเปลี่ยนกฎหมายแรงงานของภาคีสมาชิกใหสอดคลองตอหลักการ
สากล เชน แนวทางสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงานตางดาว ไปจนถึงการไมสงเสริม
การคามนุษยและการใชแรงงานบังคับ (Forced labor) เพื่อเปนการพิทักษสิทธิมนุษยชน
ดังนั้น จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสำคัญตอการยกระดับแนวทางปฏิบัติ
ตอแรงงานตลอดหวงโซการผลิตเพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันทั้งดานสินคาและ
บริการ รวมท้ังใหความสำคัญตอภาคเกษตรซ่ึงปจจุบันหลายประเทศยังตองอาศัยผูใชแรงงาน
ตลอดกระบวนการผลิตจนถึงแปรรูปและขนสง

ความสำคัญของมาตรการแรงงาน

          • เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2565 คณะกรรมาธิการยุโรปไดเสนอรางกฎหมายเก่ียวกับ
การตรวจสอบหวงโซอุปทานธุรกิจเพ่ือปกปองสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอม (EU Directive
on Corporate Sustainability Due Diligence) สอดคลองกับมติของรัฐสภายุโรปท่ีเห็นชอบ
ผลักดันใหคณะกรรมาธิการยุโรปหามนำเขาสินคาที่ผลิตจากการใชแรงงานบังคับ 
          • ลาสุดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 คณะกรรมาธิการยุโรปไดเสนอรางกฎหมาย
วาดวยการหามนำสินคาท่ีผลิตจากการใชแรงงานบังคับมาวางจำหนายในตลาดสหภาพยุโรป
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อกำจัดสินคาที่ผลิตจากการใชแรงงานบังคับออกจากตลาด สงเสริม
แนวทางการตรวจสอบหวงโซอุปทาน ซึ่งเปนการลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

ความเป�นมา
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          - หามมิใหมีการนำสินคาท่ีผลิตจากการใชแรงงานบังคับทุกประเภทมาวางจำหนาย
ในตลาดสหภาพยุโรป รวมทั้งหามมิใหมีการนำเขาหรือสงผานสหภาพยุโรปไปยังประเทศ
ที่สาม โดยไมเจาะจงวาเปนสินคาที่ผลิตจากแหลงใด 
          - กำหนดใหแตละประเทศสมาชิกตองจัดตั้งหนวยงานผูมีอำนาจเพื่อรับผิดชอบ
ดูแลในการบังคับใชกฎระเบียบนี้เปนการเฉพาะ 
          - กำหนดใหหนวยงานผูมีอำนาจสามารถดำเนินการสอบสวนตามความจำเปน
เกี่ยวกับการใชแรงงานบังคับในสินคานำเขาหรือสงออกที่ตองสงสัย

สาระสำคัญ

          • การสอบสวนเบื้องตน (preliminary phase of investigation) หนวยงาน
ผู มีอำนาจจะขอขอมูลจากผู ประกอบการ เพื ่อพิจารณาวาสินคาเขาขายหรือเสี ่ยง
ตอการละเมิดขอหามการใชแรงงานบังคับหรือไม หากตองสงสัยวามีการละเมิดจะดำเนิน
กระบวนการตอไป
          • การสอบสวนหลัก (investigation phase) หนวยงานผูมีอำนาจจะสอบสวน
จากขอมูลที่มีทั้งหมด อาทิ ขอมูลความเสี่ยงจากการใชแรงงานบังคับ ขอมูลการตรวจสอบ
หวงโซอุปทาน ขอมูลจากประเทศสมาชิกอื่น เปนตน โดยผูประกอบการที่ถูกสอบสวน
จะตองสงขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจำเปนตอการสอบสวนหวงโซการผลิต อาทิ ขอมูล
สินคา โรงงาน ผูผลิต และผูจัดจำหนาย หากไมใหความรวมมือในการสงขอมูลอาจไดรับ
การตัดสินจากขอมูลเดิมที่มีอยูวาสินคาละเมิดขอหามการใชแรงงานบังคับ

กระบวนการสอบสวนสินค�าต�องสงสัย

 



          หากสอบสวนแลวพบวาสินคามีสวนเก่ียวของกับการใชแรงงานบังคับจริง หนวยงาน
ที่มีอำนาจสามารถตัดสินและดำเนินการไดดังนี้
          • สั่งหามมิใหวางจำหนายสินคาดังกลาวในตลาดสหภาพยุโรป และหามสงออก
ไปยังประเทศอื่นๆ
          • สั่งใหเพิกถอนสินคาออกจากตลาดสหภาพยุโรป 
          • สั่งใหทำลาย หรือกำจัดสินคานั้นตามกฎหมายภายในประเทศ
          นอกจากนี้ หนวยงานผูมีอำนาจจะตองปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานศุลกากร
เพื่อตรวจสอบสินคา ณ ดานชายแดน ปองกันมิใหสินคาที่ผลิตดวยการใชแรงงานบังคับ
เขาสูหรือออกจากตลาดสหภาพยุโรป 

          ทั้งนี้ สินคาที่สงถึงมือผูบริโภคแลวจะไดรับการยกเวนจากกฎหมายดังกลาว

แนวทางดำเนินการและบทลงโทษ

          • จัดการปญหาการบังคับใชแรงงานทั้งในสหภาพยุโรปและนอกสหภาพยุโรป
ปกปองสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน รวมทั้งสงเสริมวาระงานที่มีคุณคาของสหภาพยุโรป
(EU’s decent work agenda)
          • ชวยเพ่ิมความม่ันใจใหแกผูบริโภควาสินคาไมเก่ียวของกับการผลิตโดยใชแรงงาน
บังคับ
          • ชวยโนมนาวใหธุรกิจ อุตสาหกรรมตางๆ ลงทุนปรับปรุงหวงโซอุปทานของตน
เสริมสรางภาพลักษณธุรกิจ และแสดงใหเห็นวาธุรกิจใหความสำคัญตอความยั่งยืน
ทางสังคม

ประโยชน�ของการบังคับใช�กฎหมาย
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          • กฎหมายน้ีของสหภาพยุโรปอาจมีผลกระทบเปนวงกวางท้ังในและนอกสหภาพยุโรป
เนื่องดวยประเทศสมาชิกรวมถึงผูที่เกี่ยวของตลอดหวงโซอุปทานของธุรกิจนั้นๆ จำเปน
จะตองคำนึงถึงแนวโนมหรือความเสี่ยงที่อาจจะมีการใชแรงงานบังคับ อีกทั้งยังตองสราง
ความโปรงใสตลอดหวงโซดวย ซึ่งอาจจะเปนการเพิ่มคาใชจายใหแกธุรกิจ
          • ประเทศท่ีอาจไดรับผลกระทบ เชน สหราชอาณาจักร เน่ืองดวยสหราชอาณาจักร
เปนอีกแหลงธุรกิจที่มีมูลคาการสงออกสินคาไปยังตลาดสหภาพยุโรปสูง ดังนั้นหากพบวา
หวงโซอุปทานธุรกิจมีการใชแรงงานบังคับ ก็อาจสงผลใหสินคาถูกหามสงออกได แมวา
สหราชอาณาจักรจะมีกฎหมายการคาแรงงานทาสสมัยใหมที่บังคับใช แตก็ไมไดครอบคลุม
ถึงธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ฉะนั้นการดำเนินการตรวจสอบหวงโซอุปทานธุรกิจของตน
อยางสม่ำเสมอ และปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึน สอดคลองตอระเบียบของสหภาพยุโรปจึงเปนส่ิงสำคัญ
          • อยางไรก็ตาม กฎระเบียบนี้อาจทำใหการสงออกสินคาไปยังตลาดสหภาพยุโรป
เกิดความลาชา รวมถึงสามารถเกิดความเสียหายได หากเปนสินคาที่ตองถูกตรวจสอบ
และผูประกอบการไมสามารถยืนยันไดวาสินคาปราศจากการใชแรงงานบังคับ

ผลกระทบของกฎหมาย

          • คณะกรรมาธิการยุโรประบุวาจะมีการออกแนวทางเพิ่มเติมในการสนับสนุน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยสอดคลองกับขนาดธุรกิจและทรัพยากรที่ตองใช
ในการดำเนินงาน 
          • EU จะสนับสนุนประเทศสมาชิกในการบังคับใชกฎระเบียบดังกลาวดวยการจัดทำ
ฐานขอมูลของสินคาหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงในการใชแรงงานบังคับ ออกแนวทางการตรวจสอบ
วิเคราะหสถานะการใชแรงงานบังคับ (guidelines on forced labour due diligence)
จัดต้ังเครือขายแรงงานบังคับแหงสหภาพยุโรป เพ่ือรองรับการประสานงานระหวางหนวยงาน
ผูมีอำนาจและสหภาพยุโรป เปนตน

การช�วยเหลือสนับสนุน

 



"อุตสาหกรรมอาหารฟ�งก�ชัน โภชนเภสัช
และโปรตีนทางเลือก เป�นนวัตกรรมสร�างมูลค�า

ต�อยอดภาคเกษตรที่สำคัญ"

โปรตีนทางเลือกและอาหารฟ�งก�ชัน

เกาหลีใต� - สิงคโปร�



เกาหลีใต�
ส�วนประกอบโปรตีน
ในอาหารฟ�งก�ชัน

เกาหลีใต�ปรับเกณฑ�กล�าวอ�างฟ�งก�ชัน
และส�วนประกอบโปรตีน

อาหารแปรรูป อาหารวัตถุประสงคพิเศษ อาหารเสริม โภชนเภสัช
อาหารใหม วัตถุเจือปนอาหาร 

สินค�าที่ได�รับผลกระทบ

15 กันยายน 2565  I  ทันทีสำหรับรายการที่อนุญาตเพิ่มเติมและกำหนด

วันที่ประกาศฉบับสมบูรณ�  I  วันที่มีผลบังคับใช�

ผูผลิตวัตถุดิบ อุตสาหกรรมแปรรูป หนวยงานกำกับดูแลภาครัฐ
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียที่เกี่ยวข�อง

