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ฝ่ ายการ เกษตรประจ า สถานกงสุล ใหญ่  ณ นครลอสแอนเจลิ ส ได้ เ ข้ า ร่ วมสั มมนา                                                                                   
เรื่อง  Food Importation into the United States จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2560                                                                                    
โดยท่าเรือลอสแอนเจลิส (Port of Los Angeles) ณ Port O’Call Restaurant เมือง San Pedro                                                                       
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเข้าใจถึงกระบวนการ 
กฎระเบียบ ข้อก าหนด และบทบาทหน้าที่ขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (Food and Drug 
Administration หรือ FDA) กรมศุลกากรสหรัฐฯ (Customs and Border Protection หรือ CBP) ท่าเรือ
ลอสแอนเจลิส และบทบาทของตัวแทนออกของ (Customs broker) และบริษัทตรวจทดสอบรับรองคุณภาพ
สินค้าในการน าเข้าสินค้าอาหารมายังสหรัฐฯ โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐของประเทศผู้ส่งออก ผู้น าเข้า และผู้ประกอบการที่มีการด าเนินการเกี่ยวข้องกับ
สินค้าอาหาร เป็นต้น โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 

       
 

1. บทบาทหน้าที่ขององค์การอาหารและยาที่มีต่อการน าเข้าอาหารเข้ามายังสหรัฐฯ (The Role of FDA                                    
on Food Importation into the US) บรรยายโดย Dan Solis, Director, Los Angeles District                                          
Import Operations  

FDA และสถานการณ์ปัจจุบัน 
ในปัจจุบัน โลกอยู่ในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรค (Challenge)                                                           

ในการปกป้องสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายของออนไลน์ซึ่งท าให้การซื้อขายสินค้าไม่ได้ถูกจ ากัดไว้ในการค้า

รายงานสรุปสาระส าคัญการเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง Food Importation into the United States 
จัดโดยท่าเรือลอสแอนเจลิส (Port of Los Angeles) เมื่อวันที่ 26 – 27 มกราคม 2560  

ณ Port O’Call Restaurant เมือง San Pedro มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
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ในประเทศเพียงอย่างเดียว สถานประกอบการต่างชาติ (Foreign facilities) ผลิตจัดหาสินค้า (Supply) ให้กับ
ตลาดทั่วโลก มีการจัดจ้างการผลิต (Outsourcing of manufacturing) มากขึ้น ท าให้เกิดความซับซ้อนในห่วงโซ่
การผลิต (Complexity in supply chains) มากขึ้นตามล าดับ นอกจากนี้ สินค้าที่น าเข้ามายังสหรัฐฯ ในบางส่วน
มาจากประเทศที่มีระบบข้อบังคับที่มีการพัฒนาน้อยกว่า (Less developed) สหรัฐฯ ยิ่งไปกว่านี้ ยังท าให้เกิด
โอกาสการทุจริตทางเศรษฐกิจ (Economic fraud) และแผนการปลอมแปลง (Counterfeiting scheme) อีกด้วย 

ตารางแสดงประเภทและอัตราการน าเขาสินคาภายใตการควบคุมของ FDA จากตางประเทศ 

ประเภทสินคา % ของจ านวนสินคาแตละประเภท 

ทั้งหมดในสหรัฐฯ 

ผลไม้สด 50 

ผักสด 20 

อุปกรณเครื่องใชทางการแพทย (Medical device) 50 

สวนประกอบยา 

(Active Pharmaceutical Ingredient หรือ API) 

80 

ยา (Finished drug) 40 

 

หน่วยงานปฏิบัติการน าเข้า (FDA Import Operation) 
ภารกิจของหน่วยงานปฏิบัติการน าเข้าคือการป้องกันและการสืบสวนสินค้าน าเข้าที่อยู่ภายใต้

