
 

แนวทางการบังคับใชกฎระเบียบของ US.FDA  

ภายหลัง EPA ยกเลิกคาสารคลอรไพริฟอสตกคางในอาหาร   
 

ความเปนมา 

สํานักงานคุมครองสิ่งแวดลอม (EPA) ของสหรัฐฯ ไดประกาศระเบียบสุดทาย เรื่อง การยกเลิกรายการ

สารตกคางท่ีไดรับอนุญาต (tolerance) สําหรับสารคลอรไพริฟอส (Chlorpyrifos) เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2564 

โดยใหมีผลบังคับใชในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565  

ตอมาเม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2565 องคการอาหารและยาของสหรัฐฯ (US.FDA) ไดเผยแพรคําแนะนําท่ี

จัดทําข้ึนเพ่ือชวยใหผูผลิตและแปรรูปอาหารท่ีอาจมีสารคลอรไพริฟอสตกคางในอาหารไดทราบและเขาใจแนวทาง

ปฏิบัติและการบังคับใชกฎระเบียบของ US.FDA เพ่ือใหสอดคลองตามกฎระเบียบของ EPA ท้ังนี้ เนื่องจาก 

US.FDA เห็นวาสารคลอรไพริฟอสท่ีตกคางในสินคาเกษตรสดหรืออาหารแปรรูปหลังจากการยกเลิกคาสารตกคาง

อาจเปนผลมาจากการใชท่ีถูกตองตามกฎหมายกอนการยกเลิก    

ท้ังนี้ ตามกฎหมาย Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C) ของ US.FDA ภายใตบทบัญญัติ 

“ชองทางการคา” (channels of trade provision) ระบุวา เม่ือการยกเลิกคาการตกคางท่ีไดรับอนุญาตสําหรับ

สารคลอรไพริฟอส ของ EPA มีผลบังคับใช US.FDA จะถือวาอาหารท่ีมีสารคลอรไพริฟอสตกคางไมมีความ

ปลอดภัย ยกเวน มีการใชอยางถูกตองตามกฎหมายกอนการยกเลิกการใชสารดังกลาวและการตกคางนั้นไมเกิน

มาตรฐานท่ีกําหนด  

ท้ังนี้ US.FDA จะบังคับใชกฎระเบียบนี้กับท้ังสินคาเกษตรสดและอาหารแปรรูปท่ีใชเพ่ือการบริโภคของ

มนุษยและสัตว โดยครอบคลุมถึงอาหารท่ีนําเขาดวย โดยการบังคับใชจะมีสองระยะ ดังนี ้

 ระยะท่ี 1: ไมตองแสดงเอกสาร US.FDA จะใชดุลยพินิจในการบังคับใชโดยไมขอใหแสดงเอกสารเก่ียวกับ

สารตกคางท่ีใชถูกตองตามกฎหมายกอนหนานี้ โดยกําหนดชวงเวลาของระยะท่ี 1 ไวประมาณ 6 ถึง 24 เดือน

นับต้ังแตการยกเลิกคาสารคลอรไพริฟอสของ EPA มีผลบังคับใช ซ่ึงชวงเวลาของระยะท่ี 1 แยกเปนรายสินคา 

ข้ึนอยูกับการประมาณการของ US.FDA วาสินคาเกษตรสดแตละชนิดควรจะอยูในตลาดเปนระยะเวลานานเทาใด   

 ระยะท่ี 2: แสดงเอกสาร หลังจากพนระยะท่ี 1 หากตรวจพบสารตกคาง US.FDA จะขอใหผูท่ีรับผิดชอบ

แสดงเอกสารท่ีแสดงใหเห็นวามีการใชสารคลอรไพริฟอส กอนการยกเลิก (วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565) หาก

ผูรับผิดชอบไมสามารถแสดงเอกสารท่ีเหมาะสม อาหารท่ีเก่ียวของอาจถูกดําเนินการตามกฎระเบียบ   

คําแนะนํา 

จุดประสงคของคําแนะนํานี้เพ่ือชวยใหผูผลิตและแปรรูปอาหารท่ีอาจมีสารกําจัดศัตรูพืชคลอรไพริฟอส