แนวทางปฏิบัติ

โปรตีนทางเลือกและอาหารฟ�งก�ชัน

ประสานคูคาในประเทศปลายทางสำหรับการปรับเปลี่ยนเกณฑการ
ทดสอบและรับรอง รวมทั้งศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ไดแก Health Functional Food Code และ 
Food Code เพื่อใหสามารถผลิตและสงออกไดเปนไปตามกฎหมาย

ระยะเวลาเปลี ่ยนผานสำหรับรายการที่ถอดถอน
หรือเพ่ิมความเขมงวดเปนวันท่ี 1 มกราคม 2567



          เกาหลีใต เปนตลาดสินคาและนวัตกรรมทันสมัย ทั้งในดานอาหาร ยา และ
เครื ่องสำอาง โดยเฉพาะในสวนของอาหารฟงกชันที ่ไดรับความนิยมจากผู บริโภค
ทั้งในและตางประเทศ ขณะนี้ไดขยายขอบเขตลดขอจำกัดของสวนประกอบโปรตีน
เพื ่อใหผู ผลิตสามารถวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื ่อตอบโจทยการตลาดสมัยใหมได
อยางกวางขวางยิ่งขึ้น

          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา (Ministry
of Food and Drug Safety: MFDS) ไดประกาศ Partial Amendment of Health
Functional Food Code No. 2022-69 ปรับเปลี่ยนขอกำหนดจำกัดการใชวัตถุดิบ
ประเภทโปรตีนเปนสวนประกอบในอาหารฟงกชัน (Standard of Manufacturing
ภายใต Health Functional Food Code) เพื่อขยายโอกาสพัฒนาการผลิตวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑอาหารที่เปนโปรตีนนวัตกรรม

          การปรับเปล่ียนขอบเขตการอนุญาตสวนประกอบโปรตีนดังกลาว ถือเปนการสงเสริม
การขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ตลอดจนถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อาหารฟงกชันโดยลดขอจำกัดทางกฎหมาย ซึ่งเปนประโยชนตอทุกภาคสวน
          โดยท้ังน้ี แมจะยกเลิกขอจำกัดดังกลาว แตในสวนขอกำหนดเก่ียวกับความปลอดภัย
หรือแหลงที่มาของวัตถุดิบที่ MFDS ไดวิเคราะหความเสี่ยงไวแลวบางประเภท เชน กรณี
แมลงกินได ตองเปนไปตามเงื ่อนไขภายใต Food Code ซึ่งมีทั ้งขอกำหนดภาพรวม
ของผลิตภัณฑทั้งกลุม และยังมีขอกำหนดเฉพาะสำหรับสินคาที่มีความเสี่ยงสูง เชน กรณี
ดักแดไหม ซ่ึงเปนวัตถุดิบท่ีมีปริมาณไขมันสูง ก็มีเกณฑจำกัดปริมาณเพอรออกไซดไวเพ่ิมเติม
จากสินคาอื่น เปนตน

ความเป�นมา

วัตถุดิบโปรตีนที่อนุญาตเดิม

1. พืชตระกูลถั่ว
2. น้ำมัน
3. ไข

4. ปลา (รวมถึงอาหารทะเลอื่นๆ)
5. สัตวน้ำไมมีกระดูกสันหลัง (หอย)
6. เนื้อสัตว

7. นัทของพืชยืนตน
8. ธัญพืช
9. แมลงกินได
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          1. เพิ่มการกลาวอางทางฟงกชันของโสมวามีประโยชนตอการสงเสริมสุขภาพตับ
จากที่เดิมระบุการอนุญาตไวเฉพาะการสงเสริมภูมิคุ มกัน ฟนตัวจากความเหนื่อยลา
และมีประโยชนตอสุขภาพกระดูก โดยกำหนดปริมาณสารออกฤทธิ์ขั ้นต่ำที ่สามารถ
กลาวอางได คือ ginsenoside Rg1 และ Rb1 อยูที่ 28.8 มก. 
          2. ยกเลิกการอนุญาตรายการใบวานหางจระเข เนื ่องจากพบผลขางเคียง
ของการเกิดพิษตอตับภายหลังการบริโภคอยางตอเนื ่องเปนเวลานาน อยางไรก็ตาม
ในสวนของวุน(เจล)วานหางจระเขยังคงการอนุญาตไวดังเดิม
          3. กำหนดสัดสวนสารออกฤทธิ์เควอซิทินและแคมปเฟอรอล ที่ 1: 0.8~1.2
ในสารสกัดใบแปะกวย 
          4. เพ่ิมขอกำหนดปริมาณกรดไขมันรวมและไฟโตสเตอรอล โดยใหกรดไขมันท้ังหมด
ตองมีสัดสวนเกินกวารอยละ 80 และกำหนดวิธีทดสอบโพลิฟนอลเพิ่มเติมโดยใช "Folin-
Ciocalteu's Phenol Reagent" เพื่อปองกันการปลอมปนน้ำมันและไขมันที่บริโภคได
ตนทุนต่ำเขากับน้ำมันสกัดปาลม

การปรับเปลี่ยนข�อกำหนดส�วนประกอบอาหารฟ�งก�ชันอื่นๆ

 



สิงคโปร�
มาตรฐานคุณลักษณะ
เฉพาะของอาหาร

สิงคโปร�ผ�อนปรนมาตรฐานคุณลักษณะอาหาร
เป�ดทางนวัตกรรม

อาหารแปรรูป อาหารวัตถุประสงคพิเศษ อาหารเสริม โภชนเภสัช
อาหารใหม วัตถุเจือปนอาหาร

สินค�าที่ได�รับผลกระทบ

26 กันยายน 2565  I  3 ตุลาคม 2565 (จำนวน 59 รายการ)

วันที่ประกาศฉบับสมบูรณ�  I  วันที่มีผลบังคับใช�

ผูผลิตวัตถุดิบ อุตสาหกรรมแปรรูป หนวยงานกำกับดูแลภาครัฐ

ตรวจสอบมาตรฐานกระบวนการผลิตและแนวทางปฏิบัติสำหรับ
สินคาท่ีมีการปรับเปล่ียน Standard of Identity เพ่ือใหสอดคลอง
กับมาตรฐานหรือกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแลของไทย
สิงคโปร และ/หรือ CODEX Alimentarius

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียที่เกี่ยวข�อง

แนวทางปฏิบัติ

โปรตีนทางเลือกและอาหารฟ�งก�ชัน

และระยะถัดไปภายในป 2566



          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 สำนักงานความปลอดภัยอาหารแหงชาติสิงคโปร
(Food Safety Agency: SFA) ไดเผยแพรแผนและแนวทางเปล่ียนผานเพ่ือยกเลิกมาตรฐาน
คุณลักษณะ (Standard of Identity) สำหรับสินคาและผลิตภัณฑอาหารจำนวน 211 รายการ
หลังจากที่ไดผานกระบวนการรับฟงความเห็นสาธารณะภายในประเทศตั้งแตวันที่ 21
มิถุนายน ถึง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ความเป�นมา

          Standard of Identity หรือมาตรฐานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ เดิมถูกกำหนดไว
ภายใตกฎหมาย Food Regulations ของสิงคโปร โดยมีวัตถุประสงคสำคัญเพ่ือลดขอจำกัด
ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย ตลอดจนถึงการยกระดับนวัตกรรม
กระบวนการผลิตที ่เดิมอาจไมสอดคลองกับขอจำกัดมาตรฐานผลิตภัณฑแตละชนิด
แตอยางไรก็ตาม SFA ยังคงใหความสำคัญตอการกำหนดเกณฑวาดวยความปลอดภัย
การใหขอมูลสำหรับการรับรูของผูบริโภค ตลอดจนถึงการปกปองคุณลักษณะสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตรสำหรับผลิตภัณฑที่มีความเปนคุณลักษณะพิเศษที่ผลิตไดเฉพาะถิ่น

ความสำคัญ

          สิงคโปร แมวาปจจุบันสิงคโปรจะไมไดเปนผู ผลิตวัตถุดิบปจจัยการผลิต
ทางการเกษตรเนื่องจากขอจำกัดดานเนื้อที่และทรัพยากรธรรมชาติ แตก็มีผูประกอบการ
สตารทอัพนวัตกรรมเกิดขึ้นเปนจำนวนมาก ทำใหสิงคโปรจำเปนตองขับเคลื่อนและ
ปรับเปลี่ยนขอบทกฎหมายใหสอดคลองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมและตลาด
ทั่วโลก

 



          SFA ไดพัฒนาแผนปฏิบัติงานเพ่ือรองรับกระบวนการเปล่ียนผานตอการยกเลิก
มาตรฐานคุณลักษณะสินคาและผลิตภัณฑอาหารจำนวน 211 รายการ ดังนี้

          ทั้งนี้ SFA ไดแถลงตอบในเอกสารสรุปการรับฟงความเห็นสาธารณะวา SFA
จะไมแทนที่ขอกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะของผลิตภัณฑโดยใชเกณฑของโครงการ
มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (CODEX) หรือมาตรฐานอื่นๆ ของสิงคโปร

43: แปงที่เพิ่มโปรตีน (protein-increased flour)

