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บทคัดย่อ  

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือให้ทราบโครงสร้าง อ านาจหน้าที่และกลไกการบังคับใช้

กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารของ
สหรัฐอเมริกา ข้อมูลจากการศึกษาจะช่วยให้รัฐบาลก าหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือลดหรือ
ขจัดปัญหาการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกามีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานและมาตรการ
ตรวจสอบ หน่วยงานระดับมลรัฐและท้องถิ่นท าหน้าที่บังคับใช้กฎระเบียบ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบใน
เรื่องการตรวจสอบการน าเข้ามี 2 หน่วยงาน คือ หน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดน (Customs and 
Border Protection, CBP) และอ งค์ ก ารอ าห ารและย าสห รั ฐ อ เม ริ ก า  (U.S. Food and Drug 
Administration, FDA)  โดย CBP ท าหน้าที่จัดเก็บภาษีศุลกากรและบังคับใช้กฎระเบียบบางอย่างแทน
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Agriculture, USDA)  ส่วน FDA ท าหน้าที่
ตรวจสอบสินค้าควบคุมภายใต้กฎหมายอาหาร ยาและเครื่องส าอาง (Federal Food Drug and 
Cosmetic Act, FD&C Act) FDA มีอ านาจในการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าที่ละเมิดกฎระเบียบภายใต้
กฎหมาย FD&C  โดย FDA จะด าเนินมาตรการกักกันสินค้าโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพ (Detention 
without Physical Examination, DWPE) หากมีรายชื่ออยู่ในประกาศแจ้งเตือนการน าเข้า ( Import 
Alert) การถอดถอนรายชื่อสามารถท าได้โดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันตามกรณีของการละเมิด เมื่อสินค้า
เกษตรและอาหารผ่านเข้าสู่สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย หน่วยงานควบคุม 
สารก าจัดศัตรูพืช (Department Of Pesticide Regulation, DPR) ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียจะท าหน้าที่
เก็บตัวอย่างผักและผลไม้ในระบบตลาดและแหล่งกระจายสินค้าต่าง ๆ เพ่ือน าไปตรวจสอบสารก าจัด
ศัตรูพืชตกค้าง นอกจากนี้ FDA อาจเก็บตัวอย่างสินค้าที่ถูกสั่งปล่อยจากด่านน าเข้าโดยที่ยังมิได้ผ่านการ
ตรวจสอบของ FDA หรือได้รับแจ้งจาก DPR ว่าตรวจพบสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างที่ผิดกฎหมายหรือได้รับ
การร้องเรียนจากผู้บริโภคเพ่ือน าไปตรวจสอบ โดยสินค้าจะถูกกักกันไว้จนกว่าจะผ่านการตรวจสอบ 
การศึกษาพบว่ามาตรฐานสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผลไม้ของสหรัฐอเมริกามีความเข้มงวดที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับสหภาพยุโรป โคเด็กซ์ ญี่ปุ่นและแคนาดา ในบรรดามลรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา มลรัฐ
แคลิฟอร์เนียมีการบังคับใช้กฎระเบียบด้านมาตรฐานสารก าจัดศัตรูพืชทีเ่ข้มงวดที่สุด    

การน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยเข้าสู่สหรัฐอเมริกาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา        
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ปัญหาที่ส าคัญ คือ การถูกปฏิเสธการน าเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประมง การตรวจ
พบสิ่งแปลกปลอม (Filth) เป็นสาเหตุส าคัญของการถูกปฏิเสธ การใช้ก าจัดศัตรูพืชที่ผิดกฎหมายหรือ  
การตกค้างของสารก าจัดศัตรูพืชเกินมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดเป็นปัญหาที่พบบ่อยในสินค้าผักและ
ผลไม้ของไทย อย่างไรก็ตาม สินค้าเกษตรและอาหารไทยยังคงมีศักยภาพในตลาดสหรัฐอเมริกาด้วยความ
ร่วมมือของภาครัฐบาลและเอกชน โดยภาคเอกชนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบการน าเข้า
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สินค้าของสหรัฐอเมริกาอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดหรือขจัดปัญหาการปฏิเสธการน าเข้า ทั้งภาครัฐและเอกชน
ต้องติดตามนโยบายและมาตรการด้านสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด และผู้ที่
เกี่ยวข้องควรเข้าไปมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในช่วงการท าประชาพิจารณ์ของสหรัฐอเมริกาเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบในทางลบต่อการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของไทยเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา 
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Abstract 

This study was aimed at understanding the structures, authorities and regulation 
enforcement mechanisms of the United States (US) government agencies responsible for 
establishing food and agricultural product standards and inspection activities.             
The information obtained will help the Thai government to determine appropriate 
policies and measures to minimize or eliminate rejections of food and agricultural 
products imported from Thailand into the US. 

The study concluded that the Federal Government was responsible for 
establishing the standards and inspection guidance. State and local governments are 
responsible for enforcement. Customs and Border Protection (CBP) and US Food and 
Drug Administration (FDA) are the 2 principal agencies in charge of import inspection.   
CBP collects import duties and enforces certain regulations on behalf of US Department 
of Agriculture (USDA). FDA is the enforcement agency according to the Federal Food, 
Drug and Cosmetic (FD&C) Act. FDA has the authority to refuse admission of regulated 
articles that appear to violate FD&C Act. FDA will exercise the Detention without Physical 
Examination (DWPE) measure upon imports listed in the Import Alert. Withdrawal from 
the Import Alert list can be performed based on numeral basis. Once food and 
agricultural products have entered into the US, particularly in California State,            
the California Department of Pesticide Regulation (DPR) will sample produces from 
markets and distribution centers for pesticide residue determinations. FDA may conduct 
market sampling on products that have not been subjected to import inspection upon 
entry or those notified to contain prohibited pesticide residues by DPR or by consumer 
complaints. The products shall be detained until further found in compliance by 
laboratory analysis. It was found that the US enforces the most stringent pesticide 
residue standards in produces compared to European Union, Codex Alimentarius 
Commission, Japan and Canada. California maintains the most restricted pesticide 
standards among all States. 

Import of food and agricultural products from Thailand into the US has been 
increasing in the past 5 years. The significant problem encountered is import rejection 

particularly in fishery products. Detection of filths is the major cause of such refuses.   
The uses of prohibited pesticides or excessive use of authorized substances are 
commonly found in Thai fresh produces. Nevertheless, with collaboration between the 
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government and private sector, food and agricultural products from Thailand still remain 
potential in the US market. Thai private sector must strictly adhere to the US standards 
and requirements in order to minimize and eliminate import rejection. Both the Thai 
government and the industry should keep abreast with US food and agriculture polices 
and measures. US public hearings should be actively participated by Thai stakeholders 
to prevent adverse effects in imports of Thai food and agricultural products into the US 
market. 
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บทที่ 1   
 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญของไทย โดยมีการน าเข้าจากประเทศไทย
ปีละกว่า 1.2 แสนล้านบาท สินค้าน าเข้าที่ส าคัญได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประมง ข้าว ผลไม้และผลิตภัณฑ์ และ
อาหารสัตว์ ประเทศไทยมีนโยบายที่จะส่งเสริมการส่งออกสินค้าประเภทผลไม้สดเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ที่มีก าลังซื้อสูงแต่มีกฎระเบียบการน าเข้าที่ เข้มงวด  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง         
เรื่องสารพิษทางการเกษตรตกค้าง และต้องมีการขออนุญาตน าเข้า อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้พยายาม
เจรจาผลักดันจนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ประเทศไทยได้เริ่มส่งออกผลไม้สด 6 ชนิด ได้แก่ 
มังคุด มะม่วง ล าไย ลิ้นจี่ เงาะ และสัปปะรด เข้าสู่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก โดยเข้าร่วมโครงการ
ตรวจสอบผลไม้ฉายรังสีก่อนการส่งออก (Preclearance program) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กระทรวง
เกษตรสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Agriculture, USDA) ที่ก าหนดให้การน าเข้าผลไม้สดจะต้อง
ผ่านกระบวนการบ าบัดแมลงศัตรูพืช (Phytosanitary treatment) เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายแมลง
ศัตรูพืชที่มาจากพ้ืนที่เกษตรกรรมในเขตร้อน โดยในส่วนของประเทศไทยจากผลการประเมินความเสี่ยง
เรื่องแมลงศัตรูพืช (Pest Risk Assessments) ของ USDA ได้ก าหนดให้ใช้วิธีการบ าบัดด้วยการฉายรังสี 
(Irradiation)  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสินค้าผลไม้ไทยที่ส่งออกมายังตลาดสหรัฐอเมริกาภายใต้โครงการ
ตรวจสอบผลไม้ฉายรังสีก่อนการส่งออกประเทศไทยและผ่านการตรวจสอบ ณ ด่านน าเข้าไปสู่ตลาด
ท้องถิ่นได้แล้วก็ตาม แต่ยังปรากฎว่าสินค้าถูกสุ่มตรวจสอบอีกครั้งโดยหน่วยงานในระดับท้องถิ่น
ภายในประเทศของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีหน่วยงานควบคุมสารก าจัดศัตรูพืช 
(Department of Pesticide Regulations, DPR) ท าหน้าที่สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าผักและผลไม้ในระบบ
ตลาดของมลรัฐแคลิฟอร์เนียเพ่ือน าไปตรวจสอบสารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง โดยผลไม้ที่น าเข้าจากประเทศ
ไทยที่พบปัญหาบ่อยครั้งคือ ล าไย ซึ่งมักมีการตรวจพบสารตกค้างในปริมาณที่เกินกว่ามาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด หรือพบสารตกค้างที่ไม่อนุญาตให้ใช้ภายใต้กฎระเบียบของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้สินค้า
ถูกยึดและท าลาย ผู้น าเข้าอาจถูกลงโทษปรับ หรือยิ่งไปกว่านั้นอาจถูกน าไปขึ้นบัญชีรายชื่อการเฝ้าระวัง
หรือแจ้งเตือนการน าเข้า (Import Alert) ขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (Food and Drug 
Administration, FDA) ซึ่งจะส่งผลให้การน าเข้าสินค้าในครั้งต่อไปถูกกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทาง
กายภาพ (Detention without Physical Examination, DWPE) และสินค้าอาจถูกปฏิเสธการน าเข้าใน
ที่สุด อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจภาคการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
ของไทยมายังสหรัฐอเมริกา ดังนั้น จึงควรมีการศึกษานโยบาย มาตรฐานและการตรวจสอบสินค้าเกษตร
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และอาหาร โดยเน้นในเรื่องผลไม้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารเพ่ือการส่งออกและเพ่ือการปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรฐานหรือใช้ประกอบการเจรจาต่อรอง
ในอนาคตเพ่ือสร้างโอกาสและขยายการส่งออกมายังสหรัฐอเมริกาให้มากข้ึน    

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างและกลไกการบังคับใช้กฎระเบียบของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับมาตรฐานและมาตรการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท านโยบายด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของ
ไทยซึ่งจะช่วยลดหรือขจัดปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยถูกปฏิเสธการน าเข้าสู่ตลาด
สหรัฐอเมริกาเนื่องจากไม่ได้มาตรฐาน   

1.3 ขอบเขต วิธีกำรศึกษำ และวิธีกำรวิเครำะห์  
1.3.1 ขอบเขตกำรศึกษำ :  
   1.3.1.1 พ้ืนที่เป้าหมาย ท าการศึกษาในเขตมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา   
   1.3.1.2 ระยะเวลาในการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2557   
1.3.2 วิธีกำรศึกษำ 

1.3.2.1 การทบทวนงานวิจัยและเอกสาร จากเอกสารทางวิชาการ บทความ งานวิจัย
ที่เก่ียวข้องจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ เอกชน ตลอดจนเว็บไซต์ต่าง ๆ 

1.3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
1) ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary data) ได้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถามผู้ที่

เกี่ยวข้องซ่ึงประกอบด้วย ผู้ประกอบการน าเข้า ผู้ประกอบการค้าส่งหรือค้าปลีกผักผลไม้/ข้าวที่น าเข้าจาก
ประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับมลรัฐและท้องถิ่นของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเลือกตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตามวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-
probability random sampling) 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) รวบรวมจากเอกสารเผยแพร่ ทั้งของภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงข้อมูลทางเว็บไซต์ต่าง ๆ    

1.3.3 วิธีกำรวิเครำะห์ 
1.3.3.1 การวิ เคราะห์ เชิ งพรรณนา (Descriptive analysis) โดยใช้ตารางและ

ภาพประกอบ เพ่ืออธิบายสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยของ
สหรัฐอเมริกา กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรฐาน โครงสร้างและ
ความเชื่อมโยงของหน่วยงาน ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น 

1.3.3.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) โดยการน าสถิติและ
ตัวเลขมาค านวณเพ่ือหาสัดส่วน อัตราการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตหรืออัตราการ
ขยายตัว (Growth rate) เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ โดยอาศัยสูตรการค านวณ ดังนี้ 
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1) อัตราการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาต่อช่วงเวลา (Period on Period Growth)  
 

 
2)  อัตราการขยายตัว/แนวโน้มการเจริญเติบโต (Growth rate) สามารถค านวนได้      

2 วิธี คือ  
(1) กรณีทราบข้อมูลทุกปี จะใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอย (Regression) ด้วยฟังก์ชัน

เอกซ์โพเนนเชียล (Exponential function) โดยมีสูตรโครงสร้างการค านวณในโปรแกรมส าเร็จรูปดังนี้ 
          LOGEST(known_y's, [known_x's], [const], [stats]) 

(2) กรณีไม่ทราบข้อมูลทุกปี ค านวณโดยวิธีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง 
(Average Period Growth) โดยใช้สูตรการค านวณดังนี้ 

 
1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1.4.1 ผลผลิต (Output)  
รายงานผลการศึกษามาตรฐานและการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารน าเข้าของ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างหน่วยงานด้านมาตรฐานและการตรวจสอบ อ านาจหน้าที่และ
กลไกการบังคับใช้กฎหมายทั้ง ใน ระดับ รัฐบาลกลางและระดับมลรัฐ ตลอดจนความเชื่อมโยงของ
หน่วยงาน มาตรการตรวจสอบการน าเข้า ณ ด่านท่าเรือของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย การกักกันสินค้าโดยมิต้อง
ตรวจสอบทางกายภาพและแนวทางการถอดถอนออกจากบัญชีรายชื่อถูกกักกัน มาตรฐานสารก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างในผลไม้ของสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ ตลอดจนฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ
น าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐอเมริกาจากประเทศไทย และรายชื่อผู้น าเข้าผลไม้สดจาก
ประเทศไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยจัดท าในรูปเล่มเอกสาร และ CD-ROM จ านวน 6 ชุด 

1.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท านโยบายด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร        

และประกอบการเจรจาต่อรองด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารต่อไปในอนาคต 
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บทที่ 2 
 

โครงสร้ำงหน่วยงำน อ ำนำจหน้ำที่และกลไกกำรบังคับใช้กฎระเบียบ 
ของหน่วยงำนด้ำนมำตรฐำนและกำรตรวจสอบของสหรัฐอเมริกำ 

 

สหรัฐอเมริกามีหลายหน่วยงานที่ก ากับดูแลในเรื่องมาตรฐาน และการตรวจสอบสินค้าเกษตร
และอาหาร ทั้งในระดับรัฐบาลกลาง (Federal) ระดับมลรัฐ (State) และระดับท้องถิ่น (County)       
โดยรัฐบาลกลางเป็นผู้บัญญัติกฎหมายและออกกฎระเบียบต่าง ๆ และมอบอ านาจให้รัฐบาลระดับมลรัฐ
และท้องถิ่นน าไปบังคับใช้ ซึ่งในทางปฏิบัติหน่วยงานระดับรัฐบาลกลางจะมีหน่วยงานย่อยในระดับ
ภูมิภาคและท้องถิ่นท าหน้าก ากับดูแล ประสานงาน ให้ค าปรึกษา และบังคับใช้กฎระเบียบด้วย            
ในขณะเดียวกัน หลาย ๆ มลรัฐก็อาจมีหน่วยงานของตนเองท าหน้าที่บังคับใช้กฎระเบียบของรัฐบาลกลาง 
โดยแต่ละมลรัฐจะมีความเข้มงวดแตกต่างกัน แต่จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและมาตรฐานของรัฐบาลกลาง 
ตัวอย่างเช่น มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นมลรัฐที่มีการบังคับใช้กฎระเบียบในเรื่องการใช้สารพิษทางการเกษตร
หรือสารก าจัดศัตรูพืชที่เข้มงวดที่สุดในบรรดามลรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา โดยมีหน่วยงานควบคุม  
สารก าจัดศัตรูพืช  (Department of Pesticide Regulation, DPR) เป็นผู้ควบคุมดูแลและบังคับใช้
กฎระเบียบ ในเรื่องสารตกค้างในสินค้าเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อมในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และมี
หน่วยงานระดับท้องถิ่นเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ จะอยู่ ภายใต้กฎระเบียบและ
มาตรฐานของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (Environment Protection Agency, EPA) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลาง  

ในการศึกษาครั้งนี้ จึงได้แยกโครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องมาตรการตรวจสอบและ
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารออกเป็น 3 ระดับ คือ หน่วยงานระดับรัฐบาลกลาง ระดับมลรัฐ     
และระดับท้องถิ่น เพ่ือศึกษาอ านาจหน้าที่ กลไกการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน และศึกษา
เปรียบเทียบความเชื่อมโยงหรือความซ้ าซ้อนของหน่วยงานในแต่ละระดับดังนี้ 

2.1  หน่วยงำนระดับรัฐบำลกลำง (Federal Agency) 

หน่วยงานในระดับรัฐบาลกลางที่ดูแลเรื่องการจัดท ามาตรฐาน บังคับใช้กฎระเบียบและ
ตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา      
(U.S. Department of Agriculture, USDA) กระทรวงสาธารณสุขและมนุษย์สหรัฐอเมริกา (U.S. 
Department of Health and Human Services, HHS) กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา             
(U.S. Department of Homeland Security, DHS) และหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา 
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(Environmental Protection Agency, EPA) โดยจะแยกศึกษาโครงสร้าง อ านาจหน้าที่และกลไกในการ
บังคับใช้กฎระเบียบของแต่ละหน่วยงาน ดังต่อไปนี้   

2.1.1  กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ (USDA)  
USDA มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องการพัฒนาและบริหารนโนบายของรัฐบาลกลาง

ด้านการเกษตร  ป่าไม้ และอาหาร เพื่อสนองความต้องการของเกษตรกรและผู้เลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมการผลิต
และการค้ าสิ น ค้ า เกษตร สร้ างความมั่ น ใจ เรื่ อ งความปลอดภั ยของอาห าร  ปกป้ องแหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยเหลือชุมชนในชนบท ตลอดจนหยุดยั้งความหิวโหยทั้งในสหรัฐอเมริกาและ
ต่างประเทศ   

ภายใต้กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการตรวจสอบ
สินค้าเกษตรและอาหาร 2 หน่วยงาน คือ หน่วยงานบริการด้านการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช 
(Animal and Plant Health Inspection Services, APHIS)  และหน่วยงานบริการด้านความปลอดภัย
ด้านอาหารและการตรวจสอบ (Food Safety and Inspection Service, FSIS)  ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมี
หน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันดังต่อไปนี้ 

2.1.1.1  หน่วยงำนบริกำรด้ำนกำรตรวจสอบสุขภำพสัตว์และพืช (APHIS)   
หน่วยงาน APHIS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1972 มีภารกิจในการปกป้องและส่งเสริมความอุดม

สมบูรณ์ของภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกา โดยการก ากับดูแลสุขภาพพืช สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ 
เทคโนโลยีการตัดแต่งพันธุกรรม กฏระเบียบด้านธุรกิจ ตอบสนองความต้องการยามฉุกเฉินเรื่องการ
ปกป้องพืชและสัตว์ การน าเข้าและส่งออก ศึกษาวิเคราะห์บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพืชและ
สัตว์ บริการด้านการต่างประเทศ และบริหารจัดการเรื่องสัตว์ป่าถูกท าลายและการเกิดโรค    

APHIS เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการการปกป้องภาค
การเกษตรของสหรัฐอเมริกาจากการเกิดและแพร่กระจายของโรคและแมลงซึ่งเป็นศัตรูทางการเกษตร  
นอกจากนี้  ยังเป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ  (National Plant Protection Authority) และเป็น
หน่วยงานหลักที่เข้าร่วมก าหนดมาตรฐานสากลความตกลงว่าด้วยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary 
and phytosanitary) ในองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal 
Health, OIE) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากองค์การการค้าโลก (World Trade Organization, 
WTO) ในเรื่องการก าหนดมาตรฐานสุขภาพสัตว์ของโลก  

โครงสร้ำงหน่วยงำน  
APHIS ประกอบด้วย 6 หน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการ 3 หน่วยงานสนับสนุนงานบริหาร 

