
 

USDA เตรียมออกระเบียบใหมเพ่ือขยายการอนุมัติฉลากทั่วไป (Generic Label          
สําหรับผลิตภัณฑสัตวและสัตวปก  

 

  

เม่ือวันท่ี 14  กันยายน 2563 สํานักงานบริการความปลอดภัยและการตรวจสอบอาหาร (Food Safety 
and Inspection Service: FSIS) ของกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA  ประกาศในทะเบียนกลางเก่ียวกับ
รางระเบียบ (Propose Rule) วาดวยระบบการอนุมัติฉลากลวงหนา: ขยายการอนุมัติฉลากท่ัวไป (Prior Label 
Approval System: Expansion of Generic Label นอกจากนี้ FSIS ยังเสนอใหยกเลิกการประเมินฉลากฉบับราง
ของฉลากท่ัวไปเพ่ือลดปริมาณฉลากและวัสดุอ่ืนๆ ท่ีสงมาใหหนวยงาน FSIS เพ่ือการประเมิน และลดภาระงาน
เอกสารในสถานประกอบการท่ีเปนทางการ โดยไดเปดรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะไปจนถึงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2563  

 ความเปนมา  
ผลิตภัณฑเนื้อสัตว สัตวปกและไขในสหรัฐอเมริกาถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง 3 ฉบับ ไดแก 

The Federal Meat Inspection Act (FMIA), Poultry Products Inspection Act (PPIA),  และ  Egg Products 
Inspection Act (EPIA) ซ่ึงกําหนดให USDA จัดทําโปรแกรมตรวจสอบเพ่ือใหแนใจวาผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว สัตวปก
และไขมีความปลอดภัย มีความสมบูรณ ไมปลอมปน มีการทําเครื่องหมาย ฉลากและบรรจุภัณฑอยางถูกตอง และ
หามการจําหนายผลิตภัณฑภายใตชื่อ เครื่องหมายหรือฉลากท่ีเปนเท็จ หรือทําใหเขาใจผิด โดยการทําเครื่องหมาย
และฉลากผลิตภัณฑจะตองไดรับการอนุมัติจาก USDA เปนการลวงหนาภายใตโปรแกรมการอนุมัติลวงหนา (Prior 
Approval Program  กอนท่ีจะนําผลิตภัณฑไปจําหนายในเชิงพาณิชย  

กฎระเบียบฉลากในปจจุบัน   
การติดฉลากผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว สัตวปกและไข ตองเปนไปตามความเปนจริง โดยใหติดบนบรรจุภัณฑ

ของผลิตภัณฑท้ังท่ีผลิตภายในสหรัฐอเมริกาและนําเขา โดยบนฉลากจะตองมีขอมูลท่ีจําเปนสําหรับผูบริโภคในการ
ตัดสินใจซ้ือ 8 ประการ ไดแก  

1) ชื่อท่ีเปนมาตรฐานท่ัวไป หรือชื่อสามัญ หรือคําอธิบายของผลิตภัณฑ 
2) สวนผสมท่ีเปนชื่อสามัญหรือชื่อปกติของสวนผสมแตละอยางของผลิตภัณฑ โดยใหแสดง

ตามลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย 
3) ชื่อและสถานท่ีประกอบธุรกิจของผูผลิต ผูบรรจุหีบหอ หรือผูจัดจําหนาย 
4) ระบุปริมาณสุทธิของสวนประกอบอยางถูกตอง 
5) ตราประทับการตรวจสอบสัตว (inspection legend  พรอมเลขท่ีสถานประกอบการท่ีเปน

ทางการ 
6) คําแนะนําการจัดการหากผลิตภัณฑเนาเสียงาย 
7) ฉลากโภชนาการสําหรับผลิตภัณฑเนื้อสัตวและสัตวปกท่ีเก่ียวของ 
8) คําแนะนําในการจัดการอยางปลอดภัย หากสวนประกอบของเนื้อสัตวหรือสัตวปกในผลิตภัณฑ