44: แปงขาวโพด

45: แปงขาวเจา

46: แปงมันสำปะหลัง

50: ขนมปงผลไม

51: ขนมปงไรย

52: ขนมปงนม

70: เนื้อสัตวที่บดใหเปนเพสตหรือ pâté

76: ปลาที่บดใหเปนเพสต

77: ทอดมันและลูกชิ้นปลา

80: น้ำมันมะพราว

81: น้ำมันขาวโพด

82: น้ำมันเมล็ดฝาย

83: น้ำมันถั่วลิสง

84: น้ำมันมะกอก

85: น้ำมันดอกคำฝอย

86: น้ำมันงา

87: น้ำมันถั่วเหลือง

จำนวน 59 รายการ ประกอบดวย

ระยะที่ 1

รายการอาหารที่ไดรับการยกเลิก Standard of Identity ระยะที่ 1 

สินคาและผลิตภัณฑอาหารจำนวน 59 รายการ ซึ่งไมไดมีขอกำหนดเฉพาะ
วาดวยการใชวัตถุเจือปนอาหาร หรือแนวทางตีความหมวดหมูอาหารไว
เปนพิเศษ จะไดรับการยกเลิกมาตรฐานคุณลักษณะเปนลำดับตน โดย SFA
ไดประกาศใหมีผลแลวเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565

ระยะที่ 2 สินคาและผลิตภัณฑอาหารจำนวน 152 รายการ กำหนดแผนยกเลิกมาตรฐาน
คุณลักษณะภายในป 2566 หลังจากท่ี SFA ไดกำหนดระบบ Food Category
System หรือการปรับปรุงการจัดหมวดหมูอาหารภายใตกฎหมาย Food
Regulations เพ่ือใหครอบคลุมแนวทางบังคับใชหรือขอกำหนดเฉพาะในการใช
วัตถุเจือปนอาหาร

รายการคุณลักษณะภายใต Food Regulations ที่ยกเลิก
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88: น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน

108: เวย (โปรตีนหางนม)

214: เมล็ดเทียนสัตตบุษย (anise)

215: เมล็ดเทียนตากบ (caraway)

216: ลูกกระวานดำหรือกระวานเทศ

       (greater & lesser cardamon)

217: เมล็ดขึ้นฉายฝรั่ง

218: พริก

219: อบเชย

220: กานพลู

221: ผักชี 

222: เมล็ดยี่หรา (cumin)

223: เมล็ดเทียนดำ 

224: เมล็ดผักชีลาว

225: ผลยี่หราฝรั่งหรือเมล็ด

226: ลูกซัด (fenugreek)

227: ขิง 

228: ดอกจันทนเทศ

229: เมล็ดมัสตารด

230: ซอสมัสตารด

231: จันทนเทศ

232: พริกไทยดำหรือเปปเปอรคอรน

233: พริกไทยขาว

234: โปยกั๊ก 

235: ขมิ้น

236: ผงกะหรี่

237: สารสกัดเขมขนจากอัลมอนด

238: สารสกัดเขมขนจากขิง

239: สารสกัดเขมขนจากเลมอน

240: น้ำมันหอมระเหยเลมอน

241: สารสกัดเขมขนจากสม

242: สารสกัดเขมขนจากเปปเปอรมินต

243: สารสกัดเขมขนจากกุหลาบ

244: สารสกัดจากวนิลา *

245: สารสกัดเขมขนเพื่อแตงกลิ่นรส

246: โมโนโซเดียมกลูตาเมท (ผงชูรส)

249: อาหารใหพลังงานต่ำ

255: วุนจากสาหราย (agar)

257: เจลาตินที่รับประทานได

258: ขาวเกรียบปลา

259: ขาวเกรียบกุง

260: ขาว

รายการคุณลักษณะภายใต Food Regulations ที่ยกเลิก

* สารสกัดจากวนิลา (vanilla extract) เปนรูปแบบการสกัดท่ียังไมผานการทำใหเขมขน
ในลักษณะ essence ซึ่งจะระบุไวเปน “สารสกัดเขมขน” ในรายการอื่นๆ

 



สิงคโปร�
การใช�แมลงเป�นอาหาร
และอาหารสัตว�

สิงคโปร�เป�ดเกณฑ�แนวทางใช�แมลง
เป�นอาหาร-อาหารสัตว�

อาหารสัตว อาหารแปรรูป อาหารใหม แมลงเพื่อการบริโภค
และใชเปนอาหารสัตว

สินค�าที่ได�รับผลกระทบ

5 ตุลาคม 2565  I  ภายในป 2566
วันที่ประกาศฉบับสมบูรณ�  I  วันที่มีผลบังคับใช�

ผูผลิต แปรรูป จัดหา จัดจำหนาย และกระจายสินคา

ดำเนินการตามขอกำหนด และพิจารณาจัดเตรียมขอมูลประเมิน
ความเสี่ยง (หากมีความจำเปน) โดยหากผูประกอบการประสงค
ที่จะสงออกสินคาแมลงที่เปนอาหารใหม อาจใชบริการปรึกษา
Virtual Clinics ลวงหนา เพ่ือใหสามารถวางแผนวิจัยและจัดเตรียม
เอกสารเทาที่มีความจำเปน

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียที่เกี่ยวข�อง

แนวทางปฏิบัติ

โปรตีนทางเลือกและอาหารฟ�งก�ชัน



          เมื ่อเดือนพฤศจิกายน 2562 SFA ไดประกาศ Novel Food Regulatory
Framework ซ่ึงกำหนดใหผูประกอบการตองย่ืนคำรองขอประเมินผลิตภัณฑกอนเขาสูตลาด
(Pre-Market Assessment) ในรายการสินคาอาหารใหม เชน โปรตีนทางเลือกที่ไมไดมี
ประวัติการบริโภคของมนุษย ซ่ึงอาจมีความเส่ียงตางๆ เชน การกอความเปนพิษ การกอภูมิแพ
ตลอดจนถึงความปลอดภัยจากการควบคุมกระบวนการผลิต และความเส่ียงจากการรับสัมผัส
          เพ่ือใหการประเมินความเส่ียงความปลอดภัยของอาหารใหมเปนไปอยางเขมงวด SFA
ไดจัดต้ังคณะทำงาน Novel Food Safety Expert Working Group เม่ือเดือนมีนาคม 2563
โดยประกอบดวยผูเชี่ยวชาญทั้งดานพิษวิทยาในอาหาร ชีวสารสนเทศ โภชนาการ ระบาด
วิทยา นโยบายสาธารณสุข วิทยาศาสตรการอาหาร และเทคโนโลยีการผลิตอาหาร
          นอกจากน้ี ดวยการใหความสำคัญตอการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมอาหาร SFA
ยังไดกอตั้ง Novel Food Virtual Clinics เมื่อเดือนกันยายน 2564 ซึ่งผูประกอบการ
ในประเทศจะสามารถเขารับคำปรึกษาจาก SFA เกี่ยวกับเอกสารและขอมูลที่จำเปน
ตอการวิเคราะหประเมินความเสี ่ยง ซึ ่งชวยลดคาใชจายและระยะเวลาดำเนินการ
ของผูประกอบการภาคเอกชน
          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 สำนักงานความปลอดภัยอาหารแหงชาติสิงคโปร
(Food Safety Agency: SFA) ไดเผยแพรรางแนวทางกำกับดูแลสินคาแมลงเพ่ือเปนอาหาร
มนุษยและอาหารสัตว ซ่ึงพัฒนาข้ึนใหสอดรับตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมในฐานะ
โปรตีนทางเลือกแหลงใหม โดยเฉพาะผูประกอบการนำเขาแมลงเพื่อเปนอาหารหรือ
อาหารสัตวที่มีมากกวา 10 บริษัท

ความเป�นมา

 



          ทวีปเอเชียมีประวัติการบริโภคแมลงมาแตอดีต เชน ดักแดไหมในเกาหลีใต
หรือจิ้งหรีดในประเทศไทย ในขณะที่หลายประเทศเริ่มกำหนดแนวทางอนุญาตนำเขา
หรือผลิตแมลงเพ่ือการบริโภคและใชเปนอาหารสัตว เชน แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
เกาหลีใต และสหภาพยุโรป ซึ่งอนุญาตการผลิตและนำเขาผลิตภัณฑแมลงหลายชนิด
โดยไมถือวาเปนอาหารใหม จากขอมูลดังกลาว SFA จึงไดทบทวนวรรณกรรมและขอมูล
วิทยาศาสตรทั่วโลกเพื่อกำหนดแนวทางกำกับดูแลตลอดจนถึงพิจารณาอนุญาตแมลง
ชนิดที่มีประวัติการบริโภคของมนุษยเพื่อใชเปนอาหาร

          นอกจากนี้ SFA ยังไดกำหนดแนวทางเฝาระวังสำหรับสินคาแมลงทั้งที ่ผลิต
ในประเทศและนำเขา ขอกำหนดการแสดงฉลากผลิตภัณฑ และขอกำหนดการสุมตัวอยาง
และตรวจสอบ

รายชื่อวงศของแมลงที่ SFA อนุญาตใหใชเปนอาหาร ประกอบดวย

(1) ตั๊กแตนและจิ้งหรีด (Orthoptera) 
(2) ดวง (Coleoptera)

(3) หนอนผีเสื้อและหนอนไหม (Lepidoptera) 
(4) ผึ้ง ตอ แตน (Hymenoptera)