และ 2 ส านักงาน (แผนภาพที่ 1)  
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ภาพที่ 1  แผนภูมิโครงสร้างหน่ายงานหลักของ APHIS 

อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ    
ในส่วนที่เกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร APHIS มีหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การอ านวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ การตรวจตรา
สุขภาพสัตว์ตามแนวชายแดน  และการก าหนดกฎระเบียบด้านการน าเข้าและส่งออกสัตว์ ผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Biologics) แต่ในที่นี้จะเน้นบทบาทหน้าที่ในเรื่องการน าเข้า ดังนี้ 

1) ตรวจสอบการน าเข้าเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และสัตว์มีชีวิต   
APHIS ก าหนดกฎระเบียบและควบคุมการน าเข้าเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และสัตว์มี

ชีวิตเพ่ือป้องกันโรคจากต่างประเทศเข้ามาแพร่ระบาดในสหรัฐอเมริกา โดยมีแผนงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
- จัดท าฐานข้อมูลสถานภาพสุขภาพสัตว์ของแต่ละประเทศ/ภูมิภาคเกี่ยวกับโรคใน   

ปศุสัตว์หรือสัตว์ปีก หรือสินค้าที่สหรัฐอเมริกาให้การยอมรับ โดยจะใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบในการ
พิจารณาเงื่อนไข ข้อจ ากัดในการน าเข้าเนื่องจากสถานการณ์โรคในสัตว์ของประเทศหรือภูมิภาคนั้น โดยมี
หน่วยงานบริการด้านสัตวแพทย์ (Veterinary Services, VS) เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว  

- การออกใบอนุญาตในการน าเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์บางชนิด  สัตว์ปีก นม 
ผลิตภัณฑ์จากไข่ และผลิตภัณฑ์จากนม (ยกเว้น เนยและชีส) จากประเทศที่มีโรคสัตว์ ซึ่งอาจจะต้องมี
ใบอนุญาตทางสัตวแพทย์ (Veterinary permit) ประกอบการน าเข้า นอกจากนี้ ในการน าเข้าผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก หรือไข่แปรรูป แม้เพียงเล็กน้อย อาจต้องมีการขออนุญาต
น าเข้าด้วยเช่นกัน  
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2) ตรวจสอบการน าเข้าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช   
 APHIS ท าหน้าที่ปกป้องและกักกันพืช ประเมินความเสี่ยงเรื่องแมลงศัตรูพืช (Pest risk 
assessments) ในต่างประเทศที่ต้องการส่งออกสินค้าผักผลไม้มายังสหรัฐอเมริกา และด าเนินโครงการ
ตรวจสอบผลไม้ฉายรังสีก่อนการส่งออก (Preclearance program) ซึ่งเป็นโครงการที่ออกแบบมาเพ่ือ
บรรเทาความเสี่ยงเรื่องการน าเข้าศัตรูพืชที่อาจไปแพร่ระบาดในสหรัฐอเมริกา โดยการตรวจสอบและ
บ าบัดล่วงหน้าในประเทศต้นทางก่อนการส่งออก หรือบ าบัด ณ ด่านน าเข้าของสหรัฐอเมริกาก่อนการ
น าเข้า 
 หน่ วย งาน อารั กขาและกั กกั น พื ช  (Plant Protection and Quarantine, PPQ)        
ของ APHIS ท าหน้าที่ก าหนดกฎระเบียบการน าเข้าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ภายใต้กฎหมายอารักขาพืช 
(Plant Protection Act) เพ่ือป้องกันภาคการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติจากความเสี่ยงในเรื่อง     
การน าเข้ามา การเกิดและแพร่กระจายของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่เป็นอันตราย โดยก าหนดกฎระเบียบ
ส าหรับการน าเข้าพืชและผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ได้แก่ สินค้าหัตถกรรมที่ท าจากพืช พืชตระกูลที่ใกล้  
สูญพันธุ์ ผักและผลไม้ พืชและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย Lacey Act1  พืชและเมล็ดพันธุ์ส าหรับ    
การเพาะปลูก ขยะควบคุม วัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ (Wood packaging material)   

 ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบส าหรับการน าเข้าผักและผลไม้สดที่ส าคัญ คือ ผักและ
ผลไม้สดที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าสหรัฐอเมริกาได้จะต้องผ่านการตรวจสอบความเสี่ยงเรื่องแมลงศัตรูพืช
ตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงเรื่องแมลงศัตรูพืชของ APHIS ร่วมกับเงื่อนไขอ่ืนๆ เมื่อมีการน าเข้า 
เช่น การขออนุญาตน าเข้า การตรวจสอบ ณ ด่านน าเข้า เงื่อนไขการบ าบัดเพ่ือน าเข้า (Condition of 
entry treatment) การปิดฉลาก เอกสารประกอบการน าเข้าและด่านที่อนุญาตให้น าเข้า                      

 ส าหรับสินค้าผัก ผลไม้ พืช หรือผลิตภัณฑ์จากพืชชนิดใดที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้น าเข้า
สหรัฐอเมริกา ประเทศผู้ส่งออกโดยหน่วยงานด้านอารักขาพืชของรัฐบาลสามารถด าเนินการร้องขอ
อนุญาตตามขั้นตอนและกระบวนการของ APHIS และหากต้องการทราบว่าสินค้าผลไม้ และผักชนิดใดที่
ได้รับอนุญาตให้น าเข้าสหรัฐอเมริกา สามารถตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลกฎระเบียบการน าเข้าผลไม้และ
ผัก (Fruits and Vegetables Import Requirement, FVIR) ซึ่งจะมีข้อมูล กฎระเบียบ/เงื่อนไขต่าง ๆ  
ที่ต้องปฏิบัติในการน าเข้าสินค้าผักและผลไม้สดแต่ละชนิดของแต่ละประเทศ  โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้
ทีเ่ว็บไซต์ https://epermits.aphis.usda.gov/manual/ 

3) บริการด้านการต่างประเทศ    
APHIS มีหน่วยงานบริการระหว่างประเทศ  คือ International Services (IS) มีหน้าที่

ในการร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศในการควบคุมศัตรูและโรคพืชก่อนที่จะเข้าไปท าความเสียหายต่อ
สหรัฐอเมริกา อ านวยความสะดวกในเรื่องการค้าสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย บริหารจัดการโครงการระหว่าง

                                                           
1 Lacey Act เป็นบทบัญญัติของกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันการค้าสัตวป์่า สัตวน์้ าและพืชที่ผิดกฎหมาย 
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ประเทศ ลงทุนด้านการสร้างความสามารถให้ประเทศคู่ค้าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและ
เทคโนโลยีในการป้องกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  

ปัจจุบัน APHIS มีส านักงานบริการในต่างประเทศทั้งหมด 48 แห่ง ตั้งอยู่ ณ สถานทูต
สหรัฐอเมริกาใน 35 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ท าหน้าที่ช่วยเหลือแก้ปัญหาด้านสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary : SPS)  นอกจากนี้ ยังประสานกับกลุ่มอุตสาหกรรมการค้า 
ผู้น าเข้า และผู้ส่งออก เพ่ือช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาการค้า ณ ด่านน าเข้า     
และสร้างความมั่นใจว่าสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้ามีการปฏิบัติตามมาตรการ SPS ซึ่งก าหนดโดย
องค์การการค้าโลกและองค์กรสากลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ยังเป็นหน่วยประสานงานโครงการตรวจสอบ
ผลไม้ฉายรังสีก่อนการส่งออก (Preclearance program) ของ APHIS  

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใต้ APHIS แสดงไว้ในตารางที่ 1     
  กลไกกำรบังคับใช้กฎระเบียบ   
 การบังคับใช้กฎระเบียบเรื่องการน าเข้าในระดับท้องถิ่น APHIS ได้มอบอ านาจให้
หน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (U.S. Customs and Border Protection, CBP) 
ด าเนินการแทน โดยเป็นผู้บังคับใช้กฎระเบียบของ APHIS ณ ด่านน าเข้า ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร
ของ CBP จะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้าที่น าเข้าเพ่ือให้มั่นใจว่ามีเอกสาร
ประกอบการน าเข้าถูกต้องและครบถ้วนตามกฎระเบียบของ APHIS ได้แก่ ใบอนุญาตน าเข้า (Permits) 
ใบรับรองสุขอนามัย พืช (Phytosanitary certificates) และใบรับรองสุขอนามัยสัตว์  (Sanitary 
certificates)  

ตำรำงท่ี 1  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนภำยใต้ APHIS   

หน่วยงำน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
หน่วยงานด้านการดูแลสัตว์ 
(Animal Care, AC) 

ก าหนดและส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติและดูแลสัตว์
อย่างมีมนุษยธรรมด้วยการตรวจสอบและให้ความรู้  

หน่วยงานบริการด้านการควบคุม 
ทางเทคโนโลยีชีววิทยา 
(Biotechnology Regulatory 
Services, BRS) 

ปกป้องภาคการเกษตรและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติด้วย
การสร้างความมั่นใจในการพัฒนาการตัดแต่งพันธุกรรมที่
ปลอดภัยด้วยวิธีที่อยู่บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ตามกฎ
ข้อบังคับ  

หน่วยงานบริการระหว่างประเทศ 
(International Services, IS)  

ปกป้องภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกาจากนอกประเทศ
และส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกา โดยส่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพพืชและสัตว์ไปประจ าในต่างประเทศ  

หน่วยงานอารักขาพืชและการกักกัน  
(Plant Protection and Quarantine) 
(PPQ) 

ปกป้องภาคเกษตรและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติจากการ
น าเข้ามา การเกิดและการแพร่กระจายของแมลงศัตรูพืช
และวัชพืชที่เป็นอันตราย โดยเป็นองค์กรคุ้มครองพืช
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หน่วยงำน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
หน่วยงานอารักขาพืชและการกักกัน  
(Plant Protection and Quarantine) 
(PPQ)  (ต่อ) 

แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาและเป็นตัวแทนรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาในการประชุมเจรจาเกี่ยวกับสุขอนามัยพืช
และการกักกันในระดับนานาชาติ ทั้งยังเป็นหน่วยงาน
ด าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านแมลงศัตรูพืช (Pest 
Risk Assessments) 

หน่วยงานบริการด้านสัตวแพทย์ 
(Veterinary Services, VS)  

ดูแลปกป้องและปรับปรุงสุขภาพสัตว์ ดูแลคุณภาพและ
การซื้อขายสัตว์และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
เพ่ือการรักษาสัตว์  (Veterinary Biologics) ด้วยการ
ป้องกัน  ควบคุม และ/หรือก าจัด โรคในสัตว์  และ
ตรวจสอบดูแลและส่งเสริมสุขอนามัยสัตว์และผลิตภัณฑ์   
นอกจากนี้ ยังเป็นผู้แทนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาใน
องค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ  (OIE) และ        
มีหน้าที่จัดท ามาตรฐานสุขภาพสัตว์ของสหรัฐอเมริกา   
โดยอิงมาตรฐาน OIE รวมทั้ง รับรองสถานะสุขภาพสัตว์
ในต่ างประเทศ  (USDA-recognized animal health 
status) และออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการน าเข้าสัตว์ 
(Veterinary permit) 

หน่วยงานบริการด้านสัตว์ป่า 
(Wildlife Services, WS) 

ดูแลการแก้ปัญหาเรื่องสัตว์ป่า และเสริมสร้างความ
สมดุลย์ของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่า  

 2.1.1.2   หน่วยงำนบริกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำหำรและกำรตรวจสอบ (FSIS) 
FSIS เป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขภายใต้ USDA ที่ดูแลในเรื่องการตรวจสอบเนื้อสัตว์ 

สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากไข่ ให้มีความปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อน มีการปิดฉลากและบรรจุภัณฑ์
อย่างถูกต้อง ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกทั้งในรูปสดและแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากไข่ท่ีวางจ าหน่าย
ภายในประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่น าเข้า โดย FSIS จะก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและ
ตรวจสอบและบังคับใช้ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

1) กฎหมายการตรวจสอบเนื้อสัตว์ของรัฐบาลกลาง (Federal Meat Inspection Act, 
FMIA), 1906  

FMIA เป็นกฎหมายที่ป้องกันการปนเปื้อนหรือการปิดฉลากไม่ถูกต้องบนผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ที่จ าหน่ายเพ่ือการบริโภค โดยก าหนดให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การตรวจสอบ
สุขภาพสัตว์ก่อนการฆ่า และการตรวจสอบซากสัตว์หลังการฆ่าและสุขอนามัยในสถานประกอบการ 
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เพ่ือให้มั่นใจว่าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการฆ่าช าแหละและแปรรูปอย่างถูกสุขลักษณะซึ่งครอบคลุม
ไปถึงเนื้อสัตว์น าเข้า 

2) กฎหมายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก (Poultry Products Inspection Act, 
PPIA), 1957  

PPIA เป็ นกฎหมายที่ มอบอ านาจให้  USDA โดย FSIS ตรวจสอบสัตว์ปี ก
ภายในประเทศทุกชนิดเมื่อมีการฆ่าและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือการบริโภคของมนุษย์ สัตว์ปีกใน
กฎหมายนี้หมายถึง ไก่ ไก่งวง เป็ด ห่าน และไก่ขนด าจุดขาว (Guinea fowl)  และได้รวม Ratites       
ซึ่งเป็นนกประเภทที่บินไม่ได้เข้าไว้ภายใต้กฎหมายเมื่อปี 2544 วัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้เพ่ือป้องกัน
การปนเปื้อนหรือการปิดฉลากไม่ถูกต้องบนสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายเพ่ือเป็นอาหารและสร้าง
ความมั่นใจว่าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการฆ่าช าแหละและแปรรูปอย่างถูกสุขลักษณะ โดยครอบคลุม
ถึงผลิตภัณฑ์ที่น าเข้า  

3) กฎหมายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากไข่ (Egg Products Inspection Act, EPIA), 1970   
    EPIA เป็นกฎหมายที่ก าหนดให้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากไข่ และสถาน

ประกอบการที่ได้รับอนุญาตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่ เพ่ือให้มั่นใจว่าไข่และผลิตภัณฑ์ที่มีการจ าหน่ายเพ่ือ
การบริโภคมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ปราศจากการปนเปื้อน และมีการปิดฉลากและบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบและมาตรฐาน  

นอกจากนี้  ยังรวมถึงบางมาตราภายใต้กฎหมายการตลาดด้านการเกษตร 
(Agricultural Marketing Act, AMA), 1946 และกฎหมายการฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม (Humane 

Methods of Slaughter Act,1958)  ซึ่งก าหนดให้มีการปฏิบัติกับสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์  
ขอบเขตอ านาจของ FSIS ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1) การตรวจสอบสัตว์ปีก ปศุสัตว์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ใช้เป็นอาหารส าหรับ

มนุษย ์
2) การตรวจสอบไข่ในรูปของเหลว ไขแ่ช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ไข่อบแห้ง    
3) ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของสถานประกอบการ ส่วนผสม

ในผลิตภัณฑ์ การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์และปิดฉลาก และการปนเปื้อนของจุลินทรีย์และสารเคมี  
4) วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพ่ือตรวจหาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์และสารเคมี  
5) ประเมินความเสี่ยง ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับโรคระบาดและวิทยาศาตร์อ่ืน  ๆ       

เพ่ือประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์อันเกี่ยวเนื่องมาจากการบริโภคเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและ
ผลิตภัณฑ์จากไข่   

6) ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอาหาร   
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ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกที่อยู่ภายใต้การดูแลของ FSIS         
จะพิจารณาจากปริมาณของเนื้อสัตว์ที่เป็นส่วนประกอบในอาหาร ดังนี้ 

เนื้อสัตว์ ต้องเป็นอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์สดเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 3 
หรือเนื้อสัตว์ปรุงสุกมากกว่าร้อยละ 2   

สัตว์ปีก  ต้องเป็นอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกมากกว่าร้อยละ 2   
ทั้งนี้ สินค้าไข่ทั้งเปลือก เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ 

FSIS จะไปอยู่ภายใต้การดูแลของ FDA (Food and Drug Administration) 
นอกจากนี้ FSIS ยังท าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของสถานประกอบการอาหาร

สาธารณะหรือภัตตาคารเพ่ือให้มั่นใจว่าธุรกิจดังกล่าวปฏิบัติตามกฎระเบียบของ USDA ตลอดจนการ
สอบสวนทางธุรกิจ   ในช่วงเวลาที่มีการตรวจสอบเพ่ือเรียกคืนสินค้าออกจากตลาด FSIS จะท างาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานสาธารณสุขระดับมลรัฐ หน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้ USDA  และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในระดับรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ได้แก่ FDA และกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา 
(U.S. Department of Defense) หรือ USDOD 

ในปี 2539 FSIS ได้ก าหนดให้มีการใช้ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP) ในสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ 
และโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์สด เพ่ือลดการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella เป็นครั้งแรก 

โครงสร้ำงหน่วยงำน    
FSIS ประกอบด้วย 8 หน่วยงานหลัก ตามแผนภูมิด้านล่างนี้ (ภาพท่ี 2) 
 

 

ภาพที่ 2   แผนภูมิโครงสร้างหน่วยงานหลักของ FSIS  

OFFICE OF THE 
ADMINISTRATOR 

 
Office of Data Integration and Food 

Protection (ODIFP) 
Office of Field Operation (OFO) 

Office of Outreach, Employee Education 
and Training (OOEET) 

Office of Public Affairs and Consumer 
Education (OPACE) 

Office of Management (OM) Office of Investigation, Enforcement & Audit 
(OIEA) 

Office of Public Health Science (OPHS) Office of Policy and Program Development 
(OPPD) 
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อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
  ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการน าเข้าเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกท่ีส าคัญได้แก่  

1) การตรวจสอบ (Inspection)   
 FSIS จะด าเนินการตรวจสอบในขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการฆ่าเพ่ือป้องกัน

เชื้อโรคในสัตว์เข้าสู่ระบบห่วงโซ่อาหาร   
กระบวนการตรวจสอบเริ่มตั้งแต่สถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งต้องผ่านการ

รับรองมาตรฐานของ USDA การตรวจสอบสัตว์ก่อนการฆ่าเพ่ือเพ่ือป้องกันการฆ่าช าแหละสัตว์ที่ติดโรค       
การตรวจสอบซากเพ่ือหาเชื้อหลังการฆ่าช าแหละ โดยมีกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติในขั้นตอนนี้ ได้แก่     
การแช่เย็นอย่างรวดเร็ว การตัดแต่งที่เพียงพอและการล้างท าความสะอาดอย่างถูกหลักสุขอนามัยเพ่ือลด
การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์  นอกจากนี้ ยังมีการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาตรวจสอบเพ่ือค้นหา    
สารตกค้างประเภทสารปฏิชีวนะ สารก าจัดศัตรูพืชและสารตกค้างอ่ืน ๆ โดยในปศุสัตว์จะมีการเก็บ
ตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบหาเชื้อ Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)  

การตรวจสอบสถานแปรรูปเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
มาตรฐาน  ในการตรวจสอบโรงงานไข่ไก่จะตรวจสอบเรื่องการฆ่าเชื้อ (Pasteurization) ส าหรับสถาน
ประกอบการทั่วไปจะตรวจสอบในเรื่องน้ าหนักและการปิดฉลากอย่างถูกต้อง รวมถึงข้อมูลทางโภชนาการ  

นอกจากนี้ FSIS ยังรับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบสินค้าน าเข้าจากประเทศที่ด่าน
น าเข้า และแนวชายแดนเพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นสินค้าที่ผลิต แปรรูปในแหล่งที่ได้รับอนุญาตและรับรองจาก 
USDA 

2) การรับรองความเท่าเทียมระบบตรวจสอบ (Equivalence)    
FSIS  ท าหน้าที่ก ากับดูแลในเรื่องการน าเข้าเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ไข่    

แปรรูปเพ่ือการบริโภคของมนุษย์ ประเทศที่ประสงค์จะส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาจ าหน่ายในสหรัฐอเมริกา
จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานความเท่าเทียมระบบการตรวจสอบ (Equivalent Foreign Inspection 
System) ของ USDA  ซึ่งด าเนินการโดย FSIS โดยประเทศผู้ร้องขอต้องท าค าขอเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยหน่วยงานของรัฐบาลที่ก ากับดูแลเรื่องการตรวจสอบเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกหรือผลิตภัณฑ์จากไข่ไปยัง
หน่วยงาน FSIS ในกรุงวอชิงตัน ดี ซี  

FSIS จะด าเนินการประเมินระบบกฎระเบียบความปลอดภัยด้านอาหารของ
ต่างประเทศเพ่ือรับรองมาตรฐานความเท่าเทียมระบบตรวจสอบผ่าน 3 กระบวนการ ประกอบด้วย     
การพิจารณาเอกสาร (Document reviews) การตรวจสถานประกอบการ (On-site audits) และ
ตรวจสอบซ้ า ณ ด่านที่น าเข้าเม่ือมีการน าเข้า (Port-of-entry reinspection)   