นั้นยังไมพรอมรับประทาน (not ready-to-eat  
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นอกจากนี้ ผลิตภัณฑเนื้อสัตว สัตวปกและไขท่ีนําเขาจากตางประเทศจะตองระบุประเทศท่ีเปน
แหลงกําเนิดสินคาในตําแหนงใตชื่อผลิตภัณฑบนฉลาก 

ระบบการอนุมัติฉลากลวงหนา (Prior Label Approval System  
ปจจุบันหนวยงาน FSIS จะประเมินฉลากฉบับราง (sketch) ของสินคาบางประเภทท่ีผูผลิตสงมาเพ่ือขอ

อนุมัติ และจะอนุมัติฉลากท่ัวไป หรือ generic label โดยท่ีผูผลิตไมตองสงฉลากฉบับรางไปยัง FSIS  สําหรับฉลาก
ฉบับรางตองอยูในรูปแบบ printer's proof หรือรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีแสดงรายละเอียดฉลาก ขนาด ตําแหนงและการ
ระบุสีข้ันสุดทายตามท่ีกําหนดอยางชัดเจน โดยใหยื่นพรอมกับแบบฟอรม 7234-1 ซ่ึงจะตองระบุขอมูลท่ีจําเปน
เก่ียวกับสถานประกอบการ สินคา รวมท้ังเอกสารสนับสนุนหากมีการกลาวอางพิเศษดานอ่ืนๆ (เชน การอาง
คุณภาพ วิธีการเลี้ยง แหลงท่ีมาของผลิตภัณฑ หรือคุณคาทางโภชนาการ   

ในการอนุมัติฉลาก สถานประกอบการเนื้อสัตวและสัตวปก โรงงานผลิตภัณฑไขในประเทศ และสถาน
ประกอบการในตางประเทศหรือตัวแทนท่ีไดรับการรับรองสิทธิ์ในสงออกผลิตภัณฑไปยังสหรัฐอเมริกา จะตองสง 
ฉลากฉบับรางไปยังหนวยงาน FSIS เพ่ือทําการประเมินกอน ยกเวน ฉลากท่ีไดรับการอนุมัติแบบฉลากท่ัวไป 
หรือ generic label ภายใต 9 CFR 412.2 ผูตรวจสอบของหนวยงาน FSIS จะตรวจสอบฉลากท้ังหมดตาม
กฎระเบยีบของหนวยงาน เพ่ือใหแนใจวาถูกตอง ตรงตามความเปนจริง และไมทําใหเขาใจผิดกอนการอนุมัติ 

การอนุมัติฉลากท่ัวไป (Generic Label  
หนวยงาน FSIS กําหนดใหฉลากผลิตภัณฑเนื้อสัตว สัตวปกและไขบางชนิดท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและ

เปนไปตามขอบังคับการติดฉลากของหนวยงาน FSIS สามารถไดรับการอนุมัติเปนฉลาก generic label ภายใต
ระเบียบท่ี 9 CFR 412.2 (a)(1  โดยฉลากประเภทนี้ไมจําเปนตองสงฉลากฉบับรางไปยัง FSIS เพ่ือขออนุมัติกอน
นําไปใชกับผลิตภัณฑในเชิงพาณิชย เพราะถือวาไดรับการอนุมัตฉิลากท่ัวไปแลวและสามารถนําไปใชกับผลิตภัณฑ
ไดตามระบบการอนุมัติฉลากลวงหนา  

การอนุมัติฉลากท่ัวไปเริ่มบังคับใชตั้งแตป 2526 โดยบังคับใชกับผลิตภัณฑบางประเภท เชน ผลิตภัณฑ
เนื้อสัตวและสัตวปกสดท่ีมีสวนผสมเดียว (48 FR 11410, 18 มีนาคม 2526 ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือลดจํานวน
ฉลากและวัสดุอ่ืนๆ ท่ีสงมาใหหนวยงาน FSIS เพ่ือการประเมิน และเพ่ือลดภาระงานเอกสารในสถานประกอบการ 
อยางไรก็ตาม ยังไมสามารถลดจํานวนฉลากท่ีสงไปยังหนวยงาน FSIS เพ่ือการพิจารณาไดอยางมีนัยสําคัญ  

ตอมาเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2538 หนวยงาน FSIS ไดประกาศระเบียบสุดทายซ่ึงใหมีการขยายประเภท
ของผลิตภัณฑท่ีฉลากมีสิทธิ์ไดรับการอนุมัติฉลากท่ัวไปเพ่ิมข้ึนอีก 9 ประเภท ไดแก 

1. ฉลากสําหรับผลิตภัณฑท่ีมีมาตรฐานเฉพาะ (standard of identity  ท่ีระบุไวในกฎระเบียบของ FSIS 
หรือหนังสือนโยบายมาตรฐานและฉลากอาหาร  

2. ฉลากสําหรับผลิตภัณฑสดท่ีมีสวนผสมเดียวและไมไดมีการกลาวอางพิเศษ 
3. ฉลากสําหรับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวและสัตวปกท่ีจําหนายภายใตสัญญากับรัฐบาลกลาง 
4. ฉลากสําหรับภาชนะเพ่ือการขนสงท่ีใชบรรจุผลิตภัณฑในภาชนะเพ่ือการจําหนายท่ีมีฉลากกํากับถูกตอง  
5. ฉลากสําหรับผลิตภัณฑท่ีไมไดมีไวสําหรับเปนอาหารของมนุษย (เชน ผลิตภัณฑสําหรับอุตสาหกรรม

ยา แล ะฉลากสําหรับหัวและเทาของสัตวปกท่ีสงออกเพ่ือแปรรูปเปนอาหารของมนุษย ซ่ึงมีคุณสมบัติตรงตาม
ขอกําหนดเฉพาะ 

6. ตราประทับการตรวจสอบเนื้อสัตวและสัตวปกท่ีสอดคลองกับมาตรา 9 CFR สวน 312, 316 และ 381 
สวนยอย M; 
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7. การติดฉลากบนเอกสารแทรก (inserts  ปาย (tags  แผนรองชั้นใน (liners  โปสเตอร (poster) และ
อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีคลายกัน โดยไมทําใหเขาใจผิดและไมอางอิงผลิตภัณฑ 

8. ฉลากสําหรับผลิตภัณฑเพ่ือทดสอบผูบริโภคท่ีไมไดมีไวเพ่ือขาย และ 
9. ฉลากท่ีฉลากฉบับรางไดรับการอนุมัติโดย FSIS กอนหนานี้ และไมมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการแกไข

เฉพาะบางรายการเทานั้น 
นอกจากนี้ ระเบียบสุดทายป 2538 ยังโอนความรับผิดชอบในการดูแลบันทึกการติดฉลากจากหนวยงาน 

FSIS ไปยังสถานประกอบการท่ีเปนทางการในสหรัฐอเมริกา และสถานประกอบการตางประเทศท่ีไดรับการรับรอง
วาสอดคลองตามขอกําหนดของสหรัฐอเมริกาภายใตระบบการตรวจสอบจากตางประเทศ รวมท้ังการยกเลิกการสง 
ฉลากฉบบัสมบูรณไปยัง FSIS เพ่ือการพิจารณาในกรณีท่ีตองมีการตรวจสอบฉลากฉบับราง   

ลาสุดในป 2556 หนวยงาน FSIS ไดประกาศระเบียบสุดทายซ่ึงมีขยายประเภทของการติดฉลากท่ัวไป 
(78 FR 66826, 7 พฤศจิกายน 2556) FSIS ซ่ึงมีการจัดหมวดหมูการติดฉลากใหเปนระบบและรวมกฎระเบียบ
การติดฉลากเนื้อสัตวและสัตวปกเขาไวดวยกัน รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลง 4 ประการ คือ  

1) FSIS ใหคงการพิจารณาฉลาก generic label สําหรับผูผลิตท่ีสมัครใจใหมีการตรวจสอบ  
2) ขอความหรือการกลาวอาง (ยกเวน การอาง "จากธรรมชาติ" และการกลาวอาง “เชิงปฏิเสธ” ท่ี