ตกคางไดทราบและเขาใจแนวทางปฏิบัติและการบังคับใชกฎหมายของ US.FDA โดยมิไดเปนการเพ่ิมสิทธิใดๆ 

สําหรับบุคคลใดๆ และไมผูกพันกับ US.FDA หรือสาธารณะ ผูท่ีเก่ียวของสามารถใชวิธีการทางเลือกของตนเองได

หากเปนไปตามขอกําหนดของกฎเกณฑและขอบังคับท่ีเก่ียวของ โดยคําแนะนําจัดทําในรูปแบบคําถาม-คําตอบ ซ่ึง

มีสาระสําคัญดังนี้ 
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 หลังจาก EPA ยกเลิกคาสารตกคางสารคลอรไพริฟอส อาหารท่ีมีสารคลอรไพริฟอสตกคาง ถือวามี

การปนเปอน (adulterated) ภายใตกฎหมาย FD&C หรือไม?  

ตามมาตรา 402 (a)(2)(b) ของกฎหมาย FD&C ระบุวา ถึงแมไมมีขอกําหนดคาสารตกคางท่ียอมรับ

ไดหรือการไดรับการยกเวน US.FDA ถือวาอาหารท่ีมีสารกําจัดศัตรูพืชตกคางมีการปนเปอน และหามเสนอขาย

หรือสงมอบเพ่ือการคาระหวางมลรัฐ โดยปกติ US.FDA จะถือวาอาหารดังกลาวละเมิดกฎหมายเนื่องจากปนเปอน

สารกําจัดศัตรูพืชท่ีไมปลอดภัย อยางไรก็ตาม บทบัญญัติ "ชองทางการคา" ของมาตรา 408 (L) (5) ภายใต

กฎหมาย FD&C ไดมีขอยกเวนหากมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑบางอยาง 

 บทบัญญัติ “ชองทางการคา” ของกฎหมาย FD&C คืออะไร และเกี่ยวของกับสารคลอรไพริฟอส 

อยางไร 

บทบัญญัติ “ชองทางการคา” บัญญัติไวเพ่ือตอบสนองตอสถานการณอาหารท่ีไมปลอดภัยเนื่องจาก

การตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกเพิกถอน ถูกระงับชั่วคราว หรือแกไขโดยหนวยงาน EPA ของรัฐบาลกลาง 

โดยภายใตบทบัญญัติระบุวา “การตกคางของสารกําจัดศัตรูพืชดังกลาวในหรือบนอาหารจะไมถือวาเปนการ

ปนเปอนหากสามารถพิสูจนใหเห็นวา (1) มีการใชสารในชวงเวลาและในลักษณะท่ีถูกกฎหมายภายใต

กฎระเบียบของ FIFRA และ (2) ปริมาณการตกคางไมเกินคาท่ีกําหนดของกฎหมายหรือไดรับการยกเวนใน

ชวงเวลาท่ีใชสาร” ท้ังนี้ สารคลอรไพริฟอสตกอยูภายใตการบังคับใชของบทบัญญัตินี้ 

 วันใดท่ีถือวาเปนวันสุดทายสําหรับการใชสารคลอรไพริฟอสท่ีสารตกคางจะไดรับการคุมครองภายใต

บทบัญญัต ิ“ชองทางการคา”  

 สารคลอรไพริฟอสท่ีตกคางในอาหารจะไดรับความคุมครองจากบทบัญญัติ “ชองทางการคา” เม่ือ

สารตกคางไมเกินระดับท่ีไดรับอนุญาตและยังคงมีผลบังคับใชตามกฎหมายในเวลาท่ีใชสาร ดังนั้น วันสุดทายท่ี

สามารถใชสารคลอรไพริฟอสในอาหารท่ีชอบดวยกฎหมายคือ กอนวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 ซ่ึงเปนวันท่ีการ