3) การเรียกคืนสินค้า (Recall)  
การเรียกคืนสินค้าเป็นการกระท าโดยสมัครใจของผู้ผลิต ศูนย์กระจายสินค้า หรือ

ผู้น าเข้า เพื่อปกป้องประชาชนด้วยการน าสินค้าปนเปื้อนหรือปิดฉลากไม่ถูกต้องออกจากตลาด ในปัจจุบัน
การเรียกคืนสินค้าส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการไม่แจ้งเก่ียวกับสารก่อภูมิแพ้บนฉลาก  

http://en.wikipedia.org/wiki/Bovine_spongiform_encephalopathy
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       กระบวนการเรียกคืน เริ่มจากการที่ FSIS ตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีก
ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลอาจไม่มีความปลอดภัย หรือมีการปิดฉลากไม่ถูกต้อง หน่วยงานจะตั้ง
คณะท างานขึ้นตรวจสอบเพ่ือพิจารณาการเรียกคืน โดยจะประกาศเผยแพร่การเรียกคืนไปตามสื่อต่างๆ 
รวมทั้งหน่วยงานสาธารณสุขที่เก่ียวข้องรวมทั้งบนเว็บไซต์ของ FSIS  

หลังจากการประกาศการเรียกคืน  FSIS จะท าการตรวจสอบเพ่ือให้มั่ นใจว่า
ผู้ประกอบการได้รับเอกสารการเรียกคืนและมีความพยายามในการเรียกคืน และได้ท าลายหรือส่งกลับคืน
ไปยังเจ้าของสินค้าที่เรียกคืน ผู้ประกอบการมีความตั้งใจด าเนินการ และได้มีการแจ้งตัวแทนของตนให้
ทราบถึงความจ าเป็นและสั่งให้ควบคุมสินค้าเรียกคืน และตัวแทนได้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ 
FSIS มีข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานในระดับมลรัฐหลาย ๆ มลรัฐ ให้เข้าร่วมด าเนินการตรวจสอบเพ่ือให้การ
เรียกคืนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

ในกรณีที่การเรียกคืนไม่มีความจ าเป็นส าหรับสินค้าบางชนิด แต่ประชาชนยังมี
ความเสี่ยงอยู่   FSIS อาจจะออกประกาศเตือนสาธารณสุข (Public Health Alert : PHA) โดยจะ
ด าเนินการเมื่อพบว่าสินค้าไม่ได้มีการปนเปื้อนแต่มีการเจ็บป่วย หรือพบว่าการเจ็บป่วยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีก แต่ไม่สามารถหาที่มาของการปนเปื้อนได้ หรือพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีว าง
จ าหน่ายในตลาดแล้ว แต่อาจอยู่ในมือของผู้บริโภคหรือได้น าไปใช้ประโยชน์แล้ว  

กลไกกำรบังคับใช้กฎระเบียบ  
 FSIS มี ส านั กงานส่ วนภู มิ ภ าค  (District offices) ซึ่ งอยู่ ภ ายใต้  Office of Field 
Operations ทั้งหมด 10 หน่วยงานทั่วประเทศ และยังมีหน่วยงานตรวจสอบการน าเข้า ( Import 
Inspection Division) ซึ่ งมีส านักงานน าเข้าท้องที่  ( Import Field Offices) ทั้งหมด 4 หน่วยงาน        
ซ่ึงต้ังอยู่ในภมิูภาคต่าง ๆ ท่ัวประเทศ แต่ละหน่วยงานจะก ากับดูแลมลรัฐต่าง ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
(Inspectors) มากกว่า 7,500 คน ทั่วประเทศ ส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการน าเข้าจะประจ าอยู่ตาม
ท่าเรือ หรือจุดน าเข้าต่าง ๆ เพ่ือบังคับใช้กฎระเบียบซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของ FSIS โดยมี
กลไกการบังคับใช้กฎระเบียบดังต่อไปนี้ 

1) บันทึกการละเมิดกฎระเบียบและการอุทธรณ์  (Noncompliance records And 
appeals)  

เจ้าหน้าที่ ของ FSIS จะท าการตรวจสอบและบันทึกการละเมิดกฎระเบียบเพ่ือแจ้ง
เตือนให้ผู้ประกอบการได้ทราบและด าเนินการแก้ไข ถ้าการตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดบ่อยครั้ง หรือ
ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมการผลิตสินค้าที่มีการปนเปื้อน หรือปล่อยให้มีการส่งออกสินค้าที่
ปนเปื้อนเข้าสู่ ระบบการค้า FSIS จะด าเนินการบังคับใช้กฎระเบียบภายใต้ 9 Code of Federal 

Regulations (CFR) Part 500  ได้แก่ การระงับการตรวจสอบชั่วคราว ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถส่งสินค้า

มาจ าหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกาได้ เป็นต้น 
 
 

http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/regulatory-compliance/regulatory-enforcement/quarterly-enforcement-reports/qer-q2-fy2014/%21ut/p/a1/jZDdCoJAEIWfpQdYdldF8tKESEtFotr2JpZYTVBXpzWwp2-jm4p-nLmaM9_hMIM5Zpg34lIWQpeqEdV95u6BZMSlXkAiQk2Hib12FlFiE8s2wP4ZSD06N8A2S5dBQKaJPdL_pXzyzx-NCLAgDuIC81boEyqbXGEGsugroRUMSBoBjrKWjcas6wVoCdWLjEC2CvTZrCWgzkL5YBHq4B3mP9NT5x348J4H8P3-tt6w62rmhaU_uQEc4ptV/
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/regulatory-compliance/regulatory-enforcement/quarterly-enforcement-reports/qer-q2-fy2014/%21ut/p/a1/jZDdCoJAEIWfpQdYdldF8tKESEtFotr2JpZYTVBXpzWwp2-jm4p-nLmaM9_hMIM5Zpg34lIWQpeqEdV95u6BZMSlXkAiQk2Hib12FlFiE8s2wP4ZSD06N8A2S5dBQKaJPdL_pXzyzx-NCLAgDuIC81boEyqbXGEGsugroRUMSBoBjrKWjcas6wVoCdWLjEC2CvTZrCWgzkL5YBHq4B3mP9NT5x348J4H8P3-tt6w62rmhaU_uQEc4ptV/
http://www.gpo.gov/fdsys/search/citation2.result.CFR.action?cfrBean.year=MostRecent&cfrBean.titleNumber=9&cfrBean.partNumber=500&cfrBean.sectionNumber=&cfrBean.subPart=&publication=CFR
http://www.gpo.gov/fdsys/search/citation2.result.CFR.action?cfrBean.year=MostRecent&cfrBean.titleNumber=9&cfrBean.partNumber=500&cfrBean.sectionNumber=&cfrBean.subPart=&publication=CFR
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2) การตรวจสอบซ้ า ณ ด่านที่น าเข้า (Port-of-entry reinspection)   
      เป็นการตรวจสอบเนื้ อสั ตว์  สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากไข่ที่ ผลิตในสถาน

ประกอบการที่ได้รับอนุญาตซึ่งผ่านระบบการตรวจสอบและได้รับการยอมรับความเท่าเทียมระบบ
ตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ผลิตในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานที่ก าหนด เมื่อสินค้าผ่าน
กระบวนการตรวจสอบของ CBP และหน่วยงาน APHIS แล้ว สินค้าจะถูกส่งต่อไปยัง FSIS เพ่ือตรวจสอบ
ว่าเป็นสินค้าที่ส่งมาจากประเทศและสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต โดยใช้ระบบข้อมูลสาธารณสุข 
(Public Health Information System, PHIS) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่ก าหนด
หน้าที่และบันทึกผลการตรวจสอบ โดยสินค้าทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบสภาพทั่วไป การปิดฉลาก 
ความถูกต้องของใบรับรอง และจ านวนที่ถูกต้อง  

     นอกเหนือไปจากนี้ FSIS ยังก าหนดให้มีการตรวจสอบอย่างอ่ืน (Other Type of 
(Re) inspections : TOIs) ซึ่งเกี่ยวกับตัวเลขส่วนประกอบของอาหาร การตรวจสอบเหล่านี้สามารถ
รวมถึงการตรวจสอบทางกายภาพ และเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์หาสิ่งปนเปื้อนและสารตกค้างต่าง ๆ เช่น 
เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมีเก่ียวกับอาหารและยา และสารเคมีอ่ืน ๆ  

     สินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจะถูกปฏิเสธการน าเข้า โดยสินค้าที่ถูก
ปฏิเสธการน าเข้าโดยสิ้นเชิงจะต้องถูกส่งกลับหรือน าไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ หรือท าลาย ซึ่งจะน าไปสู่
การตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นในการน าเข้าสินค้าประเภทเดียวกันหรือจากแหล่งผลิตเดียวกันในครั้งต่อไป 

3) การควบคุมสินค้า (Product control actions)    
FSIS จะด าเนินการควบคุมสินค้า เมื่อมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าสินค้ามีการปนเปื้อน     

ปิดฉลากไม่ถูกต้อง หรือละเมิดกฎหมาย FMIA, PPIA หรือ EPIA เพ่ือไม่ให้สินค้าเหล่านี้เข้าสู่ระบบตลาด 
หรือถ้าสินค้าเข้าสู่ระบบตลาดแล้วก็จะไม่ให้เข้าถึงผู้บริโภค โดยมีมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ การกักเก็บสินค้า
ในสถานประกอบการ การกักกันสินค้าเมื่อสินค้าเข้ามาอยู่ในระบบการค้าแล้วและการเรียกคืนสินค้า
อาหารออกจากระบบการค้า     

4) การออกใบแจ้งเตือนการฝ่าฝืน (Notices of prohibited activity)  
ในกรณีที่ FSIS มีการเรียกคืนสินค้าอาหาร แต่สถานประกอบการ หรือบริษัทที่อยู่

ในระบบการค้าสินค้าที่ถูกเรียกคืนไม่ด าเนินการเรียกเก็บสินค้าที่มีปัญหาออกจากระบบการค้า หรือไม่
ควบคุมสินค้า หรือไม่ให้แจ้งผู้แทนของตนให้ทราบถึงการเรียกคืนสินค้า FSIS อาจจะออกใบแจ้งเตือนการ
ฝ่าฝืนไปยังสถานประกอบการ หรือบริษัทที่อยู่ในระบบการค้าดังกล่าว 

5) การด าเนินการตามอ านาจบริหาร (Administrative actions)    
เมื่อ FSIS พบว่ามีอันตรายคุกคามต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชน   

เช่น พบการส่งออกสินค้าปนเปื้อน FSIS จะด าเนินการออกใบแจ้งการด าเนินมาตรการ (Notice of 
Intended Enforcement, NOIE) ไปยังสถานประกอบการทันทีเพ่ือให้ทราบว่า FSIS จะด าเนินมาตรการ
อย่างไรต่อไปเพ่ือให้ผู้ประกอบการมีโอกาสได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง การด าเนินการโดยใช้อ านาจ

http://www.cbp.gov/
http://www.aphis.usda.gov/
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/regulatory-compliance/regulatory-enforcement/quarterly-enforcement-reports/qer-q2-fy2014/%21ut/p/a1/jZDdCoJAEIWfpQdYdldF8tKESEtFotr2JpZYTVBXpzWwp2-jm4p-nLmaM9_hMIM5Zpg34lIWQpeqEdV95u6BZMSlXkAiQk2Hib12FlFiE8s2wP4ZSD06N8A2S5dBQKaJPdL_pXzyzx-NCLAgDuIC81boEyqbXGEGsugroRUMSBoBjrKWjcas6wVoCdWLjEC2CvTZrCWgzkL5YBHq4B3mP9NT5x348J4H8P3-tt6w62rmhaU_uQEc4ptV/?1dmy&current=true&urile=wcm%3apath%3a%2Ffsis-content%2Finternet%2Fmain%2Ftopics%2Finspection%2Fphis%2Fphis
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ทางการบริหารของ FSIS ระบุไว้ในกฎระเบียบการปฏิบัติ  หรือ Rules of Practice (9 CFR 500.1)                

ซ่ึงประกอบด้วย  
(1)   การสั่ งควบคุมการด าเนินการ  (Regulatory control actions) หมายถึง      

การกักเก็บผลผลิต การห้ามใช้อุปกรณ์ หรือการไม่อนุญาตให้ผลิตสินค้าที่ก าหนด   
(2)   การสั่ งระงับ  (Withholding actions) หมายถึง การห้ ามใช้ เครื่องหมาย 

(Marks) หรือประทับตราซึ่งแสดงถึงการผ่านการตรวจสอบของ USDA บนผลิตภัณฑ์    
(3)   การสั่งระงับชั่วคราว (Suspensions)  หมายถึง การหยุดส่งเจ้าหน้าที่ FSIS     

ไปด าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว เมื่อมีการผลิตภายใต้
สภาพที่ไม่ถูกหลักสุขอนามัย หรือเมื่อมีการส่งออกสินค้าที่ปนเปื้อน หรือมีการปฏิบัติกับสัตว์อย่างไม่
เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ การข่มขู่เจ้าหน้าตรวจสอบของ FSIS หรือละเมิดมาตรการการควบคุม 
และอ่ืน ๆ ที่ระบุไว้ในกฎระเบียบ ทั้งนี้ FSIS อาจถอนมาตรการดังกล่าว หากผู้ประกอบการได้แสดงให้
เห็นว่ามีการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ แต่อาจต้องอยู่ในการดูและตรวจสอบของ FSIS รวมทั้งมี
มาตรการอื่น ๆ ตามมาหากจ าเป็น 
     ภายใต้การด าเนินการทางการบริหารนี้  FSIS ยังมีอ านาจในการยกเลิกสิทธิพิเศษ
เรื่องการยกเว้น (Exempt privilege) ที่อยู่ภายใต้กฎหมายเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก (Meat and Poultry 
Laws)   

6) การด าเนินการทางแพ่ง (Civil actions)   
FSIS มีอ านาจในการด าเนินคดีทางแพ่ง และในศาลของรัฐบาลกลาง เพ่ือให้มีการ

ยึดสินค้า การออกค าสั่งให้ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติและมาตรการอ่ืน ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การฉ้อฉล     

7) การด าเนินการทางอาญา (Criminal actions)   
หากมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าบุคคลหรือบริษัท ได้มีการละเมิดกฎหมาย FMIA, 

PPIA, หรือ EPIA  หน่วยงาน FSIS อาจน าไปด าเนินคดีทางอาญา ซึ่งผลการตัดสินอาจน าไปสู่การลงโทษ
ปรับ จ าคุก หรือทั้งปรับและจ าคุก  

     ในบางกรณีอาจด าเนินการผ่านมาตรการผันคดีจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา    
ไปเป็นการก าหนดเงื่อนไขหรือข้อตกลงให้ผู้ละเมิดต้องปฏิบัติตาม (Pre-trial diversion) ซึ่งรัฐบาลจะไม่
ด าเนินการทางอาญาหากผู้ละเมิดยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขบางประการ หากผู้ละเมิดไม่
สามารถปฏิบัติตามได้ส าเร็จก็อาจจะถูกด าเนินคดีทางอาญาต่อไป 

     ในบางกรณีที่ไม่รุนแรงถึงระดับต้องด าเนินคดีอาจจบลงด้วยการที่ FSIS ออกเอกสาร
แจ้งการเตือน (Notice of Warning) หรือ NOW แจ้งให้ผู้ประกอบการ บริษัทและบุคคลที่รับผิดชอบ
ได้รับทราบถึงการกระท าที่เป็นการละเมิดกฎระเบียบของ FSIS และแนะน าให้หยุดการละเมิดดังกล่าว 
มิฉะนั้น อาจจะถูกด าเนินคดีทางอาญาต่อไป   



๒๕ 
 

     นอกจากนี้ FSIS ยังท าหน้าที่เป็นองค์กรสอบสวนธุรกิจอาหาร หากมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้บริโภค FSIS จะส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมสืบสวนการท าผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้อง
กับการละเมิดกฎระเบียบด้านสาธารณสุขของ USDA หากพบว่ามีการฝ่าฝืน FSIS จะท าการสั่งปิดกิจการ
จนกว่าจะได้มีการแก้ ไขให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ   หากเป็นการละเมิดกฎระเบียบที่ ร้ายแรง             
FSIS มีอ านาจในการสั่งปิดกิจการถาวรเพ่ือปกป้องความปลอดภัยของผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน 
ในกรณีร้ายแรงสูงสุดเจ้าของกิจการและผู้บริหารจะถูกด าเนินการลงโทษและจ าคุก 

     ทั้งนี้ หน่วยงาน FSIS มีการแบ่งแยกหน้าและความรับผิดชอบ สรุปได้ดังตารางที่ 2 
ตำรำงท่ี 2  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนภำยใต้ FSIS   

หน่วยงำน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ส านักงานบูรณาการด้านข้อมูลและ   
การปกป้องอาหาร  
( Office of Data Integration and 
Food Protection, ODIFP) 
 

ดูแลกิจกรรมด้านการปกป้องอาหาร พัฒนาและเตรียมความ
พร้อม ตอบสนองและแก้ไขสถานการณ์การปนเปื้อนและความ
ฉุกเฉินด้านอาหาร ตลอดจนภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อเนื้อสัตว์ 
สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่วิเคราะห์
ข้อมูลและกิจกรรมในภาพรวม  

ส านักงานปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
(Office of Field Operation, OFO) 
 

ก ากับดูแลกิจกรรมด้านการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย
ทั่วประเทศ เพ่ือให้มั่นใจว่าสินค้าเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์
จากไข่มีความปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อน และมีการปิดฉลาก
อย่างถูกต้อง รวมทั้งการเรียกคืนสินค้าและตรวจสอบสินค้าน าเข้า  

ส านักงานถ่ายทอดความรู้ การศึกษา
และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่  
(Office of Outreach, Employee 
Education and Training, OOEET) 

ก ากับดู แลโครงการ เพ่ื อการถ่ ายทอดความรู้  (Outreach)         
ให้การศึกษา และฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบและบังคับใช้
กฎระเบียบให้แก่บุคลากร รวมทั้งช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและ
เล็กมากให้สามารถผลิตเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์ไข่ได้อย่าง
ปราศจากการปนเปื้อนและปลอดภัย  

ส านักงานประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้แก่ผู้บริโภค 
( Office of Public Affairs and 
Consumer Education, OPACE) 

ดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลความ
ปลอดภัยด้านอาหารต่อทุกภาคส่วน 

ส านักงานฝ่ายบริหาร 
(Office of Management, OM) 

ให้บริการด้านการอ านวยการ และงานฝ่ายการสนับสนุนให้กับ
หน่วยงาน FSIS  

ส านั ก งาน สอบ สวน  บั งคั บ ใช้
กฎหมายและการตรวจสอบ 
(Office of Investigation, 
Enforcement, and Audit, OIEA) 

ก ากับดูแลด้านการตรวจสอบ บังคับใช้กฎระเบียบและด าเนินการ
ทางกฎหมาย ประเมินโครงการ และการตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน  
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หน่วยงำน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ส านักงานวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
(Office of Public Health Science, 
OPHS) 
  

บริการด้านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ให้ค าแนะน า บริการ
ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์   
ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน FSIS และมีหน่วยงานเครือข่ายการ
ต อ บ ส น อ งค ว าม ฉุ ก เฉิ น เรื่ อ งอ าห าร  Food Emergency 
Response Network (FERN) ท าหน้ าที่ เป็ นห้ องปฏิ บั ติ ก าร
วิเคราะห์ทางเคมีให้กับ FDA และทั้งของรัฐบาลกลาง มลรัฐและ
ท้องถิ่นกว่า 90 แห่ งทั่ วประเทศ  นอกจากนี้  ยั งท าหน้าที่
ตรวจสอบความเท่าเทียมของระบบการตรวจสอบ (Equivalence) 
ในต่างประเทศ 

ส านั ก งาน พัฒ นานโยบายและ
แผนงาน 
(Office of Policy and Program 
Development, OPPD) 

พัฒนาและให้ค าแนะน าเรื่องการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย
ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยด้าน
อาหารและการตรวจสอบ   

   
2.1.2  กระทรวงสำธำรณสุขและมนุษย์สหรัฐอเมริกำ (HHS)  

HHS เป็นหน่วยงานหลักของสหรัฐอเมริกาที่ดูแลในการการปกป้องสุขภาพของ        
ชาวสหรัฐอเมริกาและให้บริการสิ่งที่จ าเป็นส าหรับมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ด้อยความสามารถในการ
ช่วยเหลือตัวเอง  HHS ประกอบด้วย 11 หน่วยงานปฏิบัติการในส่วนกลาง และ 10 หน่วยงาน          
ในภูมิภาค ส าหรับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร คือ องค์การอาหารและยา
สหรัฐอเมริกา หรือ FDA (U.S. Food and Drug Administration) โดยจะท าการศึกษาบทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานดังกล่าวในรายละเอียดดังนี้       
   องค์กำรอำหำรและยำสหรัฐอเมริกำ (FDA)  