กำกับดูแลสินค�าแมลงเพ�อ่เป�นอาหารมนุษย�และอาหารสัตว�
สรุปร�างแนวทาง

          ขอกำหนดพื้นฐานสำหรับการเพาะเลี ้ยงแมลงเพื ่อการบริโภคของมนุษย
หรือใชเปนอาหารสัตว ประกอบดวย
          1. ขอกำหนดสถานที่เพาะเลี้ยง แมลงที่จะนำมาใชเปนอาหารหรืออาหารสัตว
จะตองไดรับการเพาะเลี้ยงในสถานประกอบการที่มีการควบคุมความปลอดภัยอาหาร
รวมทั้งตองมีการยืนยันวาซับสเตรทที่ใชเลี้ยงหรือใหอาหารแมลงตองไมปนเปอนเชื้อโรค
หรือสิ่งปนเปอนที่เปนอันตราย
          2. ขอกำหนดการอนุญาตสายพันธุ แมลง หากเปนสายพันธุ ที ่ไมมีประวัติ
การบริโภคของมนุษย ผูประกอบการจะตองจัดสงเอกสารประกอบการประเมินความเสี่ยง
ความปลอดภัย เพื่อให SFA โดยสอดคลองตามกรอบการกำกับดูแลอาหารใหม (Novel
Food Regulatory Framework)
          3. การทดสอบความปลอดภัย ผลิตภัณฑตองสอดคลองเปนไปตามระเบียบ
ดานความปลอดภัยอาหาร
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เว�ยดนาม

"กฎหมายอาหารของแต�ละประเทศ
ถือเป�นกฎหมายสำคัญต�อการกำกับดูแล
มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย"

กฎหมายอาหาร



เว�ยดนาม
ระเบียบสำคัญ
ภายใต�กฎหมายอาหาร

เว �ยดนามยกเคร� ่องเกณฑ�ความปลอดภัย-
ชักตัวอย�าง-ข�้นทะเบียน เป�ดทางอาหารเสร�ม
อาหารฟ�งก�ชัน

อาหารแปรรูป อาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ อาหารเสริม
อาหารฟงกชัน

สินค�าที่ได�รับผลกระทบ

1 ธันวาคม 2565  I  15 กุมภาพันธ 2566
วันที่ประกาศฉบับสมบูรณ�  I  วันที่มีผลบังคับใช�

ผูผลิต แปรรูป จัดหา จัดจำหนาย และกระจายสินคา

ตรวจสอบเกณฑมาตรฐาน การรับรอง และขึ้นทะเบียน
ใหเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียที่เกี่ยวข�อง

แนวทางปฏิบัติ

กฎหมายอาหาร



          1. กฎระเบียบวาดวยการบริหารจัดการและใชประโยชนวัตถุเจือปนอาหาร
          ปรับปรุง Circular 24/2019/TT ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยเพิ่มเติม/แกไข
          (1) เกณฑคุณลักษณะทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม 
          (2) ยอมรับวัตถุเจือปนอาหารท่ีผานการประเมินความปลอดภัยและกำหนดปริมาณ
ที่ยอมรับไดตอวัน (Acceptable Daily Intake: ADI) โดย JECFA
          (3) อนุญาตใหใชวัตถุเจือปนอาหารที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปวาปลอดภัย
(Generally Recognized as Safe: GRAS) ของสหรัฐอเมริกา และรายชื่อวัตถุเจือปน
อาหารที่สหภาพยุโรป
          (4) ยอมรับวัตถุเจือปนอาหารท่ีสอดคลองตามขอกำหนดของ CODEX Alimentarius
Committee วาดวยผลิตภัณฑอาหาร
          (5) อนุโลมใหใชวัตถุเจือปนอาหารที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน CODEX STAN
192-1995 (2018) จำนวน 19 รายการ

          2. หลักเกณฑที่ดีในการผลิตและจำหนายผลิตภัณฑเสริมอาหาร
          ปรับปรุง Decision 46/2007/QD ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2550 โดยปรับเปลี่ยน
รายชื่อสารชวยในกระบวนการผลิตอาหาร (Processing Aids) ที ่อนุญาต พรอมทั้ง
กำหนดใหการใช Processing Aids ตองเปนไปตามมาตรฐานแหงชาติ National Standard
TCVN 11429: 2016 ซ่ึงเขากันไดกับแนวทางของโครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ
(CODEX Guideline: CAC/GL 75:2010)

          เวียดนาม โดยกรมความปลอดภัยอาหาร กระทรวงสาธารณสุข ไดประกาศ
ปรับปรุงระเบียบยอยจำนวน 7 ฉบับ ภายใตกฎหมายหลักดานความปลอดภัยอาหาร
สรุปการปรับเปลี่ยนที่สำคัญ ดังนี้

 



          3. ขอกำหนดการตรวจสอบรับรองอาหารสุขภาพ
          ปรับปรุง Circular 18/2019/TT ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 วาดวยขอกำหนด
การตรวจสอบรับรองอาหารสุขภาพ โดยกำหนดใหอาหารสุขภาพที่นำเขามายังเวียดนาม
ตองผานมาตรฐานระบบคุณภาพข้ันต่ำท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะหรือประเภทของผลิตภัณฑ
อยางใดอยางหนึ่งตามรายการตอไปนี้
          (1) หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice:
GMP)
          (2) การวิเคราะหอันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ (Hazard Analysis and Critical
Control Point: HACCP)
          (3) มาตรฐานอาหารสากลของ International Food Standard (IFS)
          (4) มาตรฐานสากลดานความปลอดภัยอาหาร British Retail Consortium (BRC)
          (5) มาตรฐานระบบความปลอดภัยอาหาร (Food Safety System Certification
22000: FSSC 22000)
          โดยเอกสารรับรองตองระบุขอมูลหนวยงานรับรองมาตรฐาน วันท่ีรับรอง ระยะเวลา
ที่มีผลบังคับใช ชื่อเต็มและลายมือชื่อของผูลงนาม ชื่อและที่อยูของสถานประกอบการ
ขอบเขตและรูปแบบของผลิตภัณฑที่ผานการรับรอง เปนอยางนอย

          4. แนวทางกำกับดูแลและขึ้นทะเบียนอาหารสุขภาพ
          ปรับปรุง Circular 43/2014/TT ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 กรกฎาคม 2562
วาดวยการกำกับดูแลและขึ ้นทะเบียนอาหารสุขภาพ โดยเพิ ่มเติมขอกำหนดสำคัญ
ในการขึ ้นทะเบียนอาหารสุขภาพดังนี ้
          (1) ตองผานการทดสอบประสิทธิภาพของการออกฤทธิ์ตอมนุษยโดยการวิจัย
ดานชีวการแพทย โดยเปนไปตามระเบียบวิธีการวิจัยภายใต Circular 04/2020/TT-BYT
ลงวันที ่ 5 มีนาคม 2563 ซึ ่งกำกับดูแลโดยคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัยทาง
ชีวการแพทยของกระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม
          (2) หากดำเนินการประเมินและทดสอบประสิทธิภาพในการออกฤทธ์ิ ใหดำเนินการ
ในหนวยงานผานการยอมรับและรับรองจากหนวยงานผูมีอำนาจของประเทศตนทาง
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          5. เกณฑปริมาณสิ่งปนเปอนและการตกคางทางเคมี
          6. เกณฑตกคางสูงสุดของเมลามีนในอาหาร
          7. ขอกำหนดการชักตัวอยาง และเกณฑวาดวยสุขลักษณะและความปลอดภัย
อาหาร

          นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงแกไขเกณฑปริมาณตกคางสูงสุดและขอกำหนด
การชักตัวอยาง ดังนี ้

          และกำหนดมาตรการเปล่ียนผานสำหรับอาหารท่ีใช Processing Aids ท่ีสอดคลอง
ตามมาตรการท่ีประกาศกอนหนาน้ี หรือผานการข้ึนทะเบียนกอนวันท่ีการปรับปรุงกฎหมาย
จะมีผลบังคับใช (15 กุมภาพันธ 2566) จะสามารถใชไดตอไปจนสิ้นอายุการเก็บรักษา

          (3) สำหรับอาหารสุขภาพท่ีมีการเติมวิตามิน แรธาตุ กรดอะมิโน กรดไขมัน เอ็นไซม
โพรไบโอติก พรีไบโอติก หรือสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ (biologically active compound)
จะสามารถแสดงรายการสารออกฤทธิ์และสรรพคุณไดตอเมื่อมีปริมาณสารอยางนอย
รอยละ 10 ของความตองการทางโภชนาการที่แนะนำ (Recommended Daily Intake:
RDI) และจะตองไดรับวิตามินและแรธาตุที่คำนวณตามปริมาณที่แนะนำใหบริโภคตอวัน
ไมเกินปริมาณท่ียอมรับไดสูงสุดตอวัน (Acceptable Daily Intake: ADI) ของคนเวียดนาม
และหากไมมีเกณฑ ADI กำหนด ใหอางอิงตาม CODEX 
          (4) สามารถเผยแพรคำกลาวอางทางสุขภาพ (Health Claims) สำหรับอาหารเสริมได
หากมีปริมาณโภชนาการท่ีแนะนำไมต่ำกวารอยละ 10 ของ RDI และในกรณีสวนผสมอ่ืนๆ
ที่ไมไดกำหนด RDI อาจแสดง Health Claims ได หากมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรหรือ
เปนไปตามระดับที่แนะนำในเอกสารตีพิมพทางวิชาการ
          (5) วิตามินและแรธาตุในอาหารที่คำนวณตามปริมาณที่แนะนำตอวันของผูผลิต
จะตองมีอยางนอยรอยละ 15 ของ RDI หรือปริมาณท่ีแนะนำตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร
และจะตองไมเกินคา ADI ของเวียดนาม
          (6) หากสวนประกอบอาหารไมไดเปนไปตาม RDI ของเวียดนาม ตองมีหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตรที่พิสูจนการใชประโยชนปริมาณของสวนประกอบนั้นๆ
          (7) ตองแสดงสัดสวนโภชนาการที่สำคัญตามขนาดบรรจุ หรือตอ 100 กรัม 
          (8) กำหนดใหสถาบันโภชนาการแหงชาติเวียดนามเปนผูกำหนดคา RDI และ ADI

 



"มาตรการสุขอนามัยพ�ช (Phytosanitary Measure)
เป�นมาตรการอุปสรรคทางการค�าที่มิใช�ภาษ�ที่สำคัญ