ยกเลิกการใชสารคลอรไพริฟอส ของ EPA มีผลบังคับใช  

 US.FDA วางแผนบังคับใชกฎระเบียบอยางไรเม่ือตรวจพบสารคลอรไพริฟอสตกคางในอาหารมนุษย

หลังจากวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2565  

ภายหลังวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2565 US.FDA จะพิจารณาบังคับใชกฎระเบยีบเปน 2 ระยะ ดังนี้ 
 ชวงระยะท่ี 1:  เนื่องจาก US.FDA เห็นวาสารคลอรไพริฟอสท่ีตกคางในสินคาเกษตรสดหรืออาหารแปร

รูปนั้นเปนผลมาจากการใชท่ีถูกตองตามกฎหมายกอนหนานี ้(กอนวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565) ดังนั้น ในระยะท่ี 1 

US.FDA จะใชดุลยพินิจในการบังคับใชโดยไมขอใหแสดงเอกสารท่ีแสดงใหเห็นวาสารคลอรไพริฟอสท่ีตกคางเกิด

จากการใชท่ีถูกตองตามกฎระเบียบกอนหนานี้ สําหรับระยะท่ี 1 จะอยูในชวงเวลาระหวางตั้งแตประมาณ 6 ถึง 24 

เดือน หลังจากวันท่ียกเลิกการใชสาร ข้ึนอยูกับสินคาแตละชนิด (ตารางท่ี 1) ซ่ึง US.FDA ไดประมาณการวาสินคา

เกษตรสดแตละชนิดควรจะอยูในตลาดเปนระยะเวลานานเทาใด (เชน รวมเวลาสําหรับการเติบโตและการเก็บ

รักษาหลังการเก็บเก่ียว การกระจายสินคา และการจําหนาย)  
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 ในระยะท่ี 2:  หลังจากวัน showing date ท่ีระบุไวในตาราง หนวยงาน US.FDA จะขอใหผูประกอบการ

แสดงเอกสารท่ีแสดงใหเห็นวาการตกคางของสารคลอรไพริฟอสมีผลมาจากการใชท่ีถูกตองตามกฎหมาย และหาก

ผูท่ีรับผิดชอบไมแสดงเอกสารท่ีเหมาะสม อาหารท่ีเก่ียวของอาจถูกดําเนินการภายใตกฎระเบียบ สําหรับอาหาร

แปรรูป US.FDA จะพิจารณาจากวันท่ีไดรับวัตถุดิบเพ่ือการแปรรูปซ่ึงตองอยูภายในวัน showing date ท่ีกําหนด

ตามตารางท่ี 1 

สําหรับวันท่ีสิ้นสุดของ showing date ท่ีคาดการณไวคือวันท่ี 28 สิงหาคม 2569 ซ่ึงเปนวันท่ี US.FDA 

คาดวาจะเปนวันสุดทายของอาหารท่ีทําจากวัตถุดับท่ีใชสารคลอรไพริฟอสถูกตองตามกฎหมายจะยังคงเหลือคาง

อยูในชองทางการคา โดยคํานวณตามเวลาเฉลี่ยสําหรับพืช 6 เดือน รวมกับ 4 ปหลังจากชวงเวลาเก็บเก่ียวเพ่ือ

นําไปแปรรูปเปนอาหารสําเร็จรูปข้ึนสุดทายและอยูในชองทางตลาด รวมเปนระยะเวลา 4.5 ป ในชวงดังกลาวนี้

ผูประกอบการจะยังคงสามารถแสดงเอกสารไดหากมี 

ท้ั งนี้  การบั ง คับใช ท้ั งสองระยะนี้ จะบั ง คับใช ท้ั งสินค าอาหาร เกษตรสด (Raw Agricultural 

Commodities: RACs) และอาหารแปรรูปท่ีทําจากสินคาเกษตรสด โดยระยะท่ี 1 บังคับใชท้ังสินคาเกษตรสดและ

สินคาแปรรูปจากสินคาเกษตรสด สําหรับระยะท่ี 2 โดยท่ัวไปจะใชสําหรับสินคาแปรรูปท่ีทําจากสินคาเกษตรสด 

เนื่องจากคาดวาสินคาเกษตรสดท่ีใชสารคลอรไพริฟอสอยางถูกตองตามกฎหมายจะยังคงเหลืออยูในชองทางตลาด