FDA รับผิดชอบเรื่องการปกป้องและส่งเสริมด้านการสาธารณสุขผ่านกฎระเบียบต่าง ๆ 
ภายใต้กฎหมาย Federal Food, Drug, and Cosmetic Act หรือ  FD&C Act  และควบคุมดูแลในเรื่อง
ความปลอดภัยด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ยารักษาโรค ซึ่งรวมทั้งยาที่สั่งโดย
แพทย์ (Prescription) และยาที่วางขายทั่วไปตามร้านขายยาโดยทั่วไป (Over-the-counter) วัคซีน    
ยาปฏิชีวนะ การถ่ายเลือด อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์แผ่รังสีด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องส าอาง และ
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาสัตว์ 

นอกจากนี้ FDA ยังบังคับใช้กฎหมายอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ Section 361 
ของกฎหมายบริการด้านสาธารณสุข (Public Health Service Act) และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ซึ่งหลาย ๆ กฎระเบียบไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องอาหารและยา  อาทิ  สุขอนามัยในการเดินทางระหว่าง
มลรัฐ และการควบคุมเชื้อโรคในสินค้าบางชนิด รวมถึงอาหารสัตว์เลี้ยง การบริจาคเชื้ออสุจิ (Sperm) 

โครงสร้ำงหน่วยงำน   
FDA ประกอบด้วยศูนย์และส านักงาน 9 แห่งในส่วนกลาง และมีหน่วยงานในระดับ

ภูมิภาค 223 แห่ ง และห้องปฏิบัติการทางเคมี อีก 13 แห่ ง ใน  50 มลรัฐทั่ วประเทศและ               
เขตการปกครองหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโก (United States Virgin Islands and 
Puerto Rico) ทั้งนี้ FDA บริหารงานโดยกรรมาธิการ (Commissioner) ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี  
ด้วยความเห็นชอบของวุฒิสภา 
  โครงสร้างหลักของ FDA ซึ่งประกอบด้วย 5 หน่วยงานที่ดูแลศูนย์และส านักงานต่าง ๆ 
(ภาพท่ี 3)  

 
 
ภาพที่ 3 แผนภูมิโครงสร้างหน่วยงานหลักของ FDA 

อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ตามที่ได้กล่าวข้างต้น FDA มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย FD&C Act ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยภายใต้ FDA ที่ดูแลใน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและอาหารดังที่ได้แสดงในตารางที่ 3  

หน่วยงานและศูนย์ที่ดูแลในเรื่องมาตรฐาน และการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร 
ที่ส าคัญประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการประยุกต์ 
(Center for Food Safety and Applied Nutrition,  CFSAN),  ศู น ย์ สั ต ว แ พ ท ย์  (Center for 
Veterinary Medicine, CVM) และส านักงานควบคุมกฎระเบียบ (Office of Regulatory Affairs,ORA) 
 

Office of the Commissioner 
 

Office of Foods and Veterinary 
Medicine (CVM) 

 

Office of Medical Products and 
Tobacco 

 

Office of Operations 

 

Office of Global Regulatory 
Operations and Policy 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Virgin_Islands
http://en.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
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ตำรำงท่ี 3  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบเรื่องสินค้ำเกษตรและอำหำรของหน่วยงำนภำยใต้ FDA  

หน่วยงำน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ศูนย์ความปลอดภัยด้านอาหารและ
โภชนาการประยุกต์ 
(CFSAN) 
 

อยู่ภายใต้ส านักงานอาหารและสัตว์แพทย์ (Office of Foods 
and Veterinary Medicine) มีหน้ าที่ ดูแลอาหารให้มีความ
ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ปราศจากการปนเปื้อนและปิดฉลาก
ถูกต้องตามความเป็นจริง รวมทั้ งเครื่องส าอางให้มีความ
ปลอดภัยและปิดฉลากอย่างถูกต้อง ดูแลมาตรฐาน HACCP 
ส าหรับอาหารทะเลและน้ าผักและผลไม้สด ท างานร่วมกับ
องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ WHO, FAO และโคเด็กซ์ 

ศูนย์สัตวแพทย ์
(CVM) 

อยู่ภายใต้ส านักงานอาหารและสัตวแพทย์ มีหน้าที่ พัฒนา
กฎระเบี ยบและนโยบายด้ านอาหารสัตว์และสัตว์ เลี้ ย ง         
วัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ ยาสัตว์โดยพิจาณาอนุญาตการใช้ยา
และวัตถุเจือปนในยา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาสัตว์ แต่ไม่
ดูแลเรื่องวัคซีนส าหรับสัตว์ เนื่องจากอยู่ในความดูแลของ USDA 

ส านักงานควบคุมกฎระเบียบ 
(ORA) 

อยู่ภายใต้ส านักงานปฏิบัติการด้านต่างประเทศและนโยบาย 
( Office of Global Regulatory Operations and Policy)     
มีหน้ าที่ หลักในการตรวจสอบผู้ประกอบการ  ทั้ งในและ
ต่างประเทศ ตรวจสอบการน าเข้าและตรวจสอบทางกายภาพ
สินค้าน าเข้า เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ให้ความรู้และอบรม
เรื่องกฎระเบียบ สืบสวนทางอาญา ดูแลการเรียกคืนสินค้า 
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือ
รับทราบข้อมูล สอบสวนรายงานเกี่ยวกับการร้องเรียนของ
ผู้บริโภคและการแพร่กระจายความเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหาร
และอ่ืนๆ ตอบโต้การคุกคามสุขภาพจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และอ่ืน ๆ   

 กลไกกำรบังคับใช้ระเบียบ   
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า FDA มีหน่วยงานและห้องปฏิบัติการตั้งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ    

ทั่วประเทศ โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นผู้ด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย ส าหรับการ
ตรวจสอบการน าเข้า FDA จะมีเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ตามท่าอากาศยานและท่าเรือต่าง ๆ โดยปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงาน CBP   
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FDA บังคับใช้กฎระเบียบการน าเข้าสินค้าภายใต้กฎหมายเหล่านี้   
1)  Federal Food, Drug, and Cosmetic Act 
2)  Fair Packaging and Labeling Act 
3)  Import Milk Act/Filled Milk Act 
4)  Federal Caustic Poison Act 
5)  Radiation Control for Health and Safety Act 
6)  Public Health Service Act, Part F, Subpart 1, Biologic Products 

7)  Federal Cigarette Labeling and Advertising Act 
8)  Comprehensive Smoking Tobacco Health and Education Act of 1986 

9) Title 21 CFR, especially Part 1, Subpart E – Imports and Exports 

FDA  มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารน าเข้า   
ทุกชนิด ยกเว้น ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากไข่ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ USDA  โดยมี
กลไกการบังคับใช้กฎระเบียบดังนี้ 

1) การตรวจสอบ (Inspection)   
FDA มีโปรแกรมส าหรับการตรวจสอบผู้ผลิตสินค้าอาหารในต่างประเทศ  (Foreign 

Food Facility Inspection Program) เพ่ือส่งออกมายังสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงโรงงานผลิต แปรรูป 
บรรจุ/บรรจุใหม่ และผู้จัดเก็บสินค้าอาหาร ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ที่ได้รับภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหารให้ทันสมัย (Food Safety Modernization Act, FSMA) ซึ่งได้
ประกาศเป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 โดยมีการบังคับใช้กับผู้ประกอบการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือสร้างความม่ันใจในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร   

การตรวจสอบผู้ผลิตในต่างประเทศออกแบบมาเพ่ือระบุปัญหาความปลอดภัยด้าน
อาหารก่อนที่จะถึงสหรัฐอเมริกา เพื่อตรวจสอบมาตรฐานของผู้ผลิตในเรื่องความสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ด้านความปลอดภัยด้านอาหารของ FDA เพ่ือช่วยในเรื่องการตัดสินใจอนุญาตการน าเข้าสินค้าอาหารสู่
สหรัฐอเมริกา และเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าสินค้าอาหารภายใต้การดูแลของ FDA ได้มาตรฐานตาม
กฎหมาย Federal Food, Drug, and Cosmetic Act ของสหรัฐอเมริกา  

ส าหรับการตรวจสอบในสถานประกอบการทั่วไป ถ้าพบการละเมิด  หรือฝ่าผืน
กฎระเบียบในระหว่างการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบของ FDA อาจจะออกใบ FDA Form 483 ซึ่งจะระบุ

รายละเอียดการละเมิดให้แก่ผู้ประกอบการได้รับทราบ ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการตอบเป็น      
ลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขที่ก าลังด าเนินการ หรือแผนที่จะด าเนินการให้ถูกต้องตาม
กฎระเบียบของ FDA 
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2) การสุ่มตัวอย่าง (Sampling)  
ภายใต้กฎหมาย FD&C Act, Section 702(a)[21 U.S.C. 372(a)] ได้มอบอ านาจให้ 

FDA ท าการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสินค้าอาหาร ยาและเครื่องส าอางจากแหล่งต่าง  ๆ เช่น ตัวอย่าง
สินค้าในระหว่างการน าเข้า ตัวอย่างสินค้าล็อต (Lot) ที่อยู่ในความถือครองของผู้ผลิต ผู้แปรรูปและ       
ผู้บรรจุ/บรรจุใหม่ ตัวอย่างสินค้าในพาหนะระหว่างการขนส่ง  เป็นต้น ซึ่งตัวอย่างดังกล่าวจะถูกน าไป
ตรวจสอบและใช้เป็นหลักฐานในการด าเนินการทางกฎหมาย หากตรวจสอบพบว่าสินค้านั้ นไม่ได้
มาตรฐานหรือละเมิดกฎระเบียบในการเก็บตัวอย่างสินค้าน าเข้า FDA แยกตัวอย่างออกเป็น 2 ประเภท คือ  

(1)  ตัวอย่างสินค้าน าเข้า (Import sample) เป็นการเก็บตัวอย่างสินค้าในช่วงที่
อยู่ระหว่างด าเนินการน าเข้า 

(2)  ตัวอย่างสินค้าน าเข้าภายในประเทศ (Domestic import sample)  เป็นการ
เก็บตัวอย่างสินค้าที่น าเข้าที่ผ่านกระบวนการน าเข้ามาสู่ระบบตลาดภายในประเทศแล้ว FDA สามารถ
ตามไปเก็บตัวอย่างเพ่ือน ามาตรวจสอบอีกได้หากมีข้อสงสัย 

3) การเรียกคืน (Recall)  
ในการเรียกคืนอาหาร ผู้ประกอบการผลิตอาหารจะเรียกคืนสินค้าของตนเองออก

จากตลาด เมื่อมีการตรวจพบว่าสินค้ามีการปิดฉลากไม่ถูกต้อง หรืออาหารอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้บริโภคเนื่องจากการปนเปื้อนหรือเป็นต้นเหตุของการแพร่กระจายของความเจ็บป่วยอัน
เนื่องมาจากอาหาร FDA แบ่งระดับอันตรายของสินค้าเรียกคืนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

ระดับ 1 (Class I) หมายถึง อันตรายซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สุขภาพอย่างร้ายแรงหรืออาจถึงแก่ความตายได้หากใช้ผลิตภัณฑ์นี้    

 ระดับ 2 (Class II) หมายถึง อันตรายซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยที่จะก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อสุขภาพหากใช้ผลิตภัณฑ์นี้      

ระดับ 3 (Class III)   หมายถึง การใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สุขภาพ     
 ทั้งนี้ FDA จะประกาศเผยแพร่ข้อมูลการเรียกคืน ซึ่งมีทั้ง อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ เครื่องมืออุปกรณ์ และเครื่องส าอาง บนเว็บไซต์ของ FDA ที่เว็บไซต์นี้ : 

http://www.fda.gov/Safety/Recalls/default.htm 
4) การออกค าสั่ง (Injunction)  

การออกค าสั่งกระบวนการทางแพ่งเพ่ือหยุดหรือป้องกันการละเมิดกฎระเบียบ    
เช่น การยับยั้งไม่ให้สินค้าที่มีปัญหาหมุนเวียนในตลาดเป็นการชั่วคราวเพ่ือให้ด าเนินการแก้ไข เกิดขึ้ นใน
กรณีท่ีบริษัทเคยมีประวัติการละเมิดกฎระเบียบและสัญญาว่าจะแก้ไข แต่ไม่ด าเนินการแก้ไข    

 
 
 

http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/FederalFoodDrugandCosmeticActFDCAct/FDCActChapterVIIGeneralAuthority/ucm2016709.htm
http://www.fda.gov/Safety/Recalls/default.htm
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5) การด าเนินคดีทางอาญา (Criminal prosecution)   
FDA สามารถด าเนินคดีทางอาญาต่อผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบ โดยมีส านักงานสอบสวน

ทางอาชญากรรม (Office of Criminal Investigations, OCI) ท าหน้าที่กลั่นกรองและเป็นศูนย์กลาง
ประสานงานเรื่องการสอบสวนทางอาชญากรรมของ FDA การด าเนินคดีทางอาญาสามารถเริ่มจากการ
ร้องเรียนของผู้บริโภค การตรวจสอบของ FDA การมอบหมายของสภา Congress การร้องเรียนของคู่แข่ง
ทางการค้า โรงพยาบาล การสัมภาษณ์  การลอบดักฟัง การแจ้งเบาะแส หรือการประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น มาตรการลงโทษ ได้แก่ การจ าคุก และปรับ  

นอกจากนี้ FDA ยังมีกลไกและกระบวนการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 
ได้แก่   

6) จดหมายเตือน (Warning letters)  
หมายถึง การออกจดหมายเตือนในกรณีที่มีการตรวจสอบและผลการตรวจสอบ

พบว่าผู้ประกอบการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎระเบียบของ FDA อย่างมีนัยส าคัญ เช่น การผลิตไม่ได้มาตรฐาน 
การแอบอ้างสรรพคุณ หรือการแจ้งวิธีการใช้ไม่ถูกต้อง FDA จะออกจดหมายเตือนซึ่งระบุสิ่งที่ต้องแก้ไข
พร้อมแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และกรอบระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ เมื่อผู้ประกอบการด าเนินการ
แก้ไขตามแนวทางที่ระบุใน Warning letter และ FDA ได้ประเมินผลการแก้ไขแล้วพบว่าครบถ้วน
สมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในจดหมายเตือน ก็จะออกจดหมายปิด (Close-out-letter) ซึ่งถือการสิ้นสุด
กระบวนการจดหมายเตือน ทั้งนี้ FDA จะไม่จดหมายปิดดังกล่าวหากพบว่าการแก้ไขไม่ครบถ้วนหรือแก้ไข
ได้เพียงบางส่วน 

7) การเฝ้าระวังการน าเข้า (Import Alert)  
Import Alert เป็นการประกาศแจ้งของ FDA เพ่ือให้ส านักงานในพ้ืนที่และ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการน าเข้าของ FDA ได้ทราบว่ามีผู้ผลิตในต่างประเทศและสินค้า หรือผู้น าเข้าละเมิด
กฎระเบียบของ FDA  ซึ่งโดยปกติบริษัทและสินค้าที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ใน Import Alert จะถูกกักกัน
โด ย ไม่ ต้ อ ง ต ร ว จ ส อ บ ท า งก า ย ภ า พ  (Detention Without Physical Examination,  DWPE)             
โดยกระบวนการจะเริ่มขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของ FDA ตรวจสอบพบว่าสินค้ามีปัญหา จึงรายงานไปยัง
หน่วยงาน Division of Import Operations (DIO) เพ่ือเสนอให้น ารายชื่อบริษัทและสินค้าข้ึนประกาศใน 
Import Alerts การเสนอดังกล่าวอาจมาจากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลทั้งในและต่างประเทศ การแถลง
ข่าว หรือการร้องเรียนจากธุรกิจ หลังจากนั้น DIO จะตรวจสอบข้อเสนอและหลักฐานข้อมูลทั้งในปัจจุบัน
และในอดีตประกอบการตัดสินใจว่าควรใช้มาตรการ DWPE หรือไม่ บางครั้งอาจจะหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายใน FDA เพ่ือพิจารณาก่อนน ารายชื่อประกาศใน Import Alert ซึ่งอาจมีชื่อเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า “Import Alert Red List” 

Import Alert มีหลายประเภท โดยจะมีการระบุชื่อผู้ผลิต ผู้ส่ง ผู้ปลูกและสินค้า   
สินค้าที่พบมากใน Import Alert ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องส าอาง ผักและผลไม้ สีเจือปนในอาหาร 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารก าจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหาร ขนมอบ ส่วนผสมประเภทสารออกฤทธิ์ในยา   
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ถุงมือยางและถุงยางอนามัย เป็นต้น บางครั้ง FDA ประกาศ Import Alert ส าหรับสินค้าที่มาจากในบาง
พ้ืนที่ซึ่งอาจครอบคลุมทั้งประเทศ ภูมิภาค หรือทั้งโลก อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตอาจได้รับการยกเว้นจากการ
ถูกกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพจากประกาศดังกล่าวได้โดยการยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อ FDA พร้อมด้วยหลักฐานที่หนักแน่นเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้ผลิตรายนั้นไม่เข้าข่าย  Import Alert 
หาก FDA ยอมรับข้อพิสูจน์นั้นก็จะน าชื่อของผู้ผลิตนั้นไปไว้ใน “Import Alert Green List” ซึ่งถือเป็น
รายชื่อบริษัทที่ไม่อยู่ในข่ายต้องถูกกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพ นอกจากนี้ ยังมีบัญชี “Import 
Alert Yellow List” ซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อสินค้าที่มีปัญหาบ่อยในอดีต หรือ FDA มีความกังวลเรื่อง
มาตรฐานการผลิต โดยปกติบริษัทที่มีชื่ออยู่ในบัญชีนี้จะไม่ถูกกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพ    
แต่จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดกวดขันมากกว่าปกติ  
 นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมาย FSMA ได้มอบอ านาจหน้าที่ใหม่ให้ FDA สามารถน าชื่อ
ผู้ประกอบการที่ปฏิเสธการเข้าตรวจสอบของ FDA ไปขึ้นบัญชี Import Alerts  

ทั้ ง นี้  ส า ม า ร ถ ห า ข้ อ มู ล เกี่ ย ว กั บ  Import Alert ข อ ง  FDA ได้ ที่ เ ว็ บ ไซ ต์ 
http://www.fda.gov/ForIndustry/ImportProgram/ImportAlerts/default.htm 

8) การกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพ (Detention without Physical 
Examination, DWPE) 

DWPE หมายถึง การกักกันสินค้าที่น าเข้ามาทางด่านน าเข้าต่าง ๆ ในทันทีโดยไม่
ต้องมีการตรวจสอบทางกายภาพก่อน หากสินค้าหรือผู้ประกอบการผลิต/จ าหน่ายสินค้านั้นมีรายชื่ออยู่ใน 
Import Alert ของ FDA ผู้น าเข้าหรือผู้แทนจะต้องด าเนินการเพ่ือพิสูจน์ว่าสินค้าที่น าเข้ามานั้นได้มีการ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐาน หรือส่งมอบแผนด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตาม
กฎระเบียบ มิฉะนั้นจะถูกปฏิเสธการน าเข้า  

9) การปฏิเสธการน าเข้า (Import refusal)  
หมายถึง การปฏิเสธการน าเข้าสินค้าที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบ

ของ FDA โดยผู้รับผิดชอบไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้าที่น าเข้ามานั้นปฏิบัติถูกต้องกฎระเบียบหรือ
มาตรฐานหรือไม่สามารถด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของ FDA ซึ่งจะส่งผลให้มีการส่งสินค้า
กลับคืนไปยังแหล่งที่มา หรือสั่งให้ท าลายสินค้าภายใน 90 วัน 
 ทั้ ง นี้  ส า ม า ร ถ ห าข้ อ มู ล เกี่ ย ว กั บ  Import refusal ข อ ง  FDA ได้ ที่ เว็ บ ไซ ต์ 
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/ 

2.1.3  กระทรวงควำมม่ันคงแห่งมำตุภูมิสหรัฐอเมริกำ (DHS)  
DHS ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  2545 หนึ่งปีภายหลังเหตุการณ์การก่อการร้าย

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 ภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ หรือ Homeland Security Act, 
2002  DHS มีภาระกิจหลัก 5 ด้าน ประกอบด้วย การป้องกันการก่อการร้ายและเสริมสร้างความมั่นคง     

http://www.fda.gov/ForIndustry/ImportProgram/ImportAlerts/default.htm
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/
http://en.wikipedia.org/wiki/Homeland_Security_Act
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สร้างความปลอดภัยและดูแลด้านชายแดน บังคับใช้และบริหารกฎหมายคนเข้าเมือง ปกป้องและสร้าง
ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ (Cyberspace) และเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติต่างๆ  