ในการค�าระหว�างประเทศ"

อารักขาพ�ช

ญี่ปุ�น



ญี่ปุ�น
เอกสารรับรอง
สุขอนามัยพ�ช

ญี่ปุ�นปรับปรุงมาตรการอารักขา-
รับรองสุขอนามัยพ�ช

สินคาพืชและผลิตภัณฑ โดยเฉพาะสินคาสดและสวนขยายพันธุ
สินค�าที่ได�รับผลกระทบ

2 พฤษภาคม 2565  I  1 เมษายน 2566
วันที่ประกาศฉบับสมบูรณ�  I  วันที่มีผลบังคับใช�

เกษตรกร โรงคัดบรรจุ สถานท่ีเก็บรักษา ผูขนสง ผูจัดหา ผูออกของ
และหนวยงานกำกับดูแล

ตรวจสอบรายการสินคาพืชและผลิตภัณฑเพ่ือดำเนินการขอใบรับรอง
สุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) กับกรมวิชาการเกษตร
ใหเปนไปตามเง่ือนไขของ MAFF

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียที่เกี่ยวข�อง

แนวทางปฏิบัติ

อารักขาพ�ช



          ญี่ปุน เปนประเทศที่ใหความสำคัญตอการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยพืช
ท่ีเขมงวด ลาสุด เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 กระทรวงเกษตร ปาไม และประมง (MAFF)
ของญ่ีปุนไดปรับปรุงเง่ือนไขและมาตรการกักกันพืชซ่ึงอยูภายใตพระราชบัญญัติคุมครองพืช
โดยมีสาระสำคัญประกอบดวย

          1. กำหนดมาตรการอนุญาตที่เกี่ยวของกับการอารักขาพืช เชน เครื่องจักรกล
ทางการเกษตร หรือขอกำหนดรายสินคา
          2. หามนำเขาสินคาพืชตองหามแมจะมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกำกับ
          3. หามนำเขาสินคาพืชและผลิตภัณฑที่ไมมีใบรับรองสุขอนามัยพืช แมวาจะมี
การแนบเอกสารใบรับรองอ่ืนๆ เชน Health Certificate, Certificate of Origin, ใบ CITES
          4. กำหนดใหตองระบุขอความรับรองเพิ ่มเติม (Additional Declaration)
กรณีที่ตองตรวจสอบยืนยันแหลงกำเนิดโดยประเทศผูสงออก

          1. กำหนดใหนิติบุคคลท่ีไดรับอนุญาตจาก MAFF
ลงนามรับรองการสงออกสินคาจากญี่ปุนแทนเจาหนาที่อารักขาพืชของ MAFF
          2. กำหนดใหเจาหนาที่กักกันพืชมีอำนาจตรวจสอบสัมภาระและซักถามผูโดยสาร
          3. หากเจาหนาที่กักกันพืชเห็นวามีความจำเปน อาจรองขอเอกสารเพิ่มเติม เชน
เอกสาร Bill of Lading, Air Way Bill
          4. กำหนดเพดานโทษปรับสำหรับการละเมิดบทบัญญัติ โดยโทษบุคคลที่ฝาฝน
นำเขาพืชผิดกฎหมาย เพิ่มจาก 1,000,000 เปน 3,000,000 เยน และกรณีนิติบุคคล
เพิ่มโทษสูงสุดถึง 50,000,000 เยน

ระหว�างประเทศ (IPPC)

การปรับปรุงมาตรการให�เข�ากับหลักอนุสัญญาอารักขาพ�ช

และบทกำหนดโทษ
อำนาจหน�าที่ ข�อกำหนดการถ�ายโอนภารกิจ
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สินค�าเป�าหมาย

สินค�าต�องห�าม

          - ธัญพืช (เมล็ดพืชตระกูลหญา เชน ขาว ลูกเดือย ขาวโพด บัควีท ขาวสาลี
และตระกูลถั่ว เชน ถั่วเหลือง อะซุกิ ถั่วลิสง) 
          - วัตถุดิบอาหารสัตว ปุย วัสดุทางการเกษตรและปาไม 
          - ดอกไมแหง สมุนไพร เครื่องเทศ โกโก งา มะขามเปยก ผักชี
          - สวนขยายพันธุ เชน ตนออน หัว เมล็ดพืช
          - พืชสดสำหรับการบริโภค ไมตัดดอก ใบประดับ ผลไมและผักสด เปนตน

          1. ผลไมและผักกินผลจากประเทศและภูมิภาคท่ีมีการระบาดของ Mediterranean
Fruit Fly และ Oriental Fruit Fly
          2. แอปเปล เชอรรี วอลนัทติดเปลือก และผลไมอื่นๆ จากประเทศและภูมิภาค
ที่มีการระบาดของหนอนเจาะผลแอปเปล

สินค�าท่ีได�รับการยกเว�นไม�ต�องมีใบรับรองสุขอนามัยพ�ช

          1. สินคาที่ตองผานการตรวจสอบนำเขา ประกอบดวย พริกปน พริกไทยญี่ปุ น
หัวไชเทาห่ันแหง เฟรนเซ็นไม โสมปรุงยา เม็ดบัว จันทนแปดกลีบ (โปยก๊ัก) เมล็ดกาแฟสด
เมล็ดทานตะวัน ฯลฯ ที่ผานการทำใหแหงหรือแชแข็ง และไมไดนำเขาโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการนำไปใชเพาะปลูก เปนอาหารสัตว ใชทำปุย หรือวัสดุทางการเกษตรหรือปาไม
          2. สินคาที่ไมตองผานขั้นตอนตรวจสอบนำเขา ไดแก สินคาแปรรูปจากไม ใบชา
แปรรูป พืชที่ถูกแชในแอลกอฮอล กรดอะซิติก น้ำตาล และอื่นๆ

ท่ี MAFF ใหความสำคัญตอการตรวจสอบรับรองสุขอนามัยพืช
เปนพิเศษ เชน

 



"ฉลากอาหารถือเป�นช�องทางสื่อสารและให�ข�อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู�บร�โภคในการเลือกซ�้อ

ผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพ-ความปลอดภัย"

การแสดงฉลากโภชนาการ

ฟ�ลิปป�นส� - อินเดีย



ฟ�ลิปป�นส�
ฉลากโภชนาการ
และไขมันทรานส�

ฟ�ลิปป�นส�เข�มจำกัด-ห�ามจำหน�ายไขมันทรานส�

สินคาอาหารบรรจุเสร็จ
สินค�าที่ได�รับผลกระทบ

27 ตุลาคม 2565  I  18 มิถุนายน 2566
วันที่ประกาศฉบับสมบูรณ�  I  วันที่มีผลบังคับใช�

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

ตรวจสอบขอมูลโภชนาการของผลิตภัณฑ และดำเนินการข้ึนทะเบียน
(ถาจำเปน) หรือพิจารณาปรับเปล่ียนวัตถุดิบ/สวนประกอบสำคัญ
ในอาหารบรรจุเสร็จ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียที่เกี่ยวข�อง

แนวทางปฏิบัติ

การแสดงฉลากโภชนาการ



          ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปที่บรรจุเสร็จพรอมจำหนาย (Prepackaged processed
food product) ท่ีมีน้ำมันท่ีผานกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางสวน (Partially-hydrogenated
Oil: PHO) และกรดไขมันทรานส (Trans Fatty Acid: TFA) เปนสวนผสมเกินกวา
รอยละ 2 ของปริมาณไขมันทั้งหมด รวมทั้งผลิตภัณฑ PHO สำหรับการบริโภคหรือที่ใช
เปนวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑอาหารแปรรูป จะไมไดรับอนุญาตใหมีการผลิต จำหนาย
และนำเขามายังฟลิปปนส

สาระสำคัญ

          เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2565 องคการอาหารและยา (FDA) ของฟลิปปนสไดประกาศ
แกไขระเบียบ FDA Circular 2021-028 และกำหนดแนวทางเกี่ยวกับ Guidelines for
Prepackaged Processed Food Products Containing Trans-Fatty Acids (TFA)
โดยมีเปาหมายเพื่อที่จะยกเลิกการอนุญาตการผลิต จำหนาย และนำเขาผลิตภัณฑอาหาร
แปรรูปท่ีบรรจุพรอมขายท่ีมี TFA เปนสวนผสมในตลาดฟลิปปนส และเพ่ือปองกันความเส่ียง
ของการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) ของประชากรในประเทศจากการบริโภค TFA

ความเป�นมา
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          - ผลิตภัณฑท่ีมีวันหมดอายุท่ีระบุบนฉลากผลิตภัณฑกอนวันท่ี 18 มิถุนายน 2566
และมีอายุหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ (Certificate of Product Registration:
CPR) นอยกวา 2 ป เมื ่อถึงวันหมดอายุตามฉลากบนผลิตภัณฑ ผูประกอบการ หรือ
สถานประกอบการจำเปนจะตองยื่นคำขอใบอนุญาต CPR ใหม 
          - ผลิตภัณฑที่มีอายุหนังสือรับรอง CPR มากกวา 2 ป จะตองยื่นคำรองขอหนังสือ
รับรอง CPR ใหม กอนวันที่ 18 มิถุนายน 2566
          - ตั้งแตวันที่ 18 มิถุนายน 2566 เปนตนไป ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปที่บรรจุ
พรอมขายในตลาดฟลิปปนสที่มี จะตองไมมีสวนผสมที่เปน PHO และ TFA เกินกวาเกณฑ
ตามท่ีกำหนด และสถานประกอบการท่ีไมปฏิบัติตามขอกำหนดจะไมสามารถย่ืนคำรองขอ
ตอใบรับรอง CPR ใหมได