ความรับผิดชอบของ FDA ว่ามีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎระเบียบข้อก าหนดหรือไม่ ซึ่งการปฏิบัติการโดย
คร่าวประกอบด้วยการตรวจสอบทบทวนสินค้าน าเข้า (Import Product Review) การตรวจสอบ (Inspection) 
การสืบสวน (Investigation) การเรียกคืนสินค้า (Recall) และการยึดสินค้า ณ ด่าน (Seizure of Products at 
the Border) และการบังคับใช้กฎหมายอ่ืนๆ ของ FDA ในการน าเข้า (FDA Imports Enforcement Tools) เช่น 
การกักสินค้า (Detention) หรือการปฏิเสธการน าเข้า (Refusal) การประกาศบัญชีรายชื่อสินค้าเฝ้าระวัง (Import 
Alert) การปฏิเสธการน าเข้าสินค้า (Shipment) จากผู้ผลิตที่ปฏิเสธการตรวจสอบโรงงาน และการยึดสินค้า 
(Product Seizure) เป็นต้น 
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กระบวนการน าเข้าสินค้าภายใต้การก ากับดูแลของ FDA  

 
* Operational and Administrative System for Import Support (OASIS) คือระบบคัดกรองสินค้าอาหารน าเข้า 
** Predictive Risk-Based Evaluation for Dynamic Import Compliance Targeting (PREDICT) คือระบบคัดกรองสินค้า
น าเข้าที่ยึดหลักจากความเสี่ยง โดยระบบนี้จะคัดกรองสินค้าท่ีมีความเสี่ยงสูงมาตรวจสอบ และเร่งขั้นตอนการปล่อยสินค้าที่มีความ
เสี่ยงต่ าและมีเอกสารครบถ้วน 
*** Division of Food Defense Targeting (ช่ือเดิม Prior Notice Center) คือหน่วยงานดูแลรับผิดชอบเรื่องการแจ้งเตือน
ล่วงหน้า (Prior Notice) ของสินค้าอาหาร  

กระบวนการตรวจสอบทบทวน 
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กฎหมายความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัย (Food Safety Modernization Act หรือ FSMA) และผู้น าเข้า  
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 ทางการสหรัฐฯ ได้ลงนามกฎหมายความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัย 

(FSMA) ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดทางด้านกฎหมายความปลอดภัยในอาหารในรอบกว่า 70 ปีของ
สหรัฐฯ โดยกฎหมายดังกล่าวมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าแหล่งอาหาร (Food Supply) ในสหรัฐฯ                                                                        
มีความปลอดภัย และยังเป็นการสร้างระบบความปลอดภัยอาหารเชิงป้องกัน (Preventive food safety 
system) ที่ยั่งยืน ซ่ึง FSMA ประกอบด้วยกฎระเบียบ 7 ฉบับ  

กฎระเบียบภายใต้ FSMA ที่เกี่ยวข้องกับผู้น าเข้าโดยตรงคือกฎระเบียบโปรแกรมการตรวจทวน
สอบผู้ผลิตในต่างประเทศฉบับสมบูรณ์ (Foreign Supplier Verification Programs for Importers of Food 
for Humans and Animals หรือ FSVP) ซึ่งผู้น าเข้าภายใต้กฎระเบียบนี้คือเจ้าของสินค้าในสหรัฐฯ โดยหากไม่มี
เจ้าของสินค้าในสหรัฐฯ หรือผู้รับสินค้า ผู้น าเข้าจะหมายถึงตัวแทนในสหรัฐฯ (U.S. Agency) หรือตัวแทนของ
เจ้าของบริษัทผู้รับสินค้าซึ่งอยู่ในต่างประเทศในขณะน าเข้าสินค้า ทั้งนี้ กฎระเบียบฉบับนี้มีข้อยกเว้นและ                                                                                                                   
การปรับเปลี่ยนมาตรฐานส าหรับอาหารบางชนิด ผู้น าเข้ารายย่อย และผู้ผลิตรายย่อย  

FSVP มีวัตถุประสงค์คือเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าอาหารที่น าเข้ามามีความปลอดภัยและไม่มี                                                                       
การปิดฉลากผิด โดยทั่วไปแล้ว ผู้น าเข้าต้องจัดตั้งและด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์อันตราย (Hazard analysis)  
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk evaluation) 
3. การตรวจทวนสอบผู้ผลิต (Supplier verification activities) 
4. การสืบตรวจสอบข้อร้องเรียนและการแก้ไข้ข้อบกพร่อง (Complaint investigation and 
corrective actions) 
5. การประเมิน FSVP ซ้ าเป็นระยะ (Periodic reassessment of the FSVP) 
6. การระบุตัวตนของผู้น าเข้า ณ ด่านน าเข้า (Importer identification at entry)  
7. การเก็บบันทึกข้อมูล (Recordkeeping) 

นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมที่ผู้น าเข้าสามารถเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจและจะต้องมีการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม โปรแกรมดังกล่าวคือโปรแกรมสมัครใจส าหรับผู้น าเข้าอาหารมายังสหรัฐฯ (Voluntary 
Qualified Importer Program หรือ VQIP) ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมคือผู้น าเข้าท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้น าเข้ามีการควบคุม
ความปลอดภัยของห่วงโซ่การผลิต (Supply chain) ในระดับสูงเท่านั้น ซึ่งแนวทางส าหรับผู้ประกอบการสามารถ
ดาวน์โหลดได้จาก http://www.fda.gov/ food/guidanceregulation/fsma/ucm448574.htm  

ผลประโยชน์ที่ส าคัญหากเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวคือกระบวนการน าเข้าสินค้า (Entry) มายัง
สหรัฐฯ ส าหรับอาหารทุกชนิดที่อยู่ภายใต้โปรแกรม VQIP (Approved VQIP application) และผลการวิจัยการ
สุ่มตรวจจากห้องปฏิบัติ (Laboratory analysis of sample) จะได้รับการเร่งรัด โดยทั่วไป การตรวจและ/หรือ
การสุ่มตรวจจะถูกจ ากัดอยู่ในบางสถานการณ์ที่อาจท าให้เกิดอันตรายต่อสาธารณสุข (Potential threat to 
public health) โดยการสุ่มตรวจ (Sampling) หรือการตรวจสอบ (Examination) ที่จุดหมายปลายทางหรือ
สถานที่อ่ืนที่ผู้น าเข้าเลือกนอกจากนี้ ยังมีฝ่ายช่วยเหลือผู้น าเข้าที่เข้าร่วม VQIP (VQIP Importers Help Desk) 
เพ่ือตอบค าถามหรือช่วยแก้ปัญหา ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถให้ FDA เผยแพร่รายชื่อผู้น าเข้าที่ได้รับการอนุมัติให้
เป็น VQIP importer บนเว็บไซต์ VQIP หากผู้น าเข้าต้องการได้อีกด้วย 

http://www.fda.gov/%20food/
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แหล่งข้อมูลและช่องทางติดต่อ 
- โปรแกรมการน าเข้า (Import Program): 
http://www.fda.gov/forindustry/importprogram/default.htm 
- เว็บไซต์สร้างรหัสสินค้า (Product Code Builder): 
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/ora/pcb/index.cfm 
- FSMA:  
http://www.fda.gov/fsma 
- The Los Angeles District Import Operations Branch  
หมายเลขโทรศัพท์ส าหรับสถานะทั่วไป (General status line): (562) 256-7700 
หมายเลขโทรศัพท์ส าหรับสถานะการปฏิบัติตาม (Compliance status line): (562) 256-7707  
หมายเลขโทรสาร (Fax line): (562) 256-7701 
อีเมลทั่วไป (General email address): LAIMPORTS@fda.hhs.gov 
อีเมลส านักงาน LAX (LAX Office email address): LAXImports@fda.hhs.gov 
การสอบถามท่ัวไปเกี่ยวกับ FDA: 1-888-INFO-FDA 
หมายเหตุ: ช่องทางทีจ่ะได้รับการตอบกลับที่เร็วที่สุดคืออีเมล 

2. บทบาทหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของกรมศุลกากรสหรัฐฯ (U.S. Customs and Border 
Protection Agriculture Specialist หรือ CBPAS) ที่มีต่อการน าเข้าสินค้าอาหารสู่สหรัฐฯ บรรยายโดย 
Gabriel Padilla, Chief CBPAS 

ภารกิจของ CBPAS  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของกรมศุลกากร (CBPAS) มีหน้าที่ปกป้องการเกษตรของสหรัฐฯ                           