ภายใต้การบริหารจัดการด้านชายแดน DHS มีหน้าที่ในการดูแลด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ ซึ่ งรับผิดชอบโดยหน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดน หรือCustom and Border 
Protection (CBP) ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดของบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวดังต่อไปนี้  
  หน่วยงำนศุลกำกรและป้องกันชำยแดน (CBP)  
  CBP เป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดหน่วยงานหนึ่งของ DHS มีหน้าที่ส าคัญ
อันดับแรกคือ การป้องกันผู้ก่อการร้ายและอาวุธเข้าสู่สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่ดูแลด้านความ
ปลอดภัยและอ านวยความสะดวกด้านการค้า และการเดินทางพร้อมกับการบังคับใช้กฎระเบียบต่าง  ๆ 
รวมถึงกฎหมายคนเข้าเมืองและยาเสพติด  
  CBP จัดท าแผนงานต่าง ๆ เพ่ือปกป้องเมืองท่าและชายแดน ในขณะเดียวกันก็ช่วยเร่ง
กระบวนการการค้าให้รวดเร็วขึ้น โดย CBP ท างานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลอ่ืน ๆ และภาคเอกชนเพ่ือให้
ระบบการค้าต่างประเทศมีประสิทธิภาพ โดยในด้านการค้าระหว่างประเทศ CBP ได้ให้ความส าคัญในเรื่อง
ของการละเมิดกฎระเบียบ (Non-compliance) ซึ่งปัจจุบัน CBP ให้ความส าคัญใน 7 เรื่อง ตามล าดับ 
ได้แก่  

1) การเกษตร (Agriculture) 
2) มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (Anti-dumping and countervailing 

duties)  
3) ความปลอดภัยเรื่องการน าเข้า (Safety imports)  
4) สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property rights)  
5) การลงโทษ (Penalties)  
6) รายได ้(Revenue)   
7) สิ่งทอ (Textiles) 

โครงสร้ำงหน่วยงำน  
  CPB ประกอบด้วยคณะกรรมาธิการ (Commissioners) ทั้งหมด 14 คณะ ท าหน้าที่
ควบคุมดูแลเจ้าหน้าศุลกากรและเจ้าหน้าที่ตรวจตราตามแนวชายแดนจ านวน 60,000 คน ซึ่งปฏิบัติงาน
ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ การหาข่าวกรอง (Intelligence) เทคโนโลยี และการสนับสนุน
อ่ืนในเรื่องการค้า CBP มีส านักงานปฏิบัติการในพ้ืนที่ (Office of  Field Operations, OFO) ทั้งหมด   
20 ส านักงานทั่วประเทศที่บริหารดูแลและสนับสนุนการด าเนินงานของด่านน าเข้าทั้งหมด 328 แห่ง 
และสถานีตรวจผ่านล่วงหน้า (CBP preclearance) ส าหรับผู้โดยสารทางเครื่องบินและสิ่งของที่น าติดตัว
มากับการเดินทาง ทั้งนี้  ไม่รวมสิ่งของที่น าเข้ามาเพ่ือการค้า โดยมีอยู่ทั้งหมด 15 แห่ง ตั้งอยู่ใน           
6 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา คาริเบียน ไอร์แลนด์ และสหรัฐอาหรับอิไมเรต  
  ภาพที่ 4 แสดงแผนภูมิโครงสร้างหน่วยงานในส่วนกลางของ CBP 
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ภาพที่ 4  แผนภูมิโครงสร้างหน่วยงาน CBP 

อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ    
1) ด้านความมั่นคงชายแดน (Border security)   

หน่วยงาน CBP ปกป้องความม่ันคงชายแดนและด่านน าเข้า ด้วยการป้องกันการเข้า
มาของคนที่ไม่ได้รับอนุญาตและสินค้าผิดกฎหมาย โดยมีส านักงานปฏิบัติการในพ้ืนที่ (Office of Field 
Operations)  ส านักงานตรวจตราตามแนวชายแดน (Office of Border Patrol) และส านักงานดูแลทาง
อากาศและทางทะเล (Office of Air and Marine) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายมากที่สุดของ
รัฐบาลกลาง  

2) ด้านการค้า (Trade)   
CBP ท าหน้าที่ป้องกันและอ านวยความสะดวกเรื่องการน าเข้าสินค้าที่มาถึง

สหรัฐอเมริกาผ่านกระบวนการตรวจสอบ ณ ด่านน าเข้า และปกป้องชาวสหรัฐอเมริกาเรื่องความ
ปลอดภัยพร้อมกับส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผ่านโครงการและมาตรการต่าง ๆ ได้แก่  

(1)   มาตรการข้อตกลงด้านการรักษาความปลอดภัยสินค้า (Container Security 
Initiative, CSI) เริ่มด าเนินการเมื่อปี 2545 เป็นโครงการที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของ CBP ท างานร่วมกับ
หน่วยงานด้านศุลกากรของประเทศต้นทางในการตรวจสอบสินค้าที่ขนส่งทางเรือโดยตู้คอนเทนเนอร์ที่มี

Commissioner 
 

Office of Administration 
 

Office of Intelligence  
and Investigative Liaison 

 
Office of Air and Marine 

 

Office of Internal Affairs 
 

Office of Border Patrol 
 

Office of International Affairs 
 

Office of Congressional Affairs 
 

Office of International Trade 
 

Office of Field Operations 
 

Office of Public Affairs 
 

Office of Human Resources 
Management 

 

Office of Technology Innovation  
and Acquisition 

 
Office of Information and 

Technology 
 

Office of Training and 
Development 
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ความเสี่ยงสูง ณ ท่าเรือในต่างประเทศก่อนที่จะขนลงเรือเพ่ือส่งไปยังสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีท่าเรือ     
58 แห่งทั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการ CSI รวมทั้งท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทย  

(2)  โครงการหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างศุลกากรและภาคธุรกิจในการต่อต้าน
การก่ อการร้ าย  (Customs-Trade Partnership Against Terrorism, C-TPAT) โค รงก าร เริ่ ม ขึ้ น        
เมื่อปี 2544 เป็นโครงการตามความสมัครใจส าหรับผู้น าเข้าที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ของ CBP และต้องรับผิดชอบในเรื่องระบบความปลอดภัยตลอดกระบวนการขนส่งสินค้า จะได้รับความ
สะดวกจาก CBP ในด้านความรวดเร็วในกระบวนการน าเข้าสินค้าสู่สหรัฐอเมริกา โดยมีโอกาสที่จะถูก
ตรวจสอบน้อยมาก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประวัติในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้น าเข้า และข้อมูลเรื่อง
ความปลอดภัย ปัจจุบันมีมากกว่า 10,692 บริษัทที่ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมโครงการ C-TPAT   

(3)   โครงการสิ่งแวดล้อมทางการค้าแบบอัตโนมัติ (Automated Commercial 
Environment, ACE) ริเริ่มโครงการเมื่อปี 2544 เป็นระบบการจัดการค้าที่ทันสมัยที่ออกแบบมาเพ่ือ
อ านวยความสะดวกทางการค้าพร้อมกับการคุ้มครองความมั่นคงด้วยระบบอัตโนมัติ โดยมีการเก็บ
รวบรวม แบ่งปันและประมวลผลข้อมูลให้กับ CBP และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูล  
ส าหรับการน าเข้าและส่งออก 

3) ด้านการเดินทาง (Travel)  
ท าหน้าที่ให้ความปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ด้วยการประเมินความ

เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย     
กลไกกำรบังคับใช้กฎระเบียบ 
CBP มีอ านาจหน้าที่หลักภายใต้กฎหมาย Tariff Act of 1930, Section 596 ในการ

ตรวจค้นสินค้าขาเข้าและขาออก โดยสามารถท าการยึด (Seize) และปรับ (Forfeit) สินค้าที่ถูกขโมย 
ลักลอบน าเข้าโดยไม่เสียภาษี (Smuggle) หรือซุกซ่อนน าเข้ามา (Clandestine) และรวมถึงสิ่งผิด
กฎหมาย (Contraband) และวัตถุระเบิดที่เป็นพลาสติกซึ่งไม่ระบุแหล่งที่มา นอกจากนี้ ในการน าเข้า
สินค้าเกษตรและอาหาร CBP ได้รับมอบอ านาจให้บังคับใช้กฎระเบียบแทนบางหน่วยงาน เช่น APHIS 
และ FDA 

CBP ใช้ข้อมูลจากระบบชี้เป้าหมายอัตโนมัติ (Automated Targeting System) และ
ระบบข้อมูลการส่งออกอัตโนมัติ (Automated Export System) เพ่ือระบุสิ่งของหรือบุคคลที่อาจเป็นภัย
คุกคามต่อความปลอดภัยและความม่ันคง  

สินค้าหรือสิ่งของอาจถูกยึดหรือเสียค่าปรับโดย CBP ได้ หากเข้าข่ายดังต่อไปนี้ 
1)  การน าเข้าสิ่งที่มีข้อจ ากัด หรือห้ามน าเข้าอันเนื่องมาจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

ต่อสุขภาพหรือมีการอนุรักษ์ (Conservation)  
2)  สินค้าไม่มีใบอนุญาตการน าเข้าจากรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา 
3)  สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือรูปพรรณทางการค้า 

(Trade dress) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Automated_Targeting_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Automated_Export_System


๓๖ 
 

4)  สินค้าที่ละเมิดกฎระเบียบเรื่องแหล่งก าเนิดสินค้า (Rules of origin) โดยจงใจ    
หรือกระท าซ้ า ๆ กัน 

5)  การใช้เอกสารปลอมก ากับสินค้าน าเข้าที่มีการจ ากัดปริมาณ (Quotas)  ซึ่งต้องแนบ
เอกสารจากรัฐบาลประเทศต้นก าเนิดสินค้า  

การด าเนินทางกฎหมาย CPB ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการลงโทษทางกฎหมายแก่ผู้ที่
ละเมิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา ดังนี้ 

1) การด าเนินคดีทางแพ่ง (Civil penalties) ภายใต้  Section 592 ของกฎหมาย

ศุลกากร  หรือ Tariff Act of 1930 มอบอ านาจให้  CBP ท าการลงโทษเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 

(Monetary penalty) ซึ่งเป็นมาตรการพ้ืนฐานที่ CBP ใช้มากที่สุดกับบุคคลผู้ที่น าเข้า พยายามน าเข้า 
หรือช่วยเหลือ (Aid) หรือจัดซื้อ (Procure) สินค้าโดยจงใจที่จะละเมิดกฎหมายหรือส าแดงเท็จเกี่ยวกับ
เอกสาร ใบแจ้ง หรือการละเลย หรือกระท าการใดที่ฉ้อฉลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ส าคัญของสินค้า  

2) การด าเนินคดีทางอาญา (Criminal penalties) นอกเหนือจากการลงโทษทางแพ่ง       
ยังสามารถด าเนินคดีทางอาญา ซึ่งมีโทษถึงจ าคุกหรือปรับ หรือทั้งจ าและปรับ 

2.1.4  หน่วยงำนคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (U.S. Environmental Protection Agency) 
หรือ EPA 

EPA เป็นหน่วยงานภายใต้รัฐบาลกลาง ก่อตั้ งขึ้น เมื่อวันที่  2 ธันวาคม 1970          
เพ่ือปฏิบัติภารกิจเรื่องการคุ้มครองสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยการก าหนดและบังคับใช้กฎระเบียบ
ภายใต้กฎหมายที่ผ่านสภานิติบัญญัติสหรัฐอเมริกา มีผู้อ านวยการ (Administrator) ซึ่งแต่งตั้งโดย
ประธานาธิบดีโดยความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติ เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่า
คณะรัฐมนตรี (Cabinet) ในระดับรัฐบาลกลาง  

  โครงสร้ำงหน่วยงำน  
  EPA มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประกอบด้วยส านักงาน 12 แห่ง        

ในส่วนกลาง (ภาพที่ 5) และมีส านักงานในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 10 แห่ง มีห้องปฏิบัติการ 27 แห่ง   
มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 15,913 คน (ข้อมูลปี 2556) มากกว่าร้อยละ 50 เป็นวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tariff_Act_of_1930
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ภาพที่ 5 แผนภูมิโครงสร้างหน่วยงานหลักของ EPA 

  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
  กิจกรรมหลักของหน่วยงาน คือ การประเมินผล วิจัยและศึกษาเกี่ยวกับภาวะ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังท างานร่วมกับอุตสาหกรรม และหน่วยงานรัฐบาลทุกระดับในโครงการ
อาสาสมัครป้องกันมลภาวะและการอนุรักษ์พลังงาน   

EPA มีหน้าที่ในการพัฒนาและก าหนดกฎระเบียบมาตรฐานภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
และการบังคับใช้ในระดับประเทศ โดยการหารือกับหน่วยงานรัฐบาลระดับมลรัฐ กลุ่มชนพ้ืนเมืองและ
ท้องถิ่น เพ่ือน าไปบังคับใช้ โดย EPA ให้ความช่วยเหลือในเรื่องแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
ของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง     

EPA ได้รับมอบอ านาจให้ก าหนดกฎระเบียบการใช้สารก าจัดศัตรูพืช ภายใต้กฎหมาย   
2 ฉบับ ได้แก่  

1) กฎหมายสารก าจัดแมลง เชื้อราและหนูของรัฐบาลกลาง (Federal Insecticide, 
Fungicide, and Rodenticide Act, FIFRA)  

เป็นกฎหมายที่ก าหนดกฎระเบียบพื้นฐานเกี่ยวกับการขาย จ าหน่าย และการใช้สาร
ก าจัดศัตรูพืชในสหรัฐอเมริกาซึ่งมอบอ านาจให้ EPA ตรวจสอบและขึ้นทะเบียนสารก าจัดศัตรูพืชเพ่ือใช้
ตามท่ีก าหนด และมีอ านาจในการงดชั่วคราวหรือยกเลิกทะเบียนดังกล่าวหากมีข้อมูลแสดงว่าจะเกิดความ
เสี่ยงหากมีการใช้ต่อไป  

 

EPA 
Office of Administration and Resources 

Management 
 

Office of Air and Radiation 

Office of Chemical Safety and Pollution 
Prevention 

Office of the Chief Financial Officer 

Office of Enforcement and Compliance 
Assurance 

Office of Environmental Information 

Office of General Counsel Office of Inspector General 

Office of International and Tribal Affairs Office of Research Development 

Office of Solid Waste and Emergency 
Response 

Office of Water 
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2) กฎหมายอาหาร ยา และเครื่องส าอางของรัฐบาลกลาง (Federal Food, Drug, 
and Cosmetic Act, FFDCA)  

มอบอ านาจให้ EPA ก าหนดระดับสารพิษตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ (Maximum 
Residue Limits : MRLs) หรือ Tolerance ในอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียด
เกี่ยวกับมาตรฐานและการจัดท าในหัวข้อเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร    

 ส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องสารก าจัดศัตรูพืชคือ ส านักงานความปลอดภัย
ด้ านสารเคมีและการป้ องกันมลพิษ (Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, 
OCSPP) โดยมีส านักงานแผนงานสารก าจัดศัตรูพืช (Office of Pesticide Programs, OPP) ท าหน้าที่
ควบคุมกฎระเบียบเรื่องการผลิตและการใช้สารก าจัดศัตรูพืชทั้ งหมดในสหรัฐอเมริกาซึ่งรวมทั้ง             
ยาฆ่าแมลง ยาปราบวัชพืช ยาฆ่าหนู นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก าหนดปริมาณสารก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร หรือ Tolerance 
  กลไกกำรบังคับใช้กฎระเบียบ  

  EPA มีอ านาจในการบังคับใช้กฎระเบียบ อาทิ ปรับ (Fines) ลงโทษ (Sanction) และ
มาตรการอ่ืน ๆ   นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้มลรัฐและกลุ่มชนพ้ืนเมือง  ท าหน้าที่บางส่วนแทน    
รัฐบาลกลาง เช่น การออกใบอนุญาต  การก ากับดูแลเรื่องการตรวจสอบและการใช้และการบังคับใช้
กฎระเบียบ 

2.2  หน่วยงำนระดับมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 แคลิฟอร์เนียเป็นหนึ่งในจ านวนทั้งหมด 50 มลรัฐในสหรัฐอเมริกา มีพ้ืนที่ทั้งหมด 158,706 
ตารางไมล์ (411,047 ตารางกิโลเมตร) เป็นมลรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจาก     
มลรัฐอลาสกา และเท็กซัส มีประชากรทั้งหมดกว่า 37 ล้านคน เป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศ 
มีภาคการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญ โดยมีฟาร์มการเกษตรและปศุสัตว์จ านวน 80,500 ฟาร์ม 
ภาคการเกษตรคิดเป็นมูลค่า 42,600 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา สร้างผลิตผลในระบบเศรษฐกิจ           
ที่เก่ียวข้องคิดเป็นมูลค่าอย่างน้อย 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา แคลิฟอร์เนียมีความหลากหลาย
ด้านประชากรและวัฒนธรรมการบริโภค ด้านการปกครองแบ่งออกเป็น 58 เขตการปกครอง (County)   
ภาพที่ 6 แสดงให้เห็นการแบ่งแยกหน่วยงานบริหารของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  
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ภาพที่ 6  แผนภูมิโครงสร้างหน่วยงานบริหารของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย   

แคลิฟอร์เนียเป็นเมืองท่าด่านการน าเข้าส่งและออกสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญทางภาค
ตะวันตกของประเทศ และเป็นมลรัฐที่มีความเข้มงวดและครอบคลุมมากที่สุดในเรื่องการตรวจสอบสาร
ตกค้างของสหรัฐอเมริกา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ประกอบด้วย 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ หน่วยงานอาหารและเกษตรแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California 
Department of Food and Agriculture, CDFA)  หน่วยงานบริการด้านสาธารณสุขและมนุษย์ของ    
มลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย  (California Health and Human Services Agency, CHHS) และหน่ วยงาน
คุ้มครองสิ่ งแวดล้อมแห่ งมลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย  (California Environmental Protection Agency, 
CalEPA)   

2.2.1  หน่วยงำนอาหารและเกษตรของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (CDFA) 
  CDFA ก่อตั้งเมื่อปี 2462 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องการปกป้องและส่งเสริม
ภาคการเกษตรของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน มีหน่วยงานปฏิบัติการมากกว่า     
100 แห่งทั่วเขตมลรัฐ เพ่ือให้บริการผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้าและประชาชน โดยในหลาย ๆ กิจกรรม     
มีการประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานระดับหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ซึ่งบริหารงานโดย
คณะกรรมาธิการเกษตรแห่งท้องถิ่น (County Agricultural Commissioners) 

Executive State Agencies and 
Departments of California 

Cabinet-level  
agencies 

Cabinet-level 
departments 

Business, Consumer 
Services and Housing 

Government 
Operations 

 

Environmental 
Protection (CalEPA) Health and Human 

Services  (CHHS) 

 

Labor and Workforce 
Development 

Natural Resources 

Transportation 

Corrections and 
Rehabilitation 

Education 

 
Finance Food and Agriculture  

(CDFA) 

Insurance Justice 

Military 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_California_state_agencies
http://en.wikipedia.org/wiki/California_Business,_Consumer_Services_and_Housing_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/California_Business,_Consumer_Services_and_Housing_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/California_Government_Operations_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/California_Government_Operations_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/California_Health_and_Human_Services_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/California_Health_and_Human_Services_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/California_Labor_and_Workforce_Development_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/California_Labor_and_Workforce_Development_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/California_Natural_Resources_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/California_State_Transportation_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/California_Department_of_Corrections_and_Rehabilitation
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  ภารกิจ คือการปกป้องและส่งเสริมแหล่งอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
และส่งเสริมด้านการค้าสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ      
การสร้างนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม  

  วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานด้านการเกษตรที่เป็นที่เชื่อถือมากที่สุดในโลก โดยเป็นผู้น าและ
เป็นสุดยอดในด้านแผนงานและบริการเพ่ือสนองความต้องการของผู้ผลิตในประเทศ และระบบอาหาร
และเกษตรของโลก  

  เป้าหมายการท างานของ CDFA ประกอบด้วย 
1) สร้างความม่ันใจว่าอาหารมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
2) ป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงศัตรพืูชและโรคพืชที่มาจากต่างประเทศ 
3) ส่งเสริมการเกษตรของแคลิฟอร์เนียและผลผลิตอาหารทั้งในและต่างประเทศ 
4) สร้างความม่ันใจเรื่องความยุติธรรมและความเป็นระเบียบของตลาดสินค้าเกษตรใน

แคลิฟอร์เนีย 
5) สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรที่สนองความต้องการของอุตสาหกรรม   

ที่เก่ียวข้อง 
โครงสร้ำงหน่วยงำน  

CDFA ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน และ 5 โครงการพิเศษ แต่ในที่นี้จะแสดงให้เห็น
โครงสร้างเฉพาะ 6 หน่วยงาน ซึ่งมี 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร 
(แผนภาพที่ 7) 

 
 