ข�อกำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ�าน

          - หามการประชาสัมพันธเชิงพาณิชยและ/หรือแสดงฉลาก TFA-Free, 0g Trans Fat
หรือการกลาวอางที่คลายกันบนฉลากผลิตภัณฑ
          - ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปที่บรรจุพรอมขายที่มี TFA และ PHO เปนสวนผสม
จะตองยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาไดแก 
          (1) เอกสารระบุขอมูลจำเพาะทางเทคนิคท่ีแสดงถึงการใชน้ำมันและไขมันเปนวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิต 
          (2) ใบรับรอง COA (Certificate of Analysis) ระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน
จากหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก FDA และ/หรือ Philippine Accreditation
Board/Office (PAB/PAO) ที่ระบุถึงปริมาณ TFA ตอปริมาณไขมันทั้งหมด

ข�อกำหนดและการแสดงฉลาก

 



อินเดีย
ฉลาก Nutrition Rating
ของอาหาร

แนวทางติดฉลากระดับโภชนาการ Nutrition Rating
ของอินเดีย

สินคาอาหารบรรจุเสร็จ
สินค�าที่ได�รับผลกระทบ

13 กันยายน 2565  I  19 พฤศจิกายน 2565
วันที่ประกาศฉบับสมบูรณ�  I  วันที่มีผลบังคับใช�

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

ศึกษาแนวทางการคำนวณและแสดงฉลากโภชนาการ รวมทั้ง
แจงขอมูลผานระบบ FoSCoS ของ FSSAI

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียที่เกี่ยวข�อง

แนวทางปฏิบัติ

การแสดงฉลากโภชนาการ



          เกณฑคะแนนการจัดอันดับ (INR Score) อยูท่ีต้ังแต ½ หรือ 0.5 ดาว (ดีตอสุขภาพ
นอยท่ีสุด) ถึงระดับ 5 ดาว (ดีตอสุขภาพมากท่ีสุด) ซ่ึงคำนวณจากขอมูลโภชนาการภาพรวม
โดยข้ึนอยูกับการใหพลังงานและปริมาณของน้ำตาล ไขมันและโซเดียม รวมถึงผลไมและผัก
(FV) ถ่ัวและพืชตระกูลถ่ัว และลูกเดือย (NLM) ใยอาหารและโปรตีนตอ 100 กรัมอาหารแข็ง
หรืออาหารเหลว 100 มล. ตามสูตรคำนวณดังนี้

แนวทางการคำนวณ INR

          INR มีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองและแจงเตือนผูบริโภคท่ีเส่ียงตอการไดรับสารอาหาร
ประเภทน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมมากเกินไปจนอาจสงผลเสียตอสุขภาพ โดยระบบ INR
จะนำมาใชเพื ่อประเมินระดับคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑอาหารบรรจุเสร็จ
(Pre-packaged food) โดยแสดงสัญลักษณเปนระดับตั้งแต 0.5 – 5 ดาว ใกลกับชื่อ
ผลิตภัณฑหรือเครื่องหมายการคาดานหนาของบรรจุภัณฑ ซึ่งผูประกอบการธุรกิจอาหาร
จะตองสงรายละเอียดโภชนาการของผลิตภัณฑผานระบบ FoSCoS ของ FSSAI เพื่อสราง
INR Score ดวยตนเอง

สาระสำคัญ

ความเป�นมา

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 หนวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยดานอาหาร
ของอินเดีย (FSSAI) ไดประกาศรางระเบียบการแกไขความปลอดภัยและมาตรฐาน
ของอาหาร (การติดฉลากและการแสดงผล) เกี ่ยวกับการแกไขฉลากโภชนาการ และ
ระเบียบแสดงฉลากแจงเตือนระดับโภชนาการของอินเดีย (Indian Nutrition Rating: INR)
ดานหนาบรรจุภัณฑ เพ่ือแจงเตือนการไดรับปริมาณสารท่ีเกินกวาปริมาณท่ีควรไดรับตอวัน
ของผูบริโภค

 



          นมและผลิตภัณฑจากนม ผลไมสด แปงและธัญพืช เนื้อสัตวปกและผลิตภัณฑ
จากสัตวปก ของหวานที่ทำจากไข อาหารวัตถุประสงคพิเศษ รวมถึงผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
และเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ไมใหพลังงานหรือไมมีน้ำตาล ไมตองแสดงฉลาก INR

ข�อยกเว�นการแสดงฉลาก

การแสดงสัญลักษณ INR

สามารถแสดงไดทั ้งในลักษณะ
Rating (ดาว) เพียงอยางเดียว
หรือแสดง Rating พรอมกับ
ปร ิมาณโภชนาการเท ียบก ับ
คาอางอิงเปนรอยละของปริมาณ
ที่ควรไดรับตอวัน
(& Recommended Daily
Allowance: % RDA)

ดาวที่ไดรับ INR Score
อาหารแข็ง

INR Score
อาหารเหลว

5
4.5
4

3.5
3

2.5
2

1.5
1

0.5

≤ -11 
-10 – -7
-6 – -2
-1 – 2
3 – 6
7 – 11
12 – 15
16 – 20
21 – 24

≥25

≤0
1 – 2
3 – 4
5 – 6
7 – 9

10 – 12
13 – 15
16 – 18
18 – 20

≥20

          โดยมีความสูงและความกวางขั ้นต่ำไมนอยกวา 15x15 20x20 และ 25x25
มิลลิเมตร สำหรับพื้นที่แสดงผลฉลากไมต่ำกวา 100 500 และ 2,500 ตารางเซนติเมตร
ตามลำดับ

3.5

INDIAN NUTRITION RATING

GO FOR MORE STARS
% Contribution to RDA (per serve)

Energy

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Total Sugars Saturated Fat Salt
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"การข�้นทะเบียนผู�ผลิตและพัฒนาระบบตามสอบ
ตลอดห�วงโซ� ช�วยสร�างความเช�่อมั�นความปลอดภัย

ตั�งแต�ต�นน้ำจนถึงผู�บร�โภค"

สหรัฐอเมร�กา - อินเดีย

ข�อมูลตามสอบและการข�้นทะเบียน



สหรัฐอเมร�กา
ข�อมูลตามสอบ
ห�วงโซ�การผลิต

อเมร�กาประกาศแนวทางตามสอบ
และรายการอาหารเสี่ยงสูง

สินคาสด (Raw Agricultural Commodities: RACs) อาหารแปรรูป
และที่ผานการเตรียม อาหารพรอมรับประทาน ภายใตขอบเขตกฎหมาย
ของ U.S. FDA

สินค�าที่ได�รับผลกระทบ

7 พฤศจิกายน 2565  I  20 มกราคม 2569
วันที่ประกาศฉบับสมบูรณ�  I  วันที่มีผลบังคับใช�

ผูผลิต แปรรูป จัดหา จัดจำหนาย และกระจายสินคา

พิจารณาความเขากันไดและการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพเพิ่มเติม
จากแผนการควบคุมเชิงปองกัน โดยเฉพาะในสถานประกอบการที่มี
การนำเขาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑข้ันกลางมาแปรรูปตอเน่ืองเปนผลิตภัณฑ
ขั้นสุดทาย

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียที่เกี่ยวข�อง

แนวทางปฏิบัติ

ข�อมูลตามสอบและการข�้นทะเบียน



          สหรัฐอเมริกา ไดประกาศกฎหมายปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารใหทันสมัย
(Food Safety Modernization Act: FSMA) และระเบียบยอยท่ีสำคัญเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง
โดยเฉพาะภายใตการบังคับใชระเบียบการควบคุมเชิงปองกัน Preventive Controls
มีองคประกอบเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบยอนกลับ (Traceability & Records) รวมท้ัง
ประเด็น Supply Chain Program ท่ีเก่ียวกับการตามสอบตลอดหวงโซ ซ่ึงกอนหนาน้ีสหรัฐฯ
โดยองคการอาหารและยา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ไดกำหนด
หลักการในการพิจารณาอาหารความเส่ียงสูงเพ่ือการตามสอบ (Designation of High-Risk
Foods for Tracing) ใน Section 204(d) โดยเปนไปตาม Methodological Approach
to Developing a Risk-Ranking Model for Food Tracing FSMA Section 204
(21 U.S. Code § 2223) ที ่เผยแพรเมื ่อเดือนสิงหาคม 2563 และเตรียมประกาศ
ระเบียบยอยเพิ่มเติมภายใต Section 204 ดังกลาว เพื่อใหการบังคับใชมีความรัดกุม
และสอดคลองกับระเบียบตางๆ ที่ไดประกาศไวกอนหนานี้

ความเป�นมา

          เมื ่อวันที ่ 7 พฤศจิกายน 2565 U.S. FDA ไดแจงตอสาธารณชนวาไดนำสง
รางระเบียบฉบับสมบูรณวาดวยแนวทางตรวจสอบยอนกลับและรายการอาหารความเส่ียงสูง
(Additional Requirement for Food Traceability และ Food Traceability List: FTL)
ซึ่งเปนการขยายขอบเขตการปฏิบัติตามกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหาร
ใหทันสมัย (Food Safety Modernization Act: FSMA) ในสวน Section 204 วาดวย
Enhancing Tracking and Tracing of Food and Recordkeeping หรือการยกระดับ
การติดตามตรวจสอบยอนกลับอาหารและบันทึกขอมูล ซึ่งตอมาไดประกาศใน Federal
Register เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

 