จากภัยที่มาจากสายพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน (Invasive species) โรคในพืช (Plant disease) ดิน (Soil) วัชพืชรายแรง 
(Federal noxious weeds) และโรคในสัตว์ (Animal disease) ไม่ให้เข้ามาในสหรัฐฯ โดยหน้าที่หลักของ 
CBPAS ได้แก่ การตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้า (Container) ว่าเป็นไปตามกฎระเบียบหรือไม่ และ/หรือมีการลักลอบ
น าเข้าสินค้าเกษตรเข้าสู่สหรัฐฯ หรือไม่ การตรวจสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ (Packaging materials) เนื่องจากอาจมี
สายพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ ได้  การทดสอบพาเลทที่ท า
จากไม้ (Examine wooden pallet) ว่ามีตัวอ่อนของแมลงศัตรูไม้ (Larvae of wood-boring insect) หรือไม่ 
และ                                                            การตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีศัตรูพืชในผักผลไม้น าเข้า  

นอกจากนี้ ผู้บรรยายยังได้อธิบายเพ่ิมเติมว่ากระบวนการน าเข้าของสินค้าขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า 
แหล่งที่มาแต่ละประเทศ กระบวนการในการผลิต เช่น วิธีที่ใช้ในการจ ากัดศัตรูพืช เป็นต้น โดยผู้ประกอบการ
สามารถเข้าไปศึกษาค้นหาและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับข้อก าหนดสินค้าพืชและสัตว์1 ผักและผลไม้สด2 

                                              
1 https://www.aphis.usda.gov 
2 https://www.aphis.usda.gov/favir 

http://www.fda.gov/forindustry/importprogram/default.htm
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/ora/pcb/index.cfm
http://www.fda.gov/fsma
mailto:LAIMPORTS@fda.hhs.gov
mailto:LAXImports@fda.hhs.gov
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สัตว์มีชีวิต (Live animal)3 และผลิตภัณฑ์สัตว์ (Animal Product)4 ได้จากหน่วยงานบริการตรวจสอบสุขอนามัย
พืชและสัตว์ (Animal and Plant Health Inspection Service หรือ APHIS) 

การตรวจทดสอบสินค้าเกษตร (Agriculture Exams) 
กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ มีหน้าที่ออกนโยบายระเบียบขั้นตอนวิธีการในการตรวจทดสอบและ 

CBPAS เป็นผู้บังคับใช้ระเบียบดังกล่าว โดย CBPAS จะท าการตรวจสอบ (Inspect) สินค้าเพ่ือตรวจทวนสอบ 
(Verify) ว่าสินค้าไม่มีศัตรูพืช โรค ดิน และวัชพืชร้ายแรงแฝงอยู่ โดยมีสถานีปลายทาง (Terminal) และสถานี
ตรวจทดสอบส่วนกลาง (Centralized Examination Station หรือ CES) เป็นสถานที่การตรวจทดสอบ                                                                                            
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการตรวจทดสอบนั้นจะต่างแตกกันออกไปขึ้นอยู่กับสินค้าและความเสี่ยง 

กระบวนการตรวจทดสอบสินค้าเกษตร (Agriculture Exam Process) 

 
 
* มาตรการฉุกเฉิน (Emergency Action Notification) ประกอบด้วยการจ ากัดศัตรูพืช (Treatment) ท าลาย (Destruction) 
และส่งกลับ (Re-exportation) 

                                              
3 VS.Live.Animal.Import.Export@aphis.usda.gov หรือโทร (301) 851-3300 กด 2 
4 AskNIES.Products@aphis.usda.gov หรือโทร (301) 851-3300 กด 1 

สินค้า (Shipment) โดน
หยุด (Hold) เพื่อ                      
การตรวจทดสอบ  

คัดเลือกเอกสารเพื่อ 

การตรวจสอบ 

(documents to Selectivity) 