ภาพที่ 7  แผนภูมิโครงสร้างหน่วยงานของ CDFA 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
CDFA มี 3 หน่วยงานเป็นผู้ดูแลในเรื่องการตรวจสอบความปลอดภัยด้านสินค้าเกษตร

และอาหาร 3 หน่วยงาน คือ หน่วยงานบริการด้านสุขภาพสัตว์และความปลอดภัยด้านอาหาร (Animal 
Health and Food Safety Services, AHFSS) หน่วยงานบริการด้านสุขภาพพืชและป้องกันศัตรูพืช 
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(Plant Health and Pest Prevention Services, PHPPS) และหน่วยงานบริการด้านการตรวจสอบ 
(Inspection Services, IS) โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

 2.2.1.1  หน่วยงำนบริกำรด้ำนสุขภำพสัตว์และควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร (AHFSS) 
AHFSS เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเรื่องการดูแลความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก 

ผลิตภัณฑ์นม และอาหารอ่ืน ๆ ที่ท าจากสัตว์ ปกป้องสุขภาพคนและสัตว์ด้วยการป้องกัน ตรวจจับและ
ก าจัดโรคในสัตว์และสัตว์ปีก รวมทั้งการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์นม และปกป้องผู้เลี้ยงสัตว์จากการถูกขโมย 
สัตว์พลัดหลงหรือการยักยอกด้วยการให้บริการตรวจสอบและสืบสวน 

ตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา การจ าหน่ายเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกท่ัวไปซึ่ง
จัดอยู่ในประเภทปศุสัตว์ทั่วไป (Amenable Species) ได้แก่ วัว ควาย หมู แพะ แกะ ม้า ล่อ รวมถึง   
สัตว์ปีก ได้แก่  ไก่งวง ไก่ เป็ด ห่านและนก เป็นต้น  ต้องผ่านกระบวนการฆ่าช าแหละในสถาน
ป ระกอบ การที่ ได้ รั บ ก ารต รวจสอบ และรับ รอ งจากห น่ วย งาน  FSIS ซึ่ งอ ยู่ ภ าย ใต้  USDA   
นอกเหนือไปจากนี้ ถ้าต้องการน าเข้ามาแปรรูป จะต้องด าเนินการในสถานประกอบการที่ตรวจสอบโดย
หน่วยงานของท้องถิ่น มลรัฐ หรือ USDA ของรัฐบาลกลาง ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์และ
วัตถุประสงค์ของผู้บริโภค 

  ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย การน าเข้าปศุสัตว์และสัตว์ปีกจะต้องมีใบอนุญาตน าเข้า (Entry 
permit) และใบรับรองการตรวจสอบของสัตวแพทย์ (Certificate of Veterinary Inspection : CVI)  
จากหน่วยงานสุขภาพสัตว์ของประเทศแหล่งที่มาของสัตว์ นอกจากนี้  มลรัฐแคลิฟอร์เนียยังมี            
การตรวจสอบที่ครอบคลุมมากกว่าระบบการตรวจสอบของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ดังนี้  

1) การตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์และสัตว์ปีกท่ีอยู่นอกเหนือการตรวจสอบของ USDA  
โรงฆ่าสัตว์และสัตว์ปีกท่ีอยู่นอกเหนือการตรวจสอบของ USDA ประกอบด้วย  
(1)   โรงฆ่าสัตว์เนื้อและสัตว์ปีกที่จัดอยู่ในประเภท Non-amenable Species           

ซึ่งหมายถึงสัตว์และสัตว์ปีกท่ีไม่ได้จัดอยู่ในประเภทสัตว์ทั่วไป (ควายไบซัน กวาง กระต่าย และนกกระทา 
เป็นต้น) 

(2)   โรงฆ่าสัตว์เพ่ือการบริโภคเอง  
(3)   โรงฆ่าสัตว์ปีกท่ีขายปลีกสัตว์ปีกมีชีวิต พร้อมบริการฆ่าให้ลูกค้า  
(4)   โรงฆ่าสัตว์ปีกที่มขีนาดเล็กกว่า 20,000 ซากต่อปี   

2) การตรวจสอบสถานประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่รับรองและตรวจสอบ
โดย USDA  

 (1) หากน าเข้ามาแปรรูปเพ่ือจ าหน่ายต่อ ให้กับผู้บริโภคโดยตรงในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนียจะถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานสาธารณสุขของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (CDPH)  

 (2) หากน าเข้ามาเพ่ือผ่านกระบวนการถนอมอาหาร รมควัน ตากแห้ง หรือสกัด
ไขมัน (Rendering) หรือปรุงผลิตภัณฑ์เนื้อหมูจะถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานด้านอาหารและเกษตรของ
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (CDFA) 
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นอกจากนี้การน าเข้าเนื้อสัตว์พันธุ์ต่างถิ่น (Exotic species) เช่น อีกัวน่า (Iguana) หรือ
หนูตะเภา (Guinea pig) ที่มีจ าหน่ายในตลาดเฉพาะ (Specialty markets) ในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งอยู่
นอกเหนือการตรวจสอบของ USDA หรือ CDFA แต่จะถูกตรวจสอบโดยหน่วยงาน CDPH 

ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียห้ามขายเนื้อม้า (ในขณะที่บางมลรัฐสามารถท าได้) และมีความผิด
ทางอาญาหากมีการ ซื้อ ขาย รับหรือแจกซากสัตว์ซึ่งถือเป็นสัตว์เลี้ยง (Pet) หรือสัตว์ที่เลี้ยงเป็นเพ่ือนเล่น 
(Companion) เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริโภค  

ดังนั้น การน าเข้าเนื้อสัตว์ และสัตว์ปีกเพ่ือมาจ าหน่ายหรือแปรรูปจ าหน่ายในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนียจะต้องมั่นใจว่ามาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองการตรวจสอบ ไม่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย
ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

กลไกกำรบังคับกฎระเบียบ  
หน่วยงาน MPES ของ AHFSS มีหน้าที่และความรับผิดชอบและมีกลไกในการใช้

กฎระเบยีบดังต่อไปนี้  
1) ออกใบอนุญ าตและตรวจสอบสถานประกอบการผลิต เนื้ อสั ตว์  สั ตว์ปี ก             

และผลิตภัณฑ์จากไข่ท่ีได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบของ USDA ของรัฐบาลกลาง   
2) ตรวจสอบการน าเข้าสัตว์ปีกประเภท Non-amenable poultry species จาก

ต่างประเทศท่ีน าเข้ามาในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และพิจารณาการรับรองระบบการตรวจสอบของมลรัฐอื่น ๆ 
หรือของต่างประเทศที่ต้องการส่งสัตว์ปีกประเภทดังกล่าวมายังมลรัฐแคลิฟอร์เนีย    

3) พิจารณาตรวจสอบเรื่องสุขอนามัยและข้อมูลของสถานประกอบการที่ได้รับการ
ยกเว้นจากรัฐบาลกลาง ได้แก่ Locker plant ซึ่งเป็นโรงงานที่ให้บริการช าแหละ บรรจุและแปรรูป
เนื้ อสั ตว์ที่ ฆ่ าโดยฟาร์ม  โรงฆ่ าสั ตว์ /แปรรูปที่ บ ริการให้ แก่ เจ้ าของสัตว์  (Custom livestock 
slaughterhouses) และโรงฆ่าสัตว์ปีกน้อยกว่า 20,000 ซากต่อปี 

4) สอบสวนเรื่องการละเมิดกฎระเบียบภายใต้ประมวลกฎหมายว่าด้วยเรื่องอาหารและ
เกษตร (Food and Agricultural Code) ที่เก่ียวกับกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น   
 2.2.1.2  หน่วยงำนบริกำรด้ำนสุขภำพพืชและป้องกันศัตรูพืช (PHPPS)  

PHPPS เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ปกป้องแหล่งอาหารให้พ้นจากการท าลายของศัตรูพืช 
ปกป้องแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากศัตรูพืชและการเพ่ิมขึ้นของการใช้สารก าจัดศัตรูพืช 
ปกป้องประชาชนจากศัตรูพืชที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพมนุษย์ ซึ่งบริหารงานโดยส านักงานที่ปรึกษาและ
วิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืช  (Office of Pesticide Consultation and Analysis, OPCA) ท าหน้าที่
ประสานงานและให้ค าปรึกษากับหน่วยงานควบคุมสารก าจัดศัตรูพืช (Department of Pesticide 
Regulation, DPR) เพ่ื อให้มั่น ใจว่ามี การเสนอกฎระเบียบ เรื่องสารก าจัดศัตรู พืชอย่ างถูกต้อง            
โดยพิจารณาถึงผลเสียในทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรของแคลิฟอร์เนีย         
และให้ค าแนะน า DPR ในเรื่องผลกระทบและแนวทางเลือกท่ีอาจช่วยลดหรือป้องกันผลกระทบดังกล่าว  

 

http://www.cdfa.ca.gov/phpps/
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  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ     
1) การอนุญาตและการควบคุม ท าหน้าที่พัฒนาและออกกฎระเบียบข้อบังคับและ

เอกสารต่าง ๆ และท าหน้าที่ออกใบอนุญาตเพ่ือการน าเข้าแมลงศัตรูพืช ดิน และสินค้ากักกัน ซึ่งออกโดย
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

     นอกจากนี้ ยังพิจารณาว่าควรจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตการน าเข้าแมลงศัตรูพืชจาก    
ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งดิน  พืชดัดแปลงทางพันธุกรรม พืชและผลิตภัณฑ์พืชที่มาจากต่างประเทศ
ซึ่งปกติห้ามน าเข้าสหรัฐอเมริกา ในการน าเข้าต้องขออนุญาตออกโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาใน
ระดับรัฐบาลกลาง   

2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบสิ่งแวดล้อม ดูแลเพ่ือให้มั่นใจว่าการก าหนดกฎระเบียบ
ต่าง ๆ  เกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืชเป็นไปตามกรอบของกฎหมายคุณภาพสิ่งแวดล้อมของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย  (California Environmental Quality Act, CEQA) และกฎหมายสัตว์และพืชที่ ใกล้       
สูญพันธุ์ (Endangered Species Act) 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลพืช ท าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ พัฒนาและออกแบบ บริหารข้อมูล 
จัดอบรม บริหารโครงการและบริการเทคโนโลยีข่าวสารข้อมูล        

4) งานบริหาร ด้านงบประมาณและบุคลากร และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ทั้งระดับรัฐบาลกลาง ระดับมลรัฐและระดับท้องถิ่น   

5) งานวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช โดยการประเมินทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับโรคและ
แมลงศัตรูพืช และวิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลกระทบของการแพร่ระบาดของศัตรูพืชชนิด ใหม่    
พร้อมให้ค าแนะน าในการป้องกันและก าจัด   

6) การป้องกัน โรคและแมลงในผลไม้ต ระกูลส้มของแคลิฟอร์เน ีย  โดยมี     
คณะกรรมการป้องกันแมลงและโรคในผลไม้ตระกูลส้มของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  (California Citrus Pest 
and Disease Prevention Committee, CCPDPC) ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและแนวทางปฎิบัติในเรื่อง 
การป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในผลไม้ตระกูลส้มของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  
  2.2.1.3  หน่วยงำนบริกำรด้ำนกำรตรวจสอบ (IS)    

หน่วยงาน IS มีภาระกิจในการให้บริการสนับสนุนเรื่องอาหารที่มีความปลอดภัย มีความ
อุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพ การท าการเกษตรที่ดีโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม และตลาดที่มีความยุติธรรม
ส าหรับสินค้าเกษตรในแคลิฟอร์เนีย โดยท าหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1)  ตรวจสอบผลไม้ ผักและผลไม้เปลือกแข็ง (Nuts) เพ่ือให้มั่นใจว่ามีความเติบโต
เต็มที่ การจัดชั้นคุณภาพ ขนาด น้ าหนัก การบรรจุ และการปิดฉลากถูกต้องตามความคาดหวังของ
ผู้บริโภค 

2)  ตรวจสอบวิเคราะห์เกี่ยวกับสารเคมีเพ่ือความปลอดภัยของอาหาร สิ่งแวดล้อม 
และคนงาน 
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3) ตรวจสอบเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการสินค้า  และการท า
การเกษตรที่มีความปลอดภัยด้านอาหาร    

4) ตรวจสอบปุ๋ ย อาหารสัตว์  และยาส าหรับปศุสัตว์ว่ามี ความปลอดภัยและ              
มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและปริมาณตรงกับการรับรองของผู้ผลิต เพ่ือป้องกันพิษและการปนเปื้อนเข้าสู่
ระบบห่วงโช่อาหาร 

5) บังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับตลาดของเกษตรกร (Farmers’ market) และสินค้า
อาหารอินทรีย์ (Organic foods) 

6) ส่งเสริมและขยายการผลิตในท้องถิ่น  
7) สนับสนุนเงินทุนและการวิจัยเพ่ือความก้าวหน้าด้านการใช้ปุ๋ยอย่างปลอดภัยต่อ

สิ่งแวดล้อมและประหยัดทางเศรษฐกิจ 
  ส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหาร คือ 

ศูนย์เคมีวิเคราะห์ (Center for Analytical Chemistry, CAC) โดยมีหน้าที่ดังนี้  

  ศูนย์เคมีวิเครำะห์ (CAC)    
  CAC เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ทางเคมีให้กับ CDFA ตั้งแต่ปี 2463 

โดยตรวจสอบผลไม้ ผัก ผลไม้เปลือกแข็ง อาหารสัตว์ และนม เพื่อให้มั่นใจว่าระดับสารก าจัดศัตรูพืชและ
สารเคมีอยู่ในระดับที่ปลอดภัยตามมาตรฐานของรัฐบาลกลางและมาตรฐานสากล นอกจากนี้ CAC ยังเป็น
สมาชิกของเครือข่ายตอบสนองสภาวะฉุกเฉินด้านอาหาร (Food Emergency Response Network, 
FERN) ซึ่งเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการของหน่วยงานระดับรัฐบาลกลางและมลรัฐซึ่งรับผิดชอบในการ
วิเคราะห์ตัวอย่างอาหารในกรณีมีการก่อการร้ายทางชีวภาพ หรือเกิดการระบาดหรือเกิดภาวะฉุกเฉินด้าน
การสาธารณสุข     

ปัจจุบัน CAC ตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ทั้งในอาหารและสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้แก่ DPR, USDA และ County Agricultural Commissioners นอกจากนี้ ยังประสานการ
ท างานร่วมกับ FDA  

ในเรื่องการวิเคราะห์เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร CAC มีห้องปฏิบัติการ 3 แห่ง 
ประกอบด้วย  

1) ห้องปฏิบัติการแผนงานข้อมูลสารก าจัดศัตรูพืชของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 
(USDA - Pesticide Data Program Laboratory) ด าเนินงานภายใต้แผนงานข้อมูลสารก าจัดศัตรูพืช 
(Pesticide Data Program, PDP) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโครงการระดับประเทศที่มี 
12 มลรัฐเข้าร่วม ท าการตรวจวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้สดและแปรรูป โดยเน้นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่บริโภคโดยทารกและเด็ก เพ่ือจัดท าข้อมูลการตกค้างของสารก าจัดศัตรูพืชให้กับหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ EPA, FDA และ USDA ตลอดจนกลุ่มต่างๆ ของภาคเอกชน เพ่ือช่วยในการ
ประเมินความเสี่ยงในการบริโภค ช่วยระบุชนิดพืชที่ต้องเปลี่ยนวิธีการก าจัดศัตรูพืชและช่วยส่งเสริมการ
ส่งออกสินค้าของสหรัฐอเมริกา        
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2) ห้องปฏิบัติการแผนงานสารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง (Pesticide Residue Program 
Laboratory) ด าเนินงานวิเคราะห์สารเคมีเพ่ือสนับสนุนการบังคับใช้กฎระเบียบเรื่องการตรวจสอบสาร
ก าจัดศัตรูพืชตกค้างของส านักงานคณะกรรมาธิการเกษตรท้องถิ่น และ DPR ตามโปรแกรมเฝ้าระวังทาง
การตลาด (Market surveillance program) โดยห้องปฏิบัติการทางเคมีที่ เมือง Sacramento และ 
Anaheim  วิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักสดและผลไม้เพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสารตกค้างที่
ยอมรับได้ของ EPA และดูแลเกี่ยวกับการสัมผัสสารก าจัดศัตรูพืชของคนงาน และมีส่วนร่วมในการสืบสวน
เรื่องความเจ็บป่วยเกี่ยวกับการใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างผิดวิธี  

3) ห้องปฏิบัติการทางเคมีส าหรับผลิตภัณฑ์นม (Dairy Chemistry Laboratory) 
ด าเนินการทดสอบวิเคราะห์เกี่ยวกับส่วนประกอบสารก าจัดศัตรูพืช สารอาหาร และสารปฏิชีวนะในนม 
ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์นมเทียม ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ CDFA   

2.2.2 หน่วยงำนบริกำรด้ำนสำธำรณสุขและมนุษย์ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (CHHS) 
CHHS เป็นหน่วยงานระดับมลรัฐที่ท าหน้าที่ดูแลหน่วยงาน และโครงการของมลรัฐ

แคลิฟอร์เนียในเรื่องบริการด้านการดูแลสุขภาพ บริการทางสังคม การช่วยเหลือด้านสาธารณะและ     
การฟ้ืนฟู CHHS ประกอบด้วยหลายส านักงานและคณะกรรมการ ส าหรับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการ
ตรวจสอบอาหาร คือ หน่วยงานสาธารณสุขของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Department of Public 
Health) หรือ CDPH 
                    หน่วยงำนสำธำรณสุขของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (CDPH)  
                    CDPH มีแผนกอาหารและยา (Food and Drug Branch, FDB)  ซึ่งอยู่ภายใต้ศูนย์
สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม (Center for Environmental Health) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้าง
ความมั่นใจว่าอาหารและเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์เพ่ือการอุปโภคบริโภคมีความความปลอดภัย
ปราศจากการปนเปื้อน และการปิดฉลากอย่างถูกต้อง หรือไม่มีการโฆษณาบิดเบือน รวมทั้งยาและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์มีประสิทธิภาพ โดยการออกใบอนุญาต ออกใบรับรอง ตรวจสอบ และบังคับใช้
กฎระเบียบ โรงงานผลิตอาหารและบรรจุอาหารกระป๋อง โรงงานผลิตและสถานประกอบการที่เกี่ยวกับ 
น้ าดื่ม ผู้ประกอบการเกี่ยวกับสัตว์น้ าประเภทมีเปลือก และสถานประกอบการผลิตยาและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ซึ่งท าหน้าที่เปรียบเสมือน FDA ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย   
                     กลไกกำรบังคับใช้กฎระเบียบ 
                     1) ท างานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการลดและก าจัดการแพร่ระบาดของอันตราย 
                     2) ด าเนินการตรวจสอบในพ้ืนที่ และตอบสนองการร้องเรียนเกี่ยวกับอันตรายจาก
ประชาชน รวมทั้งการตรวจสอบโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง 
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 2.2.3  หน่วยงำนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (CalEPA) 

  CalEPA เป็นหน่วยงานระดับบริหารของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534  
เพ่ือดูแลในเรื่องการวิจัยสิ่งแวดล้อม ก าหนดและบริหารจัดการโครงการปกป้องสิ่งแวดล้อมของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย และจัดการเรื่องขยะมีพิษ โดยท าหน้าที่พัฒนา ก าหนดและบังคับใช้กฎหมายป้องกัน
สิ่งแวดล้อมของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงเป็นกฎหมายที่ก าหนดในเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับความสะอาดของ
อากาศ น้ าและดิน สารก าจัดศัตรูพืชที่ปลอดภัย และการลดขยะและการน ากลับมาใช้ใหม่ เป็นหน่วยงาน
แถวหน้าด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้การวิจัยที่ทันสมัยในการก าหนดกฎหมายสิ่งแวดล้อมของมล
รัฐแคลิฟอร์เนีย   

โครงสร้ำงหน่วยงำน  
CalEPA ประกอบด้วย 1 ส านักงาน 3 หน่วยงาน และ 2 คณะกรรมการ (ภาพท่ี 8) 

 
 ภาพที ่8  แผนภูมิโครงสร้างหน่วยงาน CalEPA 

หน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องสารก าจัดศัตรูพืชที่อยู่ภายใต้ CalEPA คือ หน่วยงาน 

ควบคุมสารก าจัดศัตรูพืช (Department of Pesticide Regulation, DPR) โดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังนี้   