          กำหนด Risk-Ranking Model และพิจารณา Food-Hazard Pairs หรือ
ความสัมพันธระหวางรายการอาหารและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได เพื่อนำมาประเมิน
Risk-Ranking Model for Food Tracing (RRM-FT) แบบ Semi-quantitative โดย
          (1) กำหนดรายการสินคาอาหารโดยสอดคลองตาม Reportable Food Registry
(RFR) ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีจำนวนท้ังส้ิน 28 หมวดหมู เชน ผักผลไมตัดแตง อาหารกระปอง
ที่มีความเปนกรดต่ำ เปนตน เนื่องจากสามารถบงชี้รูปแบบกระบวนการผลิตไดชัดเจน
และสามารถประมาณการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได
          (2) กำหนดเกณฑจัดระดับความเสี่ยงครอบคลุม 7 ดาน (7 Criterion) ไดแก 
              (C1) ความถี่ของการระบาดและการเจ็บปวยที่เกิดจากอาหาร 
              (C2) ระยะเวลาในการรักษาและความรุนแรงของการเจ็บปวยที่เกิดจากอาหาร 
              (C3) โอกาสเปนไปไดที่จะเกิดการปนเปอน 
              (C4) ศักยภาพในการเพิ่มจำนวนอันตรายโดยสัมพันธกับอายุเก็บรักษา
              ผลิตภัณฑ (เชน หากเช้ือกอโรคไมสามารถเจริญเติบโตในอาหารกลุมดังกลาวได
              = ความเสี่ยงต่ำ) 
              (C5) โอกาสการปนเปอนในกระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรม 
              (C6) การบริโภค และ 
              (C7) คาใชจายที่ตองใชในการรักษาภาวะเจ็บปวยจากการบริโภค 
              โดยใหคะแนนความเสี่ยงในแตละหัวขอตั้งแต 0 ถึง 9
          (3) อันตรายที่นำมาประเมินเพื่อจัดระดับความเสี่ยง และพิจารณาความสัมพันธ
          ตอชนิดอาหาร ประกอบดวย อันตรายจากเชื้อกอโรค (แบคทีเรีย ปรสิต ไวรัส
          และฮีสตามีน) อันตรายทางเคมีซึ ่งรวมถึงสารพิษจากเชื ้อรา และอันตราย
          จากสารกอภูมิแพที ่ไมไดแสดงไว
          (4) พิจารณาความสัมพันธระหวางอาหารกับอันตราย โดยใช 7 เกณฑขางตน
          ใหคะแนนระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอาหารตัวแทนกลุมอาหารที่กำกับดูแล
          โดยองคการอาหารและยาสหรัฐฯ จำนวนท้ังส้ิน 47 กลุม รวมท้ังจัดกลุมผลิตภัณฑ
          ในกลุมอาหารที่วิเคราะหแลว เพื่อจัดระดับรายการสินคาความเสี่ยงสูง

หลักการพ�จารณากำหนดรายการอาหารที่มีความเสี่ยงสูง
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* ขอมูลจากเอกสาร FDA Food Traceability Rule Workgroup เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2565

รายการอาหารความเสี่ยงสูง

อาหาร รายละเอียด

ชีส นอกเหนือจากชีสแข็ง (Cheeses,
other than hard cheeses)

รวมชีสนิ่มที่ผานการบมหรือกึ่งนิ่มทั้งหมดและชีสสด
ที่ทำจากนมพาสเจอรไรส หรือไมผานการพาสเจอรไรส
* ปจจุบันไทยไมสามารถสงออกสินคาปศุสัตวไปสหรัฐฯได

ไขรวมเปลือก (Shell eggs) ไขทั้งฟอง หมายถึง ไขของไกเพาะเลี้ยง
* ปจจุบันไทยไมสามารถสงออกไขไปยังสหรัฐอเมริกาได

เนยถั่ว (Nut Butter) รวมถึงนัทของพืชยืนตน (tree nut) และเนยถั่วลิสง
ทุกประเภท แตไมรวมเนยถ่ัวเหลืองหรือเนยจากเมล็ดพืช
(seed butters)

สมุนไพร (สด) (Herb) รวมถึงสมุนไพรสดทุกประเภท เชน ผักชีฝรั่ง (parsley)
ผักชี (cilantro) ใบโหระพา (basil) ยกเวนรายการ
ที่ระบุใน 21 CFR 112.2 (a)(1)

แตง (สด) (Melons) รวมถึงแตงทุกประเภท เชน แคนตาลูป (cantaloupe)
ฮันนี่ดิว (honeydew) และแตงโม

แตงกวาสด (Cucumbers) รวมถึงแตงกวาทุกสายพันธุ

ผักใบเขียว (สด) รวมถึงผักใบเขียวตัดแตง
(Leafy greens (fresh), including
fresh-cut leafy greens)

รวมถึงผักใบเขียวทุกประเภท เชน ผักกาดหอม
(iceberg, leaf and Romaine lettuces) คะนา
(kale) ชิโครี (chicory) วอเตอรเครส (watercress)
โดยไมรวมถึง
- ผักกาดหัว เชน ผักกาดเขียวปลี 
- ใบสดของพืชบางชนิด เชน ใบตอง ใบองุน
และใบของพืชเถาที่ขึ้นบนตนไม
- รายการที่ระบุใน 21 CFR 112.2 (a)(1)

พริก (สด) (Peppers) รวมถึงพริกทุกสายพันธุ

 



อาหาร รายละเอียด

ตนออน (สด) (Sprouts) รวมถึงตนออนพืชที่ไดจากการเพาะเมล็ดทุกสายพันธุ

มะเขือเทศ (สด) (Tomatoes) รวมถึงมะเขือเทศทุกสายพันธุ

ผลไมเมืองรอน (สด)
(Tropical tree fruits) (fresh)

ผลไมที่เก็บเกี่ยวจากไมผลเขตรอนที่มีลักษณะเปนตน
เชน มะมวง มะละกอ ละมุดยักษ (mamey) ฝรั่ง ลิ้นจี่
ขนุน และมะเฟอง (starfruit) แตไมรวมถึง
- ผลของพืชท่ีไมไดมีลักษณะเปนไมผลยืนตน เชน กลวย
สับปะรด พุทรา soursop (ผลไมของฟลิปปนส) เสาวรส
โลควอต ทับทิม ละมุด และมะเดื่อ 
- ผลไมที่มีเมล็ดในเปลือกแข็ง เชน อะโวกาโด
- ผลไมตระกูลสม รวมทั้งสมโอ

ผลไมและผัก (หั่นเปนชิ้น) Fruits
and Vegetables (fresh-cut)

รวมถึงผลไมและผักตัดแตงทุกประเภท ยกเวนรายการ
ที่ระบุใน 21 CFR 112.2 (a)(1)

ปลารมควัน (smoked finfish) รวมถึงปลาที่ผานกระบวนการรมควันทั้งในลักษณะ
cold-smoked และ hot-smoked

สัตวน้ำที่มีเปลือกแข็ง (Crustaceans) รวมถึงสัตวจำพวกกุงทุกชนิด เชน กุง ปู ลอบสเตอร
(lobster) และกุงเครยฟช (crayfish)
* ปจจุบันไทยสงออกไดเฉพาะกุงเลี้ยง

ปลา (Finfish) เช น ปลาค็อด (cod) ปลาแฮดด็อค (haddock)
ปลาอลาสกันพอลล็อค (Alaskan Pollock) ปลาทูนา
(tuna) ปลามาฮิมาฮิ (Mahi Mahi) ปลาแมคเคอเรล
(mackerel) ปลาเกา (grouper) ปลาน้ำดอกไม
(barracuda) และปลาแซลมอน (salmon)
โดยใหความสำคัญเปนพิเศษตอปลาท่ีมีโอกาสเกิด
histamine และ ciguatoxin และไมครอบคลุม
ปลาอันดับ  siluriformes เชน ปลาดุก (catfish)
ซึ่งกำกับดูแลโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
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อาหาร รายละเอียด

หอย, หอยสองฝา (Mollusks, bivalves) รวมถึงหอยทุกชนิด เชน หอยนางรม (oysters)
หอยตลับ (clams) และหอยแมลงภู (mussels)
แตไมรวมถึงเอ็นหอย (กลามเนื้อยึดเปลือก; scallop
adductor muscle) และไมรวมถึงหอยสองฝาดิบ
ที่ควบคุมดูแลภายใต National Shellfish Sanitation
Program หรือเปนไปตาม 21 CFR 123 Subpart C
และ 21 CFR 1240.60 หรือเปนไปตามดุลพินิจของ
U.S.FDA วาไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติ

สลัดพรอมรับประทานแชเย็น
(Ready-to-eat deli salads,
refrigerated)

สลัดสำเร็จรูปแชเย็นทุกประเภท เชน สลัดไข สลัดมันฝร่ัง
สลัดพาสตาและสลัดซีฟูด โดยไมรวมสลัดท่ีมีสวนประกอบ
ของเน้ือสัตว (meat salads)

          สถานประกอบการที่เกี่ยวของตลอดหวงโซอุปทานจะตองจัดทำและเก็บรักษา
ขอมูลในกระบวนการผลิตแตละขั้นตอน ประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้
          1. กระบวนการผลิตใหไดมาซึ่งวัตถุดิบ ซึ่งสวนใหญจะจัดเปน Raw Agricultural
Commodities (RACs) ประกอบดวย การเพาะปลูก การเพาะเลี ้ยง และการจับ
จากแหลงธรรมชาติ 
          2. การรับหรือไดมาซึ่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑขั้นกลางเพื่อนำไปใชในกระบวนการผลิต
ตอเนื่องจนถึงผลิตภัณฑสุดทายสำหรับการจำหนาย/กระจายสินคาในทุกขั้นตอน
          3. การแปรสภาพ (Transformation) 
          4. การสราง (Creation) 
          5. การขนสง (Shipping)

สิ�งที่ต�องดำเนินการ

 