ทบทวนตรวจสอบเอกสาร
และพิจารณาว่าต้องมี                 

การตรวจทดสอบหรือไม่ 

สินค้าถูกย้ายไปที่สถานตีรวจ
ทดสอบส่วนกลาง (CES) เพื่อ

การตรวจทดสอบ 

สินค้าถูกส่งให้ CBPAS    
ที่ CES เพื่อการตรวจ

ทดสอบ 

สินค้าได้รับการปล่อยหาก
ไม่พบข้อขัดแย้ง 
(Discrepancy)  

ถ้าพบข้อขดัแย้ง CBPAS ณ CES 
จะออกใบแจ้งเตือนการใช้

มาตรการฉุกเฉนิ* 

สินค้าได้รับการปล่อย                                 
เมื่อมีการด าเนินการ                      
ตามมาตรการฉุกเฉิน

เรียบร้อยแล้ว 
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3. บทบาทหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญการน าเข้าสินค้าเฉพาะทางของกรมศุลกากรสหรัฐฯ (U.S. Customs and 
Border Protection หรือ CBP) ที่มีต่อการน าเข้าสินค้าอาหารสู่สหรัฐฯ บรรยายโดย Harout Barsoumian, 
Supervisor Import Specialist, Customs and Border Protection 

ผู้บรรยาย Harout Barsoumain เป็นผู้เชี่ยวชาญการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารส าเร็จ 
(Agriculture and prepared product) ประจ าที่ท่าเรือลองบีช (Long Beach Port) และได้รับมอบหมายให้ดูแล
การน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารส าเร็จรูปที่เข้าสู่สหรัฐฯ ผ่านท่าเรือฝั่งตะวันตก (West Coast) ของสหรัฐฯ ซึ่ง
รวมไปถึงท่าเรือในอลาสกา ฮาวาย ซีแอตเทิลตลอดจนท่าเรือลองบีช โดยทั่วไปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญการน าเข้าสินค้า
เฉพาะทาง (Import specialist) อยู่ภายใต้หน่วยงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Centers 
of Excellence and Expertise) โดยจะมีส านักงานใหญ่ทั้งหมด 10 แห่ง ซึ่งส านักงานใหญ่ที่มีหน้าที่ดูแล                                          
การน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารส าเร็จต้ังอยู่ทีไ่มอาม ี(Miami) ในส่วนของส านักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่ลอสแอนเจลิส
นั้นมีหน้าที่ดูแลการน าเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) โดย Import Specialist มีหน้าที่ดูแลและตรวจสอบ
ทบทวนการน าเข้าสินค้าที่ตนมีความเชี่ยวชาญและพิจารณาว่าต้องมีการด าเนินการเพิ่มเติมหรือไม่  

4. ภาพรวมของท่าเรือลอสแอนเจลิส (Port of Los Angeles) บรรยายโดย Jim MacLellan, Director of 
Trade, Port of Los Angeles   

หลังจากที่สงครามเย็น (Cold War) ได้ยุติลง การค้ากับต่างประเทศกลายเป็นหนึ่งในแกนหลัก
ของการค้าสหรัฐฯ  โดยท่าเรือลอสแอนเจลิสเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ส าคัญที่สุดของสหรัฐฯ เนื่องจากเป็นท่าเรือที่ถือ
เป็นประตู (Gateway) สู่ประเทศและหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก อีกทั้งยังเป็นท่าเรือที่รับสินค้า                                                    
ขาเข้ามากที่สุดในสหรัฐฯ หรือมากกว่าร้อยละ 44 ของสินค้าน าเข้าทั้งหมดของสหรัฐฯ เข้ามาทางท่าเรือ
ลอสแอนเจลิส โดยท่าเรือลอสแอนเจลิส/ลองบีช (Los Angeles/Long Beach) ถือเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดเป็น
อันดับ 10 ของโลก  ซึ่งท่าเรื่อที่ใหญ่ที่สุดของโลกคือ 1 คือท่าเรือ Shanghai รองลงมาคือท่าเรือ Singapore, 
Shenzhen, Ningbo และ Hong Kong ตามล าดับ อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับท่าเรือในอเมริกาเหนือ ท่าเรือ
ลอสแอนเจลิสจะเป็นท่าเรือท่ีใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ จากสถิติปี 2558 ของศุลกากรเขตลอสแอนเจลิส สินค้าไทยที่
เข้าสู่สหรัฐฯ ผ่านเขตลอสแอนเจลิสมีมูลค่า 11 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือสูงที่สุดเป็นอันดับ 7 โดยมีอันดับที่ 1 
คือจีน รองลงมาคือญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เวียดนาม และเยอรมัน มูลค่า 159 39 24 16 14 และ 12 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ตามล าดับ 