                    หน่วยงำนควบคุมสำรก ำจัดศัตรูพืช (DPR)  
  DPR ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534  โดยแยกมาจากหน่วยงานอาหารและเกษตรของมลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย (CDFA) มาอยู่ภายใต้ CalEPA โดยมีบันทึกความตกลงว่าระหว่างกันว่า ในการก าหนด
กฎระเบียบเกี่ยวกับสารก าจัดศัตรูพืช หน่วยงาน DPR จะต้องหารือกับส านักงานให้การปรึกษาและ
วิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืช (OPCA) ของ CDFA 
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 DPR ได้รับมอบอ านาจจาก EPA ให้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง และ
กฎหมายของมลรัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่ง DPR บังคับใช้
กฎหมายผ่านทางคณะกรรมาธิการเกษตรท้องถิ่น (County Agricultural Commissioners, CACs) และ
เจ้าหน้าที่ของ DPR ซึ่งมีประมาณ 400 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Anaheim, 
Fresno และ Sacramento ให้การสนับสนุนในเรื่องการฝึกอบรม ประสานงาน เทคนิคและกฎหมาย
ให้แก่หน่วยงานท้องถิ่น 

โครงสร้ำงหน่วยงำน  
ปัจจุบัน DPR มีส านักงานตั้งอยู่ใน 3 ภูมิภาคของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้แก่  
ส านักงานส่วนภูมิภาคที่ 1 ตั้งอยู่ที่เมือง Sacramento  ดูแลในเขตภาคเหนือของมลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย    
ส านักงานส่วนภูมิภาคที่ 2 ตั้งอยู่ที่เมือง Fresno    ดูแลในส่วนของภาคกลางของมลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย   
ส านักงานส่วนภูมิภาคที่ 3 ตั้งอยู่ที่เมือง Anaheim ดูแลในส่วนของภาคใต้ของมลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย  
ทั้งสามหน่วยงานก ากับดูแลครอบคลุมเขตการปกครองระดับท้องถิ่นหรือ County     

ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีทั้งหมด 58 เขต โดยมีส านักงานคณะกรรมาธิการเกษตรท้องถิ่นทั้งหมด       
55 แห่ง (ส านักงานคณะกรรมาธิการท้องถิ่นบางแห่งดูแลเขตที่มีขนาดเล็กมากกว่า 1 เขต)  ท าหน้าที่
ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบให้กับ DPR ทั้งนี้  ได้มีการประสานการท างานร่วมกับ      
ศูนย์เคมีวิเคราะห์ (CAC) ของ CDFA   

หน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ  
DPR ก ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   
1)  การขึ้นทะเบียน ผู้ผลิตสารก าจัดศัตรูพืชในแคลิฟอร์เนียจะต้องไปขึ้นทะเบียนการ

ผลิตกับ DPR ซึ่งจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสารก าจัดศัตรูพืชที่ผลิตมีความปลอดภัยต่อคนงาน ผู้บริโภคและ
เด็ก             และบุคคลอ่ืน ๆ ที่อาจสัมผัสสารดังกล่าว ก่อนที่จะมีการผลิต จ าหน่าย หรือใช้ใน
แคลิฟอร์เนีย โดย DPR จะท าการสุ่มตรวจสอบตามร้านค้าโดยไม่มีการบอกล่วงหน้า เพ่ือตรวจสอบการ
วางจ าหน่าย  สารก าจัดศัตรูพืชที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต 

2)  การจ าหน่าย ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สารก าจัดศัตรูพืชจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
จาก DPR   

3) การใช้  สารก าจัดศัตรูพืชจะต้องมีฉลาก (ก าหนดโดย EPA)  ต้องได้รับใบอนุญาตซึ่ง
ออกโดยส านักงานคณะกรรมาธิการท้องถิ่น มีการอบรมการใช้อุปกรณ์ประจ าปี และมีการสุ่มตรวจสอบ
โดยหน่วยงานท้องถิ่นเช่นกัน 
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4) การก ากับดูแลบังคับใช้กฎระเบียบเรื่องมาตรฐานสารตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ซึ่ง
ก าหนดโดย EPA ของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา  

กลไกกำรบังคับใช้กฎระเบียบ  
DPR มีมาตรการด าเนินการส าหรับสินค้าที่พบสารตกค้างเกินมาตรฐานหรือผิดกฎหมาย 

ได้แก่  
1) สั่งระงับการจ าหน่ายสินค้าดังกล่าวในแคลิฟอร์เนียรวมทั้งการท าลายสินค้าที่มี

ปัญหา  
2) ตรวจสอบย้อนกลับไปยังที่มาของสินค้า (Supply chain)  
3) มีจดหมายเตือนไปยังผู้ค้าในระบบ Supply chain ซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
4) มีหนังสือแจ้งไปยังองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA)  
5) เผยแพร่ผลการตรวจสอบประจ าปีในเว็บไซต์ของ DPR  
6) ด าเนินการลงโทษปรับแก่ผู้ประกอบการค้าที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบที่มีฐานธุรกิจใน    

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

2.3  หน่วยงำนระดับเขตปกครองส่วนท้องถิ่น (County)   

เนื่องจากภาคการเกษตรในมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย ท าให้การ
ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและท้องถิ่นในเรื่องการบังคับใช้กฎระเบียบเรื่องสารก าจัดศัตรูพืช
มีความซับซ้อนมากกว่ามลรัฐอ่ืน ๆ  

โครงสร้ำงหน่วยงำน 
ดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่ามลรัฐแคลิฟอร์เนียมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 58 เขต   และมี

ส านักงานคณะกรรมาธิการเกษตรท้องถิ่นทั้งหมด 55 หน่วยงาน ดูแลเขตการปกครองทั้งหมด โดยมีบาง
ส านักงานดูแลมากกว่า 1 เขต  บริหารงานโดยคณะกรรมาธิการท้องถิ่น (County Agriculture 
Commissioners, CACs) มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลโครงการด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของ    
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้แก่  

1) การป้องกันศัตรูพืช   
2) การตรวจจับศัตรูพืช   
3) การก าจัดศัตรูพืช   
4) การบริหารจัดการเกี่ยวกับศัตรูพืช   
5) บังคับใช้กฎระเบียบสารก าจัดศัตรูพืช    
6) การออกใบรับรองเมล็ดพันธุ์พืช   
7) การตรวจสอบกล้าพันธุ์   
8) การจัดท ามาตรฐานผลไม้ ผลไม้จ าพวกเปลือกแข็ง และผัก   
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9) การตรวจสอบไข่   
10)  การตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงผึ้ง   
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   
ในส่วนที่เกี่ยวกับสารก าจัดศัตรูพืช กรรมาธิการ (Commissioner) หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจตาม

กฎหมายจากกรรมาธิการ มีอ านาจให้ท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชของมลรัฐ ได้แก่ การออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และสืบสวนสอบสวน การบังคับใช้
กฎหมาย และกฎระเบียบการใช้สารก าจัดศัตรูพืช และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารก าจัดศัตรูพืชในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงาน DPR และประสานงาน
กับ CDFA และ USDA 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร CACs มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1)  การกั กกัน พื ชและควบคุมศั ตรู พื ช  (Plant quarantine and pest control) โดยมี

กรรมาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่กักกันพืชและควบคุมศัตรูพืชของมลรัฐและบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันการเกิดหรือแพร่กระจายในเขตมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยการตรวจสอบ
เอกสารเกี่ยวกับการบ าบัดศัตรูพืช หากต้องมีประกอบการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรจากรัฐอ่ืนเพ่ือจะน าเข้า
มาจ าหน่ายในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  

2) ออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificates) เพ่ือประกอบการส่งออก      
โดยภายใต้ความตกลงระหว่าง USDA และ CACs ซึ่งได้มอบหมายให้ CACs เป็นหน่วยงานออกใบรับรอง
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Accredited certification officials) สินค้าเพ่ือการส่งออกของท้องถิ่น      
จากสถิติในปี 2556 พบว่า มีการส่งออกสินค้าเกษตรภายใต้ระบบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและ
การติดตาม (Phytosanitary Certificate Issuance & Tracking System, PCIT) จ านวน 623,153 ราย 
มีการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชโดยรัฐบาลกลาง (USDA) จ านวน 152,666 ราย ออกโดยหน่วยงาน
ของมลรัฐอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ จ านวน 224,454 ราย และออกโดย CACs ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย จ านวน 
246,033 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ออกท้ังหมดในสหรัฐอเมริกา 

 นอกจากนี้ CACs ยังช่วยด าเนินการเรียกคืนสินค้าออกจากตลาดถ้ามีการร้องขอจาก DPR        
ในกรณีที่มีการตรวจพบว่ามีสินค้าทีข่ัดต่อกฎระเบียบภายหลังจากท่ีสินค้าได้ออกวางจ าหน่ายในตลาดแล้ว  

กำรบังคับใช้กฎระเบียบ      
CACs มีได้รับมอบอ านาจในการลงโทษทางแพ่งที่เกี่ยวกับการละเมิดเรื่องการใช้สารก าจัดศัตรูพืช

ทางการเกษตร (Agricultural Civil Penalties) ซึ่งด าเนินการกับบุคคลธรรมดาตามบทบัญญัติอาหาร
และเกษตรของมลรัฐแคลฟอร์เนีย (Food and Agricultural Code, FAC) และการลงโทษทางแพ่งที่
เกี่ยวกับการละเมิดการใช้สารเคมีในอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Structural civil penalties) ซึ่งด าเนินการ
กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับคณะกรรมการควบคุมแมลงในอาคารและสิ่งก่อสร้าง  
(Structural Pest Control Board, SPCB) ภายใต้ บทบัญ ญั ติ ธุ รกิ จแ ละวิช าชีพ  (Business and 
Professions Code, (B&P) ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดย CACs สามารถท าการสั่งห้ามการเก็บเกี่ยว
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ผลผลิตทางการเกษตรหากพบสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างที่ผิดกฎหมาย สั่งระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาต
บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการควบคุมแมลงที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น ใบรับรองอุปกรณ์ของเอกชน 
และใบอนุญาตวัตถุควบคุม  

นอกจากนี้ CACs ยังสามารถออกจดหมายเตือนกรณีมีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
และการเจรจาเกี่ยวกับการแก้ไขให้ถูกต้อง   

2.4  เปรียบเทียบบทบำทหน้ำที่และควำมเชื่อมโยงของหน่วยงำน 

 2.4.1  เปรียบเทียบบทบำทหนำ้ที่ของหน่วยงำนในระดับรัฐบำลกลำง  
 เมื่อวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจพบว่ามีทั้ง

ความเชื่อมโยงและความซ้ าซ้อนในบางส่วน เช่น ถ้าพิจารณาดูในรายละเอียดความรับผิดชอบของ
หน่วยงานในระดับรัฐบาลกลาง หน่วยงาน EPA ท าหน้าที่ดูแลในเรื่อง น้ าดื่ม (Drinking water) ในขณะที่ 
FDA ดูแลในเรื่องน้ าบรรจุขวด (Bottled water) เป็นต้น แต่เมื่อมองในภาพรวมแล้วจะพบว่ามีการ
ปฏิบัติงานที่แบ่งกันดูแลและประสานงานกันมากกว่าความซ้ าซ้อน เช่น หน่วยงาน FDA ก ากับดูแลสินค้า
อาหารประเภทเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก หรือผลิตภัณฑ์จากไข่ท่ีอยู่นอกเหนือความดูแลของ USDA เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม มีหน่วยงานระดับรัฐบาลกลาง 2 หน่วยงาน ที่ท าหน้าที่ในลักษณะที่
คล้ายคลึงกันในเรื่องมาตรฐานและการตรวจสอบอาหาร ซึ่งควรน ามาศึกษาเปรียบเทียบ คือ หน่วยงาน 
FSIS และ FDA (ตารางท่ี 4)  

ตำรำงท่ี 4  เปรียบเทียบหน้ำที่และควำมรับผิดชอบระหว่ำง FSIS และ FDA 

บทบำทหน้ำที่ หน่วยงำนบริกำรควำมปลอดภัย 
ด้ำนอำหำรและกำรตรวจสอบ 

(FSIS) 

องค์กำรอำหำรและยำสหรัฐอเมริกำ 
(FDA) 

อ าห า ร ที่ อ ยู่ ใน
ความควบคุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากไข่       
ที่ผลิตภายในประเทศและน าเข้าที่
จ าหน่ายในระบบการค้าระหว่างมลรัฐ 
(ยกเว้นที่ควบคุมโดย FDA) 

อาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตภายในประเทศ 
และน าเข้าที่จ าหน่ายในระบบการค้า
ระหว่างมลรัฐ (ยกเว้นที่ควบคุมโดย 
FSIS) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม ไข่ทั้งเปลือก 
อาหารทะเล ธัญ พืช อาหารแปรรูป 
ผลไม้และผัก เครื่องเทศ ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร และพืชสมุนไพร เนื้อสัตว์ที่ล่า
มาเพ่ือเป็นอาหาร (Game meat) น้ า
บรรจุขวด อาหารส าหรับทารก อาหาร
เพ่ือการรักษา (Madical foods)  ไวน์ที่มี
แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  7 
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บทบำทหน้ำที่ หน่วยงำนบริกำรควำมปลอดภัย 
ด้ำนอำหำรและกำรตรวจสอบ 

(FSIS) 

องค์กำรอำหำรและยำสหรัฐอเมริกำ 
(FDA) 

อ าห า ร ที่ อ ยู่ ใน
ค ว า ม ค ว บ คุ ม  
(ต่อ) 
 
 

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมเนื้อสัตว์
ดิบเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 3 หรือ
เนื้อสัตว์ปรุงสุกเท่ากับหรือน้อยกว่า 
ร้อยละ 2 และผลิตอาหารที่มีส่วนผสม
ของเนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกน้อยกว่าร้อยละ 
2  อาหารสัตว์และยา 

ขอบเขตอ านาจ
ศาลในระบบห่วง
โซ่อาหาร  
  

- โรงฆ่าและโรงงานแปรรูป 
- จ ากัดขอบเขตอ านาจที่การค้าปลีก 
- ตรวจสอบ ณ ด่านน าเข้า และสถาน

ประกอบการในต่างประเทศที่น าเข้า
เป็นครั้งคราว 

- ผลิตภัณฑ์ การแปรรูป การกระจายสินค้า 
ขายส่ง ขายปลีกและการบริการอาหาร  

- ท างานร่ วมกั บมลรั ฐต่ าง ๆ ในเรื่ อง
ผลิตภัณฑ์ และการค้าปลีก 

- ตรวจสอบ ณ ด่านน าเข้าและสถาน
ประกอบการในต่างประเทศที่น าเข้า
เป็นครั้งคราว   

การบังคับใช้
กฎระเบียบ 
ภายในประเทศ  

อาหารจะต้องถูกตรวจสอบ และผ่าน
มาตรฐานของ FSIS ก่อนที่จะมีการ
รับรองความปราศจากการปนเปื้อน  

ถือว่าอาหารปราศจากการปนเปื้อน
จนกว่า FDA จะพิสูจน์ว่ามีการปนเปื้อน 

การบังคับใช้
กฎระเบียบน าเข้า   

- ต้องได้รับการยอมรับความเท่าเทียม
ของระบ บ ตรวจสอบ ล่ ว งห น้ า   
(Pre-market equivalence)    

- การน าเข้าจะต้องมีการตรวจสอบซ้ า 
ก่อนที่จะรับรองว่าปราศจากการ
ปนเปื้อน 

- สินค้าอาหารที่น าเข้า จะถูกปฏิเสธ
ก ารน า เข้ า ห าก ต รว จ พ บ ก า ร
ปนเปื้อน 

- ไม่ต้องมีการยอมรับความเท่าเทียม
ระบบตรวจสอบล่วงหน้า  

- ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เรื่ อ งการก่ อการร้ ายท างชี วภ าพ 
(Bioterrorism rules) 

- สินค้าอาหารที่น าเข้าจะถูกปฏิเสธการ
น าเข้าหากตรวจพบการปนเปื้อน 

ความถี่ ของการ
ตรวจสอบ 
  

- ตรวจสอบซากสัตว์ทีละซากและ
ตรวจสอบต่อเนื่องไปจนถึงผลิตภัณฑ์
แปรรูป 

- ตรวจสอบซ้ า ในขั้ น ตอนน าเข้ า
ผลิตภัณฑ์ ณ ด่านน าเข้า  

- ต ร ว จ ส อ บ โ ร ง ง า น แ ป ร รู ป
ภายในประเทศเป็นงานประจ า 

- ตรวจสอบผู้ผลิตในต่างประเทศ  
- ท างานร่วมกับมลรัฐต่าง ๆ ในการ

ตรวจสอบผู้ประกอบการ 



๕๒ 
 

บทบำทหน้ำที่ หน่วยงำนบริกำรควำมปลอดภัย 
ด้ำนอำหำรและกำรตรวจสอบ 

(FSIS) 

องค์กำรอำหำรและยำสหรัฐอเมริกำ 
(FDA) 

บทบาทในเรื่องการ
ตรวจสอบสัตว์ 

ตรวจสอบโรคในสัตว์ที่เป็นอาหารก่อน
และหลั งการฆ่ า  ซึ่ ง  APHIS เป็ น ผู้
ก าหนดกฎระเบียบสุขภาพสัตว์ และ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เกี่ยวกับการรักษา
สั ต ว์  (Veterinary Biologics)  ห รื อ 
วัคซีน 
 

- ตรวจสอบการฆ่ าและผลิ ตภัณ ฑ์
เนื้อสัตว์ที่ล่ามาเพ่ือเป็นอาหาร 

- ก าหนดกฎระเบียบยาและอาหารสัตว์
ที่ เป็ นอาห ารหรือน ามาผลิ ต เป็ น
อาหารของมนุษย ์ 

การบังคับใช้
กฎระเบียบ   

ใช้ระบบการแจ้งเตือนหลายขั้นตอน 
ย ก เลิ ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ใน ส ถ า น
ประกอบการเป็นมาตรการสุดท้าย  
 

ใช้ระบบการแจ้งเตือน    
ยึดสินค้าเป็นมาตรการสุดท้าย 

บทบาทเรื่องวัตถุ 
เจือปนในอาหาร  

FDA อนุญาตเรื่องวัตถุเจือปนในอาหาร 
สี และอาหารสัตว์ FSIS น าไปปฏิบัติใน
ส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และ
สัตว์ปีก 

อนุญาตเรื่องวัตถุเจือปนในอาหาร สี 
และอาหารสัตว์ 

มาตรฐาน 
  

จัดท ามาตรฐานการเตรียมผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก สุขอนามัยใน
สถานประกอบการและระบบอุณภูมิ
และการใช้ วัตถุ เจือปนอาหารและ
ส่วนผสมอื่น ๆ  
 

จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติการผลิตที่ดี 
(GMP) สุขอนามัยในสถานประกอบการ 
และระเบียบการบรรจุภัณฑ์เพ่ือความ
ปลอดภัย 

ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
อั นตรายและจุ ด
วิ ก ฤ ต ที่ ต้ อ ง
ควบคุม  
(HACCP) 

สถานประกอบ การที่ อยู่ ใน ความ
ควบคุมของ FSIS ต้องจัดท าระบบ 
HACCP 

อุ ต ส าห ก ร รม อ าห า ร ท ะ เล  แ ล ะ
อุตสาหกรรมน้ าผักและผลไม้สดต้อง
จัดท าระบบ HACCP 

การปิดฉลาก 
 

ต้องขออนุญาตเรื่องฉลากล่ วงหน้า    
โดยต้องแจ้งเรื่องการแปรรูป มาตรฐาน 
และสูตรส่วนผสมล่วงหน้าก่อนได้รับ
อนุญาตเรื่องฉลาก 

บังคับใช้กฎระเบียบเรื่องการปิดฉลาก
เมื่อผลิตภัณฑ์วางตลาด (Post-market 
label enforcement) 



๕๓ 
 

บทบำทหน้ำที่ หน่วยงำนบริกำรควำมปลอดภัย 
ด้ำนอำหำรและกำรตรวจสอบ 

(FSIS) 

องค์กำรอำหำรและยำสหรัฐอเมริกำ 
(FDA) 

โครงการ 
ความร่วมมือ 
  

ท างานอย่างใกล้ชิดกับ FDA และมลรัฐ
ต่าง ๆ รวมถึงการเรียกคืน การสืบ
ย้อนกลับถึงแหล่งที่มา (traceback) 
และการสืบสวนการระบาดของโรค 

- ท างานร่วมกับมลรัฐในการพัฒนา
กฎระเบียบเพ่ือควบคุมอาหารขาย
ปลีก นมเกรด เอและสัตว์น้ าทีม่ีเปลอืก  

- ท างานร่วมกันในเรื่องการเรียกคืน      
การสื บย้ อนกลั บถึ งแหล่ งที่ มา 
(Traceback) และการสื บสวนการ
ระบาดของโรค 

2.4.2  เปรียบเทียบบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนในระดับรัฐบำลกลำงและระดับมลรัฐ 
เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ระหว่างหน่วยงานระดับรัฐบาลกลาง และระดับ