กําหนดไวในขอบังคับของ FSIS หรือในหนังสือนโยบายถือวาไดรับการอนุมัติโดยท่ัวไป  
3) ฉลากท่ีมีกลองขอความ “โภชนาการสําหรับเด็ก” (CN) จะไมถือวาเปนขอความพิเศษหรือการอางสิทธิ์ท่ี

ตองไดรับการอนุมัติรางฉลาก เนื่องจากขอมูลดังกลาวไดรับการประเมินเพ่ือการอนุมัติโดยหนวยงาน Agricultural 
Marketing Service (AMS) และ  

4) หนวยงานระบุวาจะไมเพ่ิมรายการใหมในหนังสือนโยบายอีกตอไป อยางไรก็ตาม รายการท่ีมีอยูแลว
อาจไดรับการแกไขหรือตัดออก 

ทายท่ีสุดในป 2561 FSIS ไดจัดทําขอเสนอเก่ียวกับการตรวจสอบผลิตภัณฑไข โดยหนึ่งในขอเสนอไดให
มีการอนุมัติฉลากผลิตภัณฑท่ัวไปสําหรับผลิตภัณฑไข (83 FR 6314, 13 กุมภาพันธ 2561) หากขอเสนอราง
ระเบียบดังกลาวผานความเห็นชอบ ผลิตภัณฑไขก็จะจัดอยูในประเภทสินคาฉลากท่ัวไปเชนเดียวกับผลิตภัณฑ
เนื้อสัตวและสัตวปก 

ขอเสนอรางระเบียบใหม 
เนื่องจากภายใตกฎระเบียบในปจจุบันยังคงกําหนดใหผูผลิตตองสงฉลากฉบับรางไปยัง FSIS เพ่ือการ

ตรวจอนุมัติท้ังท่ีไมมีความจําเปน ดังนั้น FSIS จึงเสนอทบทวนใหเพ่ิมหมวดหมูของฉลากผลิตภัณฑเนื้อสัตว สัตว
ปกและไขเพ่ือใหไดรับการอนุมัติฉลาก generic label และยกเลิกการพิจารณาตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑบาง
ประเภทท่ีไมจําเปน โดยกําหนดใหฉลาก 4 ประเภทตอไปนี้ไดรับการอนุมัติท่ัวไปโดยไมจําเปนตองสงฉลากฉบับ
รางไปยัง FSIS เพ่ือขออนุมัติอีกตอไป ไดแก 

1) ฉลากท่ีแสดงบนผลิตภัณฑเพ่ือการสงออกท่ีแตกตางไปจากขอกําหนดของ FSIS ซ่ึงเปนขอกําหนด
ฉลากท่ีบังคับใชภายในประเทศของสหรัฐอเมริกา โดยการเสนอใหถอดถอนกฎระเบียบท่ี 9 CFR 412.1(c)(2) 
ออกไป 

2) ฉลากท่ีมี "ขอความพิเศษและการอางสิทธิ์" ซ่ึงจากประสบการณของ FSIS พบวามักจะไมคอยพบ
ขอผิดพลาด การละเวนการปฏิบัติ และการบิดเบือนความจริงบอยนัก จึงเสนอใหแกไขกฎระเบียบท่ี 9 CFR 
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412.1(e) and 412.2(b)  เพ่ือการอนุมัติฉลากท่ัวไปสําหรับผลิตภัณฑท่ีมีขอความพิเศษและการอางสิทธิ์ 3 
ประเภท ดังนี้ 

• ฉลากท่ีแสดงรายการสวนผสมวาไดรับการรับรอง "อินทรีย" (เชน กระเทียมอินทรีย ภายใต
โครงการเกษตรอินทรียแหงชาติ (National Organic Program ของหนวยงานบริการดานตลาด
การเกษตร (Agricultural Marketing Service: AMS)  

• ฉลากท่ีแสดงสัญลักษณท่ีสําคัญทางภูมิศาสตร เชน ธงชาติ อนุสาวรีย หรือแผนท่ีของตางประเทศ   