ยิ่งไปกว่านั้น ท่าเรือลอสแอนเจลิสยังถือเป็นช่องทางการเข้าถึงตลาดสหรัฐฯ ที่ส าคัญ เนื่องจาก                                                            
มีตลาดผู้บริโภคท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่และหลากหลาย ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการผลิตหนาแน่นที่สุดในสหรัฐฯ 
(Largest concentration) ใกล้กับศูนย์การจัดการขนส่งสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า (Logistics and 
distribution center) บริษัทให้บริการเฉพาะด้าน (Specialized service company) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(Foreign Trade Zone) ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ และมีความพร้อมทั้งในด้านเจ้าหน้าปฏิบัติงานและอุปกรณ ์ 
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6. การน าเข้าอาหารสู่สหรัฐฯ จากมุมมองของตัวแทนออกของ (Customs Broker) บรรยายโดย                                                                         
Patty Rodriguez, Compliance Officer for J&K Fresh LLC, Board of Directors for LACBFFA  

 ตัวแทนออกของ (Customs Broker) คือผู้ที่มีความช านาญในการด าเนินการพิธีการศุลกากร 
เช่น พิธีการน าเข้า กฎหมายและกฎระเบียบ อัตราภาษีอากรและค่าธรรมเนียม เป็นต้น โดยตัวแทนออกของ
จะต้องได้รับใบอนุญาตและการควบคุมดูแลจาก CBP และมีหน้าที่ด าเนินการพิธีการศุลกากรแทนผู้น าเข้า เช่น 
การยื่นเอกสารข้อมูลและการช าระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่ CBP การเป็นตัวแทนในการติดต่อสื่อสารหลักของ                                      
ผู้น าเข้า (Importer Main Point of Contact) เป็นต้น นอกจากนี้ ตัวแทนออกของยังมีบทบาทในการให้
ค าปรึกษาด้านกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการค้า การศึกษาวิจัยค้นคว้า (Research) เกี่ยวกับข้อก าหนดการ
น าเข้าและการปรึกษา (Consult) กับ CBP   

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรในการน าเข้าสินค้าอาหารอาจรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับ                                                             
ระบบ ACE ภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม โควตาส าหรับสินค้าน าเข้า5 ข้อก าหนดของศุลกากร (Ruling)6 ความตก
ลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement)7 และกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า
สินค้าอาหาร เช่น FDA USDA8 9 และ NOAA10 เป็นต้น 

7. การตรวจสอบ การทดสอบ การรับรอง และการตรวจทวนสอบของสินค้า (Inspection, Testing, 
Certification and Verification of traded goods) บรรยายโดย Theresa Almonte, SGS North 
America Inc. – Food Service 

บริษัท SGS คือบริษัทตรวจทดสอบรับรองคุณภาพสินค้าซึ่งให้บริการด้านการตรวจสอบ                                                                             
การทดสอบ การรับรอง การตรวจทวนสอบสินค้า และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ซึ่งบริษัท SGS เป็น
บริษัทที่มีสาขาครอบคลุมในหลายทวีปทั่วโลก ในส่วนของการให้บริการแก่อุตสาหกรรมอาหารนั้น ทางบริษัทได้มี
บริการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตอาหาร (Food supply chain) คือตั้งแต่                                                        
การผลิตขั้นแรก (Primary production) การผลิต การขนส่ง ระบบการจัดการขนส่งสินค้า ไปจนถึงการวาง
จ าหน่ายในร้านค้าปลีก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไม่จ าเป็นต้องใช้บริการจากบริษัทตรวจทดสอบรับรองคุณภาพ แต่ถ้า
หากผู้ประกอบการเลือกใช้บริการตรวจทดสอบรับรองคุณภาพสินค้าของบริษัท ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
อาจรวมไปถึงการสอดส่องดูแลคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิตเพ่ิมเติม สินค้ามีคุณภาพและเป็นไปตาม
กฎระเบียบมาตรฐานมากขึ้น ช่วยลดความล่าช้าในการน าเข้าที่เกิดจากคุณภาพสินค้าและการไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ เป็นต้น 