ภายหลังวัน showing date   
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ตารางท่ี 1  Showing Date สําหรับสารตกคางคลอรไพริฟอสในสินคาเกษตรสด (RAC) 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) Showing Date สําหรับสารตกคางคลอรไพริฟอสในสินคาเกษตรสด (RAC) 

 

 วัน showing date ท่ีกําหนดสําหรับสินคาเกษตรสด (Raw Agricultural Commodities: RACs) 

จะนําไปบังคับใชกับอาหารแปรรูปท่ีทําจากสินคาเกษตรสดไดอยางไร   

หากพบวามีการตกคางของสารคลอรไพริฟอสในอาหารแปรรูปและสารตกคางอยูในระดับท่ียอมรับได 

US.FDA จะดําเนินการดังนี้  

ชวงเวลาระยะท่ี 1  (กอนวัน showing date สําหรับสินคาเกษตรสด) โดยท่ัวไป US.FDA จะถือวาสาร

ตกคางเปนผลมาจากการใชท่ีถูกตองตามกฎหมาย  

ระยะท่ี 2  ผูแปรรูปอาหารสามารถแสดงเอกสารใหเห็นวาวัตถุดิบเกษตรสดท่ีใชในการแปรรูปอาหารนั้น

ไดรับมา ณ วันท่ี หรือ ภายในวัน showing date สําหรับสินคาเกษตรสด  
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 เหตุใดตารางท่ี 1 ไมกําหนดวัน showing date สําหรับอาหารแปรรูปท่ีมีการกําหนดคา Tolerance 

ไวเปนการเฉพาะกอนวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565    

เนื่องจากการแสดงวันท่ีกําหนดไวสําหรับสินคาเกษตรสดและอยูบนพ้ืนฐานของเวลาท่ีตองการสําหรับการ

ผลิต และการเก็บรักษา การกระจายและการจําหนาย สําหรับอาหารแปรรูปท้ังหมดนั้น ผูผลิตอาหารสามารถท่ีจะ

แสดงเอกสารใหเห็นวา วัตถุดิบเกษตรสดท่ีใชในอาหารแปรรูปนั้นไดรับมา ณ วันท่ีหรือภายในวันท่ีแสดงสําหรับ

สินคาเกษตรสด หรือสารคลอรไพริฟอสท่ีตกคางในวัตถุดิบเกษตรสดนั้นเปนผลมาจากการใชท่ีถูกตองตามกฎหมาย

กอนวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

 ตัวอยาง: การดําเนินการของ US.FDA กับสินคาเกษตร Rutabagas สด ท่ีพบสารคลอรไพริฟอส

ตกคาง กอนและหลังวัน showing date   

คาสารตกคางท่ียอมรับกอนหนานี้สําหรับสารคลอรไพริฟอส ใน Rutabagas สด คือ 0.5 ppm ดังนั้น 

US.FDA อาจดําเนินการตามกฎระเบียบไดตลอดเวลาหากพบวามีสารดังกลาวตกคางเกินกวา 0.5 ppm   

กรณีระหวางวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 (วันท่ียกเลิกการใชสารคลอรไพริฟอส) ถึงวันท่ี 1 มีนาคม 2566 

(วัน showing date สําหรับ Rutabaga ตารางท่ี 1) หาก US.FDA พบสารคลอรไพริฟอสตกคางใน Rutabagas 

ในระดับ 0.5 ppm หรือตํ่ากวา โดยปกติ US.FDA จะไมขอใหผูรับผิดชอบแสดงเอกสารเพ่ือแสดงใหเห็นวาสาร

ตกคางใน Rutabaga เปนผลมาจากการใชท่ีถูกตองตามกฎหมายกอนการยกเลิก  

กรณีหลังวันท่ี 1 มีนาคม 2566 (showing date) หาก US.FDA พบวามีสารคลอรไพริฟอสตกคางในสินคา 

Rutabagas สด US.FDA ก็จะขอใหผูท่ีรับผิดชอบแสดงขอมูลเพ่ิมเติมกอนท่ีจะพิจารณาและตัดสินใจวาสารตกคาง

นั้นเกิดจากการใชสารอยางถูกตองดวยกฎหมายหรือไม ผูท่ีรับผิดชอบตอสินคา Rutabagas สด ก็จะมีโอกาสพิสูจน