          โดยขอมูลที่ตองบันทึกและเก็บรักษา ประกอบดวย
          (1) Critical Tracking Events (CTEs) และ Key Data Elements (KDEs)
ของเหตุการณสำคัญในหวงโซอุปทาน เพื่อใหมีขอมูลเชื่อมโยงที่ตามสอบยอนกลับได
ตลอดหวงโซอุปทาน 
          ตัวอยางของ KDEs ไดแก รหัสล็อตการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability lot code)
วันที่ไดรับผลผลิต วันที่จัดสง และรายละเอียดผลิตภัณฑ เปนตน
          (2) Traceability Program Records หรือเอกสารขอมูลการตรวจสอบยอนกลับ
ซึ่งประกอบดวย
          - เอกสารอางอิงที่เชื่อมโยงกับหวงโซการผลิต เชน ใบขน ใบสั่งซื้อ (P/O)
          - รายการอาหารที่ดำเนินการขนสง โดยจะตองมีขอมูลบงชี้ผลิตภัณฑสำหรับใช
ในการตรวจสอบยอนกลับ (traceability product identifier) และรายละเอียด
ของผลิตภัณฑสำหรับใชในการตรวจสอบยอนกลับ (traceability product description)
          - รายละเอียดการกำหนด Traceability lot code แตละกระบวนการของหวงโซ
อุปทาน
          - ขอมูลอื ่นๆ ที่จำเปน เชน อภิธานศัพท ซึ ่งเปนประโยชนตอการตรวจสอบ
ของหนวยงานที่เกี ่ยวของ
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          ท้ังน้ี รางระเบียบวาดวยแนวทางตรวจสอบยอนกลับและรายการอาหารความเส่ียงสูง
(FTL) มีขอยกเวนการบังคับใชในผูผลิตรายยอย ไดแก 
          1. ผูผลิตรายยอย ไดแก ฟารมท่ีจำหนายผลผลิตเฉล่ียตอปไมเกิน 25,000 ดอลลาร
สหรัฐ ฟารมไกไขท่ีมีจำนวนนอยกวา 3,000 แม ผูผลิตอาหารท่ีมีมูลคาของอาหารท่ีจำหนาย
ในชวง 3 ปกอนหนานี้ไมเกิน 25,000 เหรียญสหรัฐ (โดยปรับขอมูลตามอัตราเงินเฟอ)
          2. ฟารมที่จำหนายสินคาโดยตรงใหแกผูบริโภค
          3. อาหารที่ผลิตและบรรจุภายในฟารมบางชนิด
          4. อาหารที่ผานกระบวนการแปรรูปบางประเภท เชน การปรับสภาวะที่กำหนดไว
ตาม Produce Safety Rule ซึ่งชวยลดเชื้อกอโรคไดอยางเพียงพอ
          5. ผลิตผลที่ไมนิยมบริโภคสด ตามรายการ Rarely Consumed Raw (RCR)
          6. การผสมผลิตผลกอนนำไปแปรรูป (Commingled RACs) เชน ไขจากตางฟารม
แตไมยกเวนใหแกผักและผลไมสด
          7. สถานประกอบการจำหนายปลีกอาหารขนาดเล็ก
          8. อาหารท่ีไดจากเรือประมง โดยยกเวนขอบังคับการเก็บบันทึกขอมูลการเก็บเก่ียว
การขนสง การชำแหละ/แยกชิ้นสวน และการแชแข็ง แตเรือประมงจะตองขึ้นทะเบียน
สถานประกอบการอาหาร Facility Registration ขององคการอาหารและยาสหรัฐฯ
ตามกฎหมาย Bioterrorism Act
          9. ผูขนสงอาหาร
          10. สถานประกอบการเพื่อการกุศล/ไมแสวงผลกำไร เชน ธนาคารอาหารกลาง
โรงทาน
          11. การบริโภคสวนบุคคล
          12. ผูที่นำอาหารไปใหผูบริโภคเฉพาะ แตไมรวมถึงธุรกิจจำหนายอาหาร
          13. อาหารที่เตรียมเขาสูกระบวนการฆาเชื้อ (Kill Step) ที่ลดจำนวนเชื้อกอโรค
เชน การปรุงอาหาร การพาสเจอไรซ เปนตน ไมจำเปนตองเก็บบันทึกในขั ้นตอน
การขนสงอาหารหากมีการเก็บบันทึกเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการฆาเชื้อ และผูรับอาหาร
(Receiver) ก็ไมจำเปนตองเก็บบันทึกขอมูลดังกลาวเชนกัน

 



การข�น้ทะเบียนผู�ผลิต
ต�างประเทศ

อินเดียปรับปรุงแนวทางข�น้ทะเบียนผู�ผลิตต�างประเทศ

อาหารแปรรูป อาหารวัตถุประสงคพิเศษ อาหารเสริม
สินค�าที่ได�รับผลกระทบ

10 ตุลาคม 2565  I  1 กุมภาพันธ 2566
วันที่ประกาศฉบับสมบูรณ�  I  วันที่มีผลบังคับใช�

ผูผลิตและแปรรูป

ดำเนินการกับหนวยงานผูรับผิดชอบ (Competent Authority: CA)
เพื ่อรวบรวมและจัดสงรายชื ่อโรงงานผู ผลิตอาหารใหแกหนวยงาน
ดานความปลอดภัยอาหารของอินเดีย (FSSAI)

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียที่เกี่ยวข�อง

แนวทางปฏิบัติ

ข�อมูลตามสอบและการข�้นทะเบียน

อินเดีย



          อินเดีย เปนตลาดสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต ดวยจำนวนประชากรกวา
1,500 ลานคน อินเดียเปนประเทศผูสงออกปจจัยการผลิตที่สำคัญ ในขณะเดียวกัน
ก็มีการเปดรับนำเขาสินคาอาหารและวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารจากตางประเทศ
เปนจำนวนมาก

ความเป�นมา

          เมื ่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 หนวยงานดานความปลอดภัยอาหารของอินเดีย
(Food Safety and Standards Authority of India: FSSAI) ไดประกาศขอกำหนด
วาดวยการขึ้นทะเบียนผูผลิตอาหารในตางประเทศภายใตกฎระเบียบดานความปลอดภัย
และมาตรฐานสำหรับอาหารนำเขา (Food Safety and Standards (Import)
First Amendment Regulations) โดยกำหนดรายการสินคาที ่จะตองขึ ้นทะเบียน
สถานประกอบการหรือโรงงานผูผลิตอาหารในตางประเทศ จำนวน 5 กลุมสินคา

กลุ�มสินค�าที่ต�องข�้นทะเบียน

          1. นมและผลิตภัณฑจากนม (Milk and Milk Products)
          2. เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ (Meat and Meat Products including Poultry,
Fish and their products) ซ่ึงรวมถึง สัตวปก ปลาและผลิตภัณฑ และสินคาประมงตางๆ
เชน สัตวน้ำไมมีกระดูกสันหลัง (มอลลัสก: หอย หมึก) และสัตวน้ำเปลือกแข็ง (ครัสเตเชียน:
กุง ปู)
          3. ผงไข (Egg powder)  
          4. อาหารสำหรับทารก (Infant food)
          5. อาหารที่มีสวนผสมของสารสกัดหรือสารบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพ (โภชนเภสัช หรือ
Nutraceuticals)

 



ข�อกำหนดการข�้นทะเบียน

          - การข้ึนทะเบียนโรงงานผูผลิตอาหารในตางประเทศมีอายุสองป โดยจะตองตออายุ
กอนวันสิ้นอายุอยางนอย 30 วัน 
          - การข้ึนทะเบียนจะถูกระงับหรือยกเลิก หากโรงงานหรือผลิตภัณฑอาหารของโรงงาน
ไมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ของ FSSAI

เอกสารสำหรับการข�้นทะเบียน

          โรงงานผลิตอาหารตางประเทศสามารถย่ืนขอจดทะเบียนไดโดยตรงหรือผานตัวแทน
ที่ไดรับอนุญาต เอกสารที่จำเปนโดย FSSAI สำหรับการสมัครและการตออายุมีดังนี้:
          (1) ใบอนุญาตหรือทะเบียนหรือเอกสารในลักษณะเดียวกันที่ออกโดยหนวยงาน
ของประเทศที่เกี่ยวของ
          (2) เอกสารแสดงความยินยอมของเจาของโรงงานผลิตอาหารตางประเทศ
ใหเจาหนาที ่ FSSAI สามารถเดินทางมาตรวจสอบ
          (3) รายละเอียดองคประกอบของผลิตภัณฑ
          (4) การอนุญาตสำหรับตัวแทนที ่ไดรับมอบอำนาจ (หากสมัครผานตัวแทน
ที ่ไดรับอนุญาต)
          (5) เอกสารหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีอาจจำเปนโดยหนวยงานกำกับดูแลดานอาหารตนทาง

ข�อกำหนดเพ��มเติม

          หมวดหมูอาหารบางประเภทอยูภายใตโครงการเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
ของสำนักงานมาตรฐานของอินเดีย (Bureau of Indian Standards: BIS) ซึ่งผูผลิต
จำเปนตองผานการรับรอง BIS รวมทั ้งยอมรับแนวทางการทดสอบและวิเคราะห
(Scheme of Testing & Inspection: SIT) ดวย
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แบบฟอร�มข�้นทะเบียนผู�ผลิตอาหารในต�างประเทศ

โรงงานผูผลิตสินคาอาหาร
ที่เขาขาย 5 กลุมสินคาขางตน
ที่จะสงออกสินคาไปอินเดีย
ติดตอขอรับการขึ้นทะเบียน
กับหนวยงานผูรับผิดชอบ

ของไทย (CA)

CA ของไทยรวบรวม
รายชื่อโรงงานผูผลิต

สงใหหนวยงาน FSSAI
ของอินเดีย

หนวยงาน FSSAI
ของอินเดีย

พิจารณาขึ้นทะเบียน
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