ในส่วนของการให้บริการตรวจทดสอบรับรองคุณภาพที่เกี่ยวเนื่องจาก FSMA คือการตรวจและ
ให้การรับรองมาตรฐาน (Audit and certification) การให้ค าปรึกษาทางเทคนิค (Technical consultancy)                       

                                              
5 www.cbp.gov/trade/quota/guide-import-goods/commodities 
6 www.rulings.cbp.gov 
7 www.cbp.gov/trade/priority-issues/trade-agreements/free-trade-agreements 
8 www.epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?ACTION=pubHome 
9 www.fsis.usda.gov 

10 www.noaa.gov 
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การฝึกอบรม (Training) และเป็นแหล่งข้อมูลการสุ่มตรวจตัวอย่าง/การทดสอบ (Sampling/testing technical 
resource) นอกจากนี้ ทางบริษัทยังจัดท าหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (Preventive Controls 
Qualified Individual)11 การสัมมนาทางเว็บไซต์ (Webinar) ข้อมูลเกี่ยวกับ FSMA12 โปรแกรมประเมิน                                      
ความพร้อมระบบ FSMA ของผู้ประกอบการด้วยตนเองออนไลน์13 และโปรแกมตรวจเช็คว่าผู้ประกอบการอยู่
ภายใต้กฎระเบียบใดของ FSMA14 อีกด้วย 

8. สรุปสาระส าคัญในช่วงถาม – ตอบ 

ในการน าเข้าสินค้าอาหารนั้น หน้าที่หลักของ FDA คือการตรวจดูเรื่องความปลอดภัยในอาหาร
และการวิเคราะห์อันตรายอาหาร ทางด้าน USDA จะให้ความสนใจเรื่องศัตรูพืช โรคต่างๆ และสิ่งที่เป็นอันตราย
ต่อการเกษตรของสหรัฐฯ ที่อยู่ในอาหารที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ และในส่วนของ CBP มีหน้าที่ดูแล                                                                        
เรื่องกระบวนการน าเข้า  

โดยทั่วไปแล้ว USDA จะก าหนดให้มีการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary 
Certificate) สินค้าผักและผลไม้สดจากประเทศผู้ส่งออก ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการยื่นใบรับรองสุขอนามัยพืชแล้ว                                                               
แต่สินค้ายังมีโอกาสที่จะถูกตรวจสอบอยู่ และถ้าหากทางหน่วยงานตรวงสอบและพบว่าในสินค้าไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของสหรัฐฯ คือยังมีศัตรูพืช โรค หรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการเกษตรของสหรัฐฯ หลงเหลืออยู่ในสินค้า 
ทาง USDA จะท าการติดต่อไปยังประเทศผู้ส่งออกและอาจมีการด าเนินการอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

หากต้องการน าเข้าสินค้าอาหารที่ไม่เคยส่งออกมายังสหรัฐฯ (Brand new product) 
ผู้ประกอบการควรติดต่อไปยังศูนยความปลอดภัยทางอาหารและโภชนาการประยุกตหรือ Center for Food 
Safety and Applied Nutrition (CFSAN) ก่อนที่จะมีการส่งออกมายังสหรัฐฯ เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวพิจารณา
ตรวจสอบทบทวนเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่ โดยสินค้าใหม่จะได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ ทีด่าน
น าเข้าเป็นพิเศษเนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องมั่นใจก่อนว่าสินค้าปลอดภัยจริง จึงส่งผลให้สินค้าใหม่มีโอกาสที่จะถูก
กัก (Stop) สูง  
 

 
 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
กุมภาพันธ์ 2560 

                                              
11 www.sgs.com/en/our-company/training -schedule.aspx 
12 www.sgs.com/fsma 
13 www.sgs.com/readyforfsma 
14 www.sgs.com/fsmacheck 