มลรัฐแล้วพบว่ามีการท างานที่ประสานร่วมกันและเสริมกันในบางเรื่อง เช่น การตรวจสอบเนื้อสัตว์และ
สัตว์ปีก หน่วยงานในมลรัฐแคลิฟอร์เนียจะดูแลตรวจสอบในส่วนที่อยู่นอกเหนือการดูแลของ USDA   
ส าหรับในเรื่องการตรวจสอบสารตกค้างในผักและผลไม้  FDA  ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับรัฐบาลกลางจะ
ตรวจสอบสินค้าผักผลไม้แปรรูป  ในขณะที่หน่วยงาน DPR ซึ่งเป็นหน่วยงานของมลรัฐแคลิฟอร์เนียจะ
ตรวจสอบเฉพาะผักผลไม้สด เป็นต้น นอกจากนี้ ในเรื่องก าหนดมาตรฐานสารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง 
หน่วยงาน EPA ซึ่งอยู่ภายใต้รัฐบาลกลางเป็นผู้ก าหนดมาตรฐาน และให้หน่วยงานในระดับมลรัฐ         
เช่น DPR น าไปบังคับใช้ (ตารางท่ี 5) 

ตำรำงท่ี 5  เปรียบเทียบบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนในระดับรัฐบำลกลำงและระดับมลรัฐ 

กฎระเบียบ หน่วยงำนรัฐบำลกลำง มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
สารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง -  EPA : ก าห น ด ม าต รฐ าน แ ล ะ

กฎระเบียบเพื่อบังคับใช้ทั่วประเทศ 
-  FDA : บังคับใช้กฏระเบียบสาร

ก าจัดศัตรูพืชที่ออกโดย EPA 

- CalEPA : ออกกฎระเบียบภายใต้
มาตรฐาน EPA เพ่ือบังคับใช้ในมล
รัฐแคลิฟอร์เนีย 

ผักและผลไม้  - USDA/APHIS  : ออกใบอนุญ าต 
ก าหนดเงื่อนไขการน าเข้าผักและ
ผลไม้สดและตรวจสอบ ณ ด่านน าเข้า 

- FDA : ตรวจสอบ ผักผลไม้แปรรูป 
ณ ด้านน าเข้า และในระบบการค้า
ในประเทศ 

- DPR : เก็บตัวอย่างตรวจสอบสาร
ตกค้างผักผลไม้สดในระบบการค้า
ภายในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

- CDFA/CAC : วิเคราะห์สารตกค้าง
ให้กับ DPR 



๕๔ 
 

กฎระเบียบ หน่วยงำนรัฐบำลกลำง มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และ
ผลิตภัณฑ์จากไข่  
  
 

- USDA/APHIS : ออกใบรับรองสุขภาพ
สัตว์ 

- USDA/FSIS : ตรวจมาตรฐานการ
ตรวจสอบก่อนอนุญาตน าเข้า และ 
ตรวจสอบซ้ า ณ ด่านน าเข้า 

-  FDA : ตรวจสอบอาหารที่ไม่อยู่ใน
ความดูแลของ USDA 

- CDFA/ AHFSS : ต ร ว จ ส อ บ
ใบอนุญาตน าเข้าและใบรับรอง
สุ ขภ าพสั ต ว์ เ พ่ื อน า เข้ ามลรั ฐ
แคลิฟอร์เนีย 

- CDFA/AHFSS : ออกใบอนุญาต 
และตรวจสอบสถานประกอบการ
ภายในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

เนื้อสัตว์พันธุ์ต่างถ่ิน 
(Exotic Species) และ
เนื้อสัตว์น้ าพันธุ์ต่างถิ่น 
(Exotic aquatic species)   

FDA ตรวจสอบเนื้อสัตว์พันธุ์ต่างถิ่น 
และเนื้อสัตว์น้ าพันธุ์ต่างถิ่น 

CDHS : ตรวจสอบเนื้ อสัตว์ พันธุ์  
ต่างถ่ิน   

สถานประกอบการ - USDA/FSIS : สถานประกอบการ
ต้องมี ระบบการตรวจสอบที่ ได้
มาตรฐานและจัดท าระบบ HACCP 

-  FDA : ต้องมีมาตรฐาน GMP และ
จั ด ท า ระบ บ  HACCP ใน ส ถ าน
ประกอบการผลิตอาหารทะเลและ
น้ าผักและผลไม้  

- CDFA/AHFSS : ต ร ว จ ส อ บ     
โรงฆ่าสัตว์ที่อยู่นอกเหนือการดูแล
ของ USDA  

- CDPH : ตรวจสอบโรงงานแปรรูป
อาหารที่ ผลิ ต เพ่ือจ าหน่ ายให้
ผู้บริโภคโดยตรง 

การเรียกคืนสินค้า 
 

-  FDA : สินค้า/อาหารที่อยู่ในความ 
ดูแล 

- USDA/FSIS : เนื้ อ สั ต ว์  สั ต ว์ ปี ก 
และผลิตภัณฑ์จากไข่ 

ประสานงานร่วมกับ  FDA และ 
FSIS โดยมีหน่วยงานระดับท้องถิ่น
ช่วยด าเนินการ 

 
 
 
 
 
   
 
 

 



๕๕ 
 

บทที่ 3 
 

กระบวนกำรน ำเข้ำและมำตรกำรตรวจสอบสินค้ำเกษตรและอำหำรของสหรัฐอเมริกำ 

 
  การส่งสินค้ามายังสหรัฐอเมริกาจะถูกต้องตามกฎหมายก็ต่อเมื่อสินค้าได้ผ่านเข้ามายังในเขตด่าน
น าเข้า และได้รับอนุมัติให้มีการส่งมอบสินค้าโดยหน่วยงาน CBP โดยมีการช าระภาษีศุลกากรเป็นที่
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ หากเป็นการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร หรือสินค้าควบคุม ก็จะต้อง
ผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น FDA หรือ USDA เป็นต้น ดังนั้น ในการส่งออกสินค้า
เกษตรและอาหารเข้าสู่สหรัฐอเมริกาจึงจ าเป็นต้องศึกษากระบวนการและกฎระเบียบพื้นฐานต่าง ๆ ที่ต้อง
ปฏิบัติเพื่อลดปัญหาความล่าช้า สินค้าถูกกักกัน หรือปฏิเสธน าเข้า 

 กระบวนการน าเข้าและตรวจสอบ จะมีหน่วยงาน CBP เป็นหน่วยงานหลักในการอนุญาตให้
สินค้าผ่านด่านน าเข้าและจัดเก็บภาษีอากร ทั้งสินค้าที่ส่งมาทางเรือ อากาศ หรือทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ 
ยังมีหน่วยงาน FDA ท าหน้าที่ตรวจสอบว่าสินค้าที่น าเข้ามาถูกต้องตามกฎระเบียบภายใต้กฎหมาย FD&C 
หรือไม่ ทั้งสองหน่วยงานท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เช่น ในกรณีที่มีการปฏิเสธการน าเข้า อันจะส่งผลให้
มีการส่งสินค้ากลับคืนออกไปหรือมีการท าลาย การด าเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การดูแลของ CBP 
หรือในกรณีการปรับปรุงแก้ไขสินค้าให้ถูกต้องตามกฎระเบียบอาจจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ FDA 
หรือ CBP ตามความตกลงร่วมกัน เป็นต้น 

 ในการศึกษาครั้งนี้จะแยกพิจารณากระบวนการน าเข้าและตรวจสอบโดยแยกออกเป็น             
2 หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ CBP และ FDA ดังนี้ 
3.1 กระบวนกำรน ำเข้ำและมำตรกำรตรวจสอบของ CBP  

 การน าเข้าสามารถพิจารณาได้หลายรูปแบบ เช่ น แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
นอกจากนี้ ยังสามารถแยกตามวัตถุประสงค์ของการน าเข้า หรือช่องทางการน าเข้า โดยอธิบายได้ดังนี้ 

กำรน ำเข้ำแบบเป็นทำงกำร (Formal entries) คือ การน าเข้าสินค้าทุกชนิดที่มีมูลค่า 2,500 
เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือมากกว่า ต้องช าระภาษีอากรน าเข้าตามระเบียบพิธีการศุลกากร โดยใช้แบบ 
CBP Form 7501 และต้องยื่นพันธบัตร หรือ CBP Bond (CBP 301) เพ่ือเป็นประกันกรณีที่สินค้ามี

ปัญหา เช่น สินค้าน าเข้าที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบของ FDA เมื่อมีการเรียกตรวจสอบผู้น าเข้า  
ไม่สามารถส่งมอบสินค้าเพ่ือการตรวจสอบได้ เป็นต้น   

กำรน ำเข้ำแบบไม่เป็นทำงกำร (Informal entries) หมายถึง การน าเข้าสินค้าที่มีมูลค่าน้อยกว่า 
2,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา (ยกเว้น สิ่งทอ รองเท้าบางชนิด หรือสินค้าควบคุมโควตา) การน าเข้าแบบ
ไม่เป็นทางการไม่ต้องยื่นเอกสารประกอบการน าเข้า และพันธบัตรต่อ CBP แต่ต้องช าระภาษีอากรน าเข้า
ตามระเบียบ 
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กำรน ำเข้ำทำงไปรษณี ย์หรือมำพร้อมกับกระเป๋ำเดินทำง (Mail/personal baggage)       
หากสินค้าที่น าเข้ามากับบุคคลมีมูลค่า 200 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือน้อยกว่า จะไม่มีการเรียกเก็บภาษี    
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการแยกส่งสินค้าภายใต้ค าสั่งซื้อเดียวกันเพ่ือหลีกเลี่ยงกฎระเบียบ หากสินค้าที่น าเข้ามามี
มูลค่าเกินกว่า 2,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา ก็จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการน าเข้าแบบเป็นทางการ
ดังกล่าวข้างต้น 

กำรน ำเข้ำเพื่อกำรบริโภค (Import for consumption) เป็นการน าเข้าโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การใช้ในสหรัฐอเมริกา และเข้าสู่ระบบการค้าโดยตรงโดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องการใช้หรือเวลา ส าหรับค าว่า 
“การใช้” ในที่นี้หมายถึง การใช้เพ่ือการค้า ธุรกิจ หรือส่วนตัว ซึ่งอาจน าเข้ามาในรูปแบบเป็นทางการ 
หรือไม่เป็นทางการ การน าเข้าประเภทนี้มีประมาณร้อยละ 95 ของการน าเข้าทั้งหมด  

กำรน ำเข้ำเพื่อส่งออก (Import for export entries) ไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร เนื่องจาก
สินค้าจะถูกส่งออกไปอีกทอดหนึ่ง แต่อาจต้องมีการติดตาม และตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
FDA เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการส่งสินค้าออกไปจริง 

 กำรขนส่งสินค้ำทัณฑ์บน (Transportation of merchandise in bond)   บางครั้งผู้น าเข้าไม่
ต้องการรับของ ณ ด่านที่สินค้ามาถึง (Port of arrival) สินค้าดังกล่าวถูกส่งต่อไปยังด่านน าเข้า (Port of 
entry) ตามที่ต้องการในฐานะสินค้าทัณฑ์บน โดยใช้แบบ CBP 7512 แนบไปพร้อมกับสินค้า การด าเนิน

พิธีการน าเข้าและช าระภาษีจะท าการ ณ ด่านที่ต้องการน าเข้า 
3.1.1  กระบวนกำรน ำเข้ำของ CBP 
  ผู้ที่มีสิทธิในการด าเนินพิธีการน าเข้า ณ ด่านน าเข้าอาจเป็นเจ้าของสินค้า ผู้ซื้อ หรือ

ตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาต (Licensed custom broker) โดยต้องมีเอกสารแสดงสิทธิในสินค้าที่
น าเข้า ได้แก่ ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading) หรือ ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Airway bill) 
ส่วนใหญ่การด าเนินพิธีการน าเข้าการมักกระท าโดยบุคคล หรือ บริษัทที่ได้รับการรับรองจากบริษัท
ผู้รับบริการขนส่งสินค้า (Carrier) โดยใช้เอกสารใบรับรองของบริษัทผู้รับบริการขนส่งสินค้า (Carrier’s 
certificate) ซ่ึง CBP ถือเป็นใบแสดงความเป็นเจ้าของสินค้าเพื่อใช้ในการด าเนินพิธีการทางศุลกากร  

  กระบวนการน าเข้าจะต้องด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  3.1.1.1  ก่อนสินค้ำมำถึง 
  ผู้น าเข้า หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจะต้องด าเนินการแจ้งข้อมูลการน าเข้าต่อ CBP        

ตามระเบียบการแจ้งข้อมูลสินค้าที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาโดยทางเรือเพ่ือวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย 
(Importer Security Filing, ISF) หรือรู้จักกันโดยทั่ วไปว่า ISF 10+2  ซึ่ งมีการบั งคับใช้ เมื่อวันที่         

26 มกราคม 2553 โดยก าหนดให้ผู้น าเข้าและสายการเดินเรือต้องแจ้งข้อมูลทางการค้าของสินค้า     
ซึ่งไม่ใช่ประเภทเทกอง (Non-bulk cargo) ที่จะน าเข้ามาสู่สหรัฐอเมริกา รวมถึงสินค้าที่ส่งเข้ามาในเขต
ปลอดภาษี (Foreign Trade Zone) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลผ่านระบบการค้าอัตโนมัติ (Automated 
Commercial System, ACS) เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนที่สินค้าจะมาถึง  
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  ACS เป็นระบบที่  CBP ใช้ติดตาม ควบคุม ด าเนินกระบวนการน าเข้าสินค้าเข้าสู่
สหรัฐอเมริกา และเก็บเป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งเป็นโครงการตามความสมัครใจ
ส าหรับตัวแทนออกของ ผู้น าเข้า ผู้รับขนส่งสินค้า การท่าเรือ และศูนย์บริการอิสระต่าง ๆ โดยมีระบบ
เชื่อมโยง 2 ระบบ ได้แก่ ระบบหน้าจอการแจ้งการน าเข้าแบบอัตโนมัติส าหรับนายหน้าที่ได้รับอนุญาต 
(Automated Broker Interface, ABI) ซึ่งมีไว้ส าหรับบุคคลที่ได้รับอนุญาต เช่น ตัวแทนออกของใช้ยื่น
ข้อมูลการน าเข้าต่อ CBP และอีกระบบหนึ่งเรียกว่าระบบการส่งข้อมูลสินค้าแบบอัตโนมัติ (Automated 
Manifest System, AMS) ซึ่งมีไว้ส าหรับสายการเดินเรือที่ได้รับอนุญาตใช้ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่มากับ
เรือ ปัจจุบันการน าเข้ากว่าร้อยละ 96 ด าเนินการผ่านระบบ ABI  โดยข้อมูลการน าเข้าที่จ าเป็นส าหรับ
ระบบดังกล่าว มีดังต่อไปนี้  

(1) หมายเลขทะเบียนผู้น าเข้า (Importer of record number) 
(2) หมายเลขผู้รับตราส่งสินค้า (Consignee number) 
(3) ชื่อและท่ีอยู่ผู้ขาย หรือหมายเลขประจ าตัวธุรกิจสากล (DUNS number)   
(4) ชื่อและท่ีอยู่เต็มผู้ซื้อ หรือหมายเลขประจ าตัวธุรกิจสากล  
(5) ชื่อและท่ีอยู่ผู้รับสินค้า   
(6) ชื่อ/ที่อยู่ ผู้ผลิต หรือผู้จัดหาสินค้า 
(7) ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า (Country of origin) 
(8) เลขรหัสพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 6 หลัก (Commodity HTS-6) 

(9) สถานที่บรรจุสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์ (Container stuffing location) 
(10) ชื่อ/ที่อยู่ ผู้บรรจุสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์   
นอกจากนี้ หากเป็นสินค้าที่อยู่ในความควบคุมของ FDA ผู้ยื่นเรื่องการน าเข้าจะต้องแจ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
(1) รหัสสินค้าของ FDA (แตกต่างจากรหัส HTS ซึ่งใช้ส าหรับพิธีการศุลกากร) 
(2) รหั ส ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ต่ า งป ร ะ เท ศ  (Manufacturer’s Identification : MID)            

ซึ่งประกอบด้วยอักษรอย่างน้อย 2 ตัวระบุชื่อประเทศ  และชื่อบริษัทในต่างประเทศ ซึ่งปกติจะ
ประกอบด้วยอักษร 3 ตัวแรกของชื่อแรกและชื่อท่ีสองของบริษัท     

(3) รายละเอียดผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศ ได้แก่ ชื่อเมืองและประเทศ  ซึ่งอาจจะ
เหมือนหรือแตกต่างจากผู้ผลิตในต่างประเทศ 

(4) ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า ซึ่งอาจจะแตกต่างจากประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า      
ที่แจ้งต่อ CBP เพ่ือวัตถุประสงค์ในเรื่องพิธีการศุลการ 
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  3.1.1.2  กระบวนกำรกลั่นกรองข้อมูล  

 ระบบ ACS ของ CBP จะกลั่นกรองข้อมูลและระบุได้ว่าสินค้าประเภทใดที่อยู่ภายใต้เขต
อ านาจการตรวจสอบของหน่วยงานใด โดยใช้รหัสธงหน่วยงานอ่ืนของรัฐบาล (Other Government 
Agency, OGA) และระบบจะส่งข้อมูลการน าเข้าต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางระบบอิเล็คโทรนิกส์
โดยอัตโนมัติ ในกรณีของ FDA จะประกอบด้วย 4 รหัส ได้แก่  

 FD0 หมายความว่า FDA ได้พิจารณาแล้ว ถึงแม้สินค้าที่น าเข้าจะอยู่ขอบเขตอ านาจ
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของ FDA แต่ CBP มีสิทธิที่จะสั่งปล่อยสินค้าได้โดยไม่ต้องน าเสนอข้อมูล
การน าเข้าต่อไปยัง FDA 

 FD1  หมายความว่า สินค้าอาจจะต้องหรือไม่ต้องปฏิบัติตามภายใต้กฎระเบียบของ 

FDA     โดยผู้แจ้งน าเข้าอาจจะระบุว่าสินค้าไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ FDA หาก
ไม่เช่นนั้น CBP จะต้องส่งข้อมูลการน าเข้าตามกฎระเบียบไปยัง FDA  อย่างไรก็ตาม FDA จะตรวจสอบ
การน าเข้าดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแจ้งถูกต้อง 

 FD2 หมายความว่า สินค้าอยู่ในเขตอ านาจการดูแลของ FDA ซึ่งจะต้องมีการส่งข้อมูล
พร้อมการน าเข้าตามกฎหมายและกฎระเบียบการแจ้งน าเข้าล่วงหน้าไปยัง FDA 

 FD3  หมายความว่า สินค้าอาจต้องมีการแจ้งการน าเข้าล่วงหน้าซึ่งระบุไว้ในมาตรา 801 
(m) ภายใต้กฎหมาย FD&C Act และ 21 CFR Part 1, subpart I เช่น กรณีการน าเข้าสินค้ารวมกันทั้งที่

เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ผู้แจ้งการน าเข้าล่วงหน้าอาจระบุในการแจ้งว่าไม่เข้าข่ายที่ต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ FDA และขอรับการยกเว้น  หากสินค้าเป็นสินค้าควบคุมภายใต้ FDA แต่ไม่ใช่อาหาร   
การน าเข้าอาจได้รับการยกเว้นจากการแจ้งล่วงหน้าโดยใช้รหัส “PND” ในการน าเข้า 

 FD4 หมายความว่า สินค้าเป็นอาหาร ซึ่งต้องมีการแจ้งการน าเข้าล่วงหน้าพร้อมข้อมูลที่
ก าหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบการแจ้งน าเข้าล่วงหน้า 

  3.1.1.3 เมื่อสินค้ำมำถึง  
  กระบวนการน าเข้าสินค้าโดย CBP เมื่อสินค้ามาถึง สามารถแบ่งการพิจารณาตาม

วัตถุประสงค์ของการน าเข้าได้เป็น 3 กรณี ได้แก่ การน าเข้าเพ่ือการบริโภค การน าเข้าเพ่ือเก็บใน
คลังสินค้า และการขนส่งสินค้าผ่านแดน หรือ Transportation and Exportation (T&E)  ส าหรับในที่นี้ 
จะศึกษากระบวนการน าเข้าส าหรับ 2 กรณีแรก ดังนี้  

1) กระบวนกำรน ำเข้ำสินค้ำเพื่อกำรบริโภค 
  ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก การกรอกเอกสารที่จ าเป็นส าหรับการ
พิจารณาสั่งปล่อยสินค้าจากการอารักขาของ CBP และขั้นตอนที่สอง การกรอกเอกสารข้อมูลเพ่ือการ
ประเมินภาษีและวัตถุประสงค์ทางสถิติ ซึ่งผู้น าเข้าหรือผู้ออกของที่ได้รับอนุญาตสามารถด าเนินการผ่าน
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ระบบ ABS/ABI ของ CBP และสามารถด าเนินการทั้งสองขั้นตอนพร้อมกัน  อย่างไรก็ตาม จะอธิบายแยก
เป็นสองขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนแรก การกรอกเอกสารที่จ าเป็นส าหรับการพิจารณาสั