• ฉลากท่ีมีการกลาวอางในเชิง “ปฏิเสธ” โดยระบุวาไมมีสวนผสม หรือ สวนผสมบางประเภท (เชน 
"ไมใสผงชูรส" "ปลอดสารกันบูด" "ไมใสนม" "ไมมีหมู" หรือ "ไมมีถ่ัวเหลือง”) ยกเวน ฉลากท่ีมีการ
กลาวอางเชิงปฏิเสธเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวซ่ึงนํามาเปนผลิตภัณฑนั้น (เชน “ไมมีการใชยา
ปฏิชีวนะ”) หรือ การกลาวอางเชิงปฏิเสธเก่ียวกับการใชสวนผสมดัดแปลงพันธุกรรม ซ่ึงจะยังคง
ตองมีการตรวจสอบฉลากตอไป และ   

3) ฉลากสําหรับผลิตภัณฑท่ีไดรับการตรวจสอบโดยความสมัครใจภายใตโปรแกรมของ FSIS  (เชน สัตว
พันธุตางถ่ิน กระตาย กวาง ไบซัน นกน้ําอพยพ เปนตน) ซ่ึงปจจุบันผลิตภัณฑภายใตโปรแกรมนี้ไมอยูภายใตการ
อนุมัติฉลากท่ัวไป จึงเสนอการแกไขกฎระเบียบขอบังคับโปรแกรมท่ีเก่ียวของท่ีจําเปน ซ่ึงรวมถึงมาตราท่ี 9 CFR 
part 412.[7] และ แกไขมาตรา 9 CFR 352.1 เพ่ือปรับปรุงหัวขอเรื่องของสวนและลบขอความท่ีไมจําเปนออกไป
เพ่ือความชัดเจน   

4) FSIS เสนอใหยกเลิกการประเมินฉลากอนุมัติท่ัวไปซ่ึงสงไปยังหนวยงาน Labeling and Program 
Delivery Staff (LPDS  เพ่ือตรวจสอบโดยสมัครใจ เนื่องจากเห็นวาผูผลิตคุนเคยกับกับกฎระเบียบดานฉลากท่ัวไป
มากข้ึน ประกอบกับหนวยงาน FSIS ไดใหคําแนะนําเพ่ิมเติมเพ่ือชวยใหการจัดทําฉลากเปนไปตามมาตรฐานอยูแลว 
จึงไมจําเปนตองมีการประเมินอีก  

อนึ่ง หนวยงาน FSIS สรุปวาการปฏิรูปเหลานี้จะสงผลใหการยื่นฉลากเพ่ือการตรวจสอบลดลงประมาณรอยละ 
33.8 และลดตนทุนของหนวยงานท่ีใชในการประเมินฉลาก โดยจะไมมีผลกระทบดานความปลอดภัยของอาหารในเชิง
ลบ นอกจากนี้ ยังไมมีภาระคาใชจายสําหรับอุตสาหกรรมหรือหนวยงาน FSIS ท่ีเพ่ิมข้ึนแตอยางใด  ในทางตรงกันขาม
อุตสาหกรรมจะประหยัดตนทุนไดถึง 468,864 เหรียญสหรัฐตอป ในอัตราคิดลดรอยละ 7 ในชวง 10 ป เนื่องจาก
การลดการจัดเตรียมและยื่นฉลากเพ่ือการประเมิน ในขณะท่ีหนวยงาน FSIS จะประหยัดตนทุนไดถึง 235,690 
เหรียญสหรัฐตอป ในอัตราคิดลดรอยละ 7 ในชวง 10 ป เนื่องจากการลดลงของงานดานการประเมินฉลาก 

ท้ังนี้ หนวยงาน FSIS ไดเปดรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2563   

 
ท่ีมา:  
https://www.federalregister.gov/documents/2020/09/14/2020-17340/prior-label-approval-system-expansion-of-
generic-label-approval  
  

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
กันยายน 2563 

https://www.federalregister.gov/documents/2020/09/14/2020-17340/prior-label-approval-system-expansion-of-generic-label-approval
https://www.federalregister.gov/documents/2020/09/14/2020-17340/prior-label-approval-system-expansion-of-generic-label-approval