ใหเห็นวาสารตกคางเกิดจากใชท่ีถูกกฎหมายกอนวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

 ตัวอยาง: การดําเนินการของ US.FDA กับสินคา Rutabagas บรรจุกระปอง ท่ีพบสารคลอรไพริฟอส

ตกคาง กอนและหลังวัน showing date   

กรณีระหวางวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 ถึงวันท่ี 1 มีนาคม 2566 หาก US.FDA พบสารคลอรไพริฟอส

ตกคางใน Rutabagas แปรรูปบรรจุกระปอง ในระดับ 0.5 ppm หรือต่ํากวา โดยปกติ US.FDA จะไมขอให

ผูรับผิดชอบเอกสารเพ่ือแสดงใหเห็นวาสารตกคางใน Rutabaga บรรจุกระปอง เปนผลมาจากการใชท่ีถูกตองตาม

กฎหมายกอนการยกเลิก  

แตหลังจากวันท่ี 1 มีนาคม 2566 หาก US.FDA ตรวจพบวามีสารคลอรไพริฟอสตกคางในสินคา 

Rutabagas บรรจุกระปอง ผูท่ีรับผิดชอบจะไดรับโอกาสใหแสดงขอมูลเพ่ือใหเห็นวาสารตกคางเกิดจากใชท่ีถูก

กฎหมายกอนวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 แนวทางหนึ่งในการปฏิบัติคือการแสดงวาวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต 

rutabagas กระปองนั้นไดรับมาเพ่ือการแปรรูปภายในวัน showing date คือ วันท่ี 1 มีนาคม 2566 
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 วัน showing date ในตารางท่ี 1 มีผลผูกพันตามกฎหมายหรือไม    

ไม วันท่ีระบุไวในตารางท่ี 1 เปนเพียงการประมาณการ หากผูประกอบการมีขอมูลท่ีบงบอกวาสินคา

เกษตรสดท่ีใชสารคลอรไพริฟอสอยางถูกตองตามกฎหมายกอนวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2022 ตองใชเวลาอยูใน

ชองทางการตลาดนานท่ีกวาท่ี US.FDAประมาณการ เพ่ือใหไดรับการคุมครองภายใตบทบัญญัติ “ชองทางการคา” 

ก็อาจแสดงขอมูลดังกลาว เชน ชวงเวลาท่ีสินคาควรจะยังคงอยูในเชิงพาณิชย และวันท่ีมีการใชสารคลอรไพริฟอส 

เปนตน ท้ังนี้ US.FDA จะประเมินขอมูลท่ีนําเสนอมาดวยดุลพินิจอยางเปนธรรม และจะไมถือวาอาหารมีการ

ปนเปอนหากขอมูลของผูประกอบการเปนไปตามขอกําหนดของบทบัญญัติชองทางการคาในมาตรา 408 (L) (5) 

ของกฎหมาย FD & C แมวาระยะเวลาดังกลาวจะไมตรงกับวันท่ีท่ีระบุไวในตารางท่ี 1 

 อาหารท่ีผลิตจากพืชท่ีใชสารคลอรไพริฟอสหลังจากวันท่ีหามใช (28 กุมภาพันธ 2565)  ถือวาเปนไป

ตามบทบัญญัติ “ชองทางการคา” หรือไม   

ไม เนื่องจากการอนุญาตใหมีการตกคางของสารคลอรไพริฟอสหมดอายุหรือถูกยกเลิกในวันท่ี 28 

กุมภาพันธ 2565 ซ่ึงหมายความวา อาหารท่ีผลิตจากพืชใดๆ ท่ีใชสารดังกลาวหลังจาก 27 กุมภาพันธ 2565 จะไม

เขาขายการบังคับใชภายใตบทบัญญัติ “ชองทางการคา”   

 อาหารท่ีมีสารคลอรไพริฟอสตกคาง หากกอนหนานี้ไมมีการกําหนดคาสารตกคางสําหรับอาหารนั้น 

หรือหากระดับการตกคางเกินมาตรฐานท่ีกําหนดไวกอนหนานี้ จะเขาขายบังคับใชตามบทบัญญัติ “ชองทาง

การคา” ไดหรือไม   

ไม อาหารท่ีมีสารคลอรไพริฟอสตกคาง จะไมสอดคลองตามบทบัญญัติชองทางของการคาหากไมมีการ

กําหนดคาสารตกคางไวกอนหนานี้สําหรับอาหารนั้น หรือถาระดับการตกคางของสารคลอรไพริฟอสเกินคาสาร

ตกคางท่ีกําหนดไวกอนหนานี้สําหรับอาหารนั้น  

 FDA จะรองขอใหแสดงเอกสารในระหวางระยะท่ี 1 หรือไม หาก FDA มีขอมูลท่ีบงช้ีวาการใชสาร

คลอรไพริฟอส อาจเกิดข้ึนหลังจาก 27 กุมภาพันธ 2565   

หาก US.FDA มีขอมูลท่ีระบุวาสินคาเกษตรสดหรืออาหารแปรรูปมีการตกคางของสารคลอรไพริฟอสท่ี

อาจมาจากการใชสารหลังจากวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2565  US.FDA จะขอใหผูรับผิดชอบแสดงเอกสารแมจะอยูใน

ระหวางข้ันตอนท่ี 1  เพ่ือใหแสดงใหเห็นวาอาหารนั้นเขาขายตามบทบัญญัติชองทางการคา 

 FDA คํานวณวัน showing date ในตารางท่ี 1 ไดอยางไร   

วัน showing dates ข้ึนอยูกับขอมูลชวงเวลาท่ีจําเปนสําหรับการผลิตสินคาเกษตรสด (RAC) และ

ชวงเวลาท่ีจําเปนสําหรับการกระจายสินคาไปถึงมือผูบริโภคและผูแปรรูปอาหาร ซ่ึงจะประกอบดวย ระยะเวลา

การเก็บรักษาหลังการเก็บเก่ียว การกระจายสินคา และการจําหนาย สินคาบางสวนถูกจัดกลุมเขาดวยกันตาม

รูปแบบการเติบโตและการกระจายท่ีคลายกัน 
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 US.FDA พิจารณาขอมูลอะไรประกอบการพัฒนาวิธีการบังคับใชสําหรับสารคลอรไพริฟอสตกคางใน

อาหารแปรรูป   

US.FDA ใชขอมูลการตกคางของสารคลอรไพริฟอสท่ีไดรับจาก EPA ดังนี้ 

• คลอรไพริฟอส มีความคงทนในการตกคางในอาหารแชแข็งนานถึงและอาจยาวนานกวา 4 ป หากการ
จัดเก็บในสภาพแชแข็ง   

• เนื่องจากการขาดขอมูลท่ีแสดงใหเห็นวาสารคลอรไพริฟอสตกคางลดลงท่ีอุณหภูมิแวดลอม (หอง) 
และภายใตการทําความเย็น ดังนั้น จึงควรสันนิษฐานวาสารคลอรไพริฟอสใด ๆ ท่ีมีอยูในอาหารท่ีเก็บไวภายใต
เง่ือนไขเหลานี้จะไมลดลงเม่ือเวลาผานไป   

• ขอมูลการตรวจสอบของโปรแกรมสารกําจัดศัตรูพืชของ USDA ระบุวา มีความเปนไปไดท่ีสารคลอร-

ไพริฟอสท่ีตกคางในอาหารจะยังคงอยูหลังจากการเก็บเก่ียว และอาจตกคางในอาหารสดท่ีเขาสูชองทางการคา  

• กระบวนการทําความรอน (การเดือด อบ และบรรจุกระปอง) ของวัตถุดิบเกษตรสดสําหรับอาหาร

แปรรูปบางชนิด อาจสงผลใหสารตกคางลดลง แตก็ไมไดทําใหการตกคางหมดไปโดยสิ้นเชิง 

ตามขอมูลการประเมินการตกคางของ EPA ขางตน US.FDA พิจารณาแลววา สารคลอรไพริฟอสท่ีใชตาม

กฎหมาย อาจจะยังคงตกคางอยูในอาหารท่ีเก็บไวภายใตอุณหภูมิหอง แชเย็นและแชแข็งตราบเทาท่ียังคงอยูใน

ชองทางการคา 

นอกจากนี้ ขอมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมอาหารบงชี้วาอาหารแปรรูปบางอยาง (แชแข็ง ทําใหแหง และ

บรรจุกระปอง) อาจยังคงอยูในชองทางการคานานถึง 4 ปหลังจากผลิตภัณฑท่ีเก็บเก่ียว ดังนั้น เม่ือรวมเวลาเฉลี่ย

สําหรับพืช 6 เดือนแลวสินคาจะอยูในชองทางตลาดรวมเวลาท้ังสิ้น 4.5 ป  US.FDA จึงไมคาดหวังวาผูประกอบการ

สวนใหญจะสามารถแสดงหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการใชสารท่ีชอบดวยกฎหมายหลังจาก 4.5 ป 

 คําแนะนํานี้ใชกับอาหารนําเขาใชหรือไม    

ใช อาหารท่ีมีสารตกคางของสารคลอรไพริฟสท่ีนําเขากอนวัน showing date ท่ีแสดงในตารางในระหวาง

ชวงระยะท่ี 1  หากสารตกคางอยูในระดับท่ียอมรับไดตามกฎหมาย ก็จะตกอยูภายใตบทบัญญัติชองทางการคา แต

หากนําเขาหลังจากชวงระยะท่ี 1 หนวยงาน US.FDA จะแจงใหบุคคลท่ีรับผิดชอบ (เชน ผูนําเขา) วาอาหารอาจจะ

ละเมิดกฎระเบียบของ FD&C และเปดโอกาสใหแกไขโดยแสดงเอกสารท่ีแสดงใหเห็นวาสารตกคางในอาหารเกิด

จากการใชสารท่ีชอบดวยกฎหมายกอนวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2022  

ตัวอยางเชน ผูแปรรูปอาหารอาจแสดงใหเห็นวาวัตถุดิบเกษตรสดท่ีใชในอาหารแปรรูปนั้นไดรับมา ณ 

วันท่ีหรือภายในวัน showing date ท่ีกําหนดตามตาราง 

 เอกสารท่ียอมรับไดเพ่ือใชในการแสดงตามบทบัญญัติ “ชองทางการคา” คืออะไร   

US.FDA แนะนําใหรักษาเอกสารท่ีเหมาะสมเพ่ือแสดงใหเห็นวาอาหารไดรับมาในชวงเวลาท่ีกําหนด 

ตัวอยางเอกสารท่ีคาดวาจะเปนไปตามวัตถุประสงคนี้ ไดแก เอกสารท่ีเก่ียวของกับรหัสการบรรจุ (packing 

codes) บันทึกแบทช (batch records) และบันทึกสินคาคงคลัง (inventory records) ท่ีแสดงวามีการซ้ือวัตถุดิบ

สินคาเกษตรสดท่ีใชในผลิตภัณฑแปรรูปและไดรับมาภายในวันท่ีกําหนดตามตาราง ซ่ึงเอกสารเหลานี้ผูแปรรูป

อาหารจํานวนมากตองจัดทําและเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานดานการผลิตอาหารข้ันพ้ืนฐานอยูแลว หากไมมี 
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อาจใชเอกสารประเภทอ่ืนๆ ท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึงการใชสารท่ีเกิดข้ึนกอนวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2022 เชน 

บันทึกการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช ท้ังนี้ สามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี “Examples of Documentation that 

May be Useful to Show Applicability of the Channels of Trade Provision” ใ น  2005 channels of 

trade guidance for additional information ของ US.FDA 

ท่ีมา:  

1. https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-releases-guidance-industry-

enforcement-approach-human-food-chlorpyrifos-residues-following-epa 

2. https://www.fda.gov/media/156012/download 

 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

มีนาคม 2565 

https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-releases-guidance-industry-enforcement-approach-human-food-chlorpyrifos-residues-following-epa
https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-releases-guidance-industry-enforcement-approach-human-food-chlorpyrifos-residues-following-epa
https://www.fda.gov/media/156012/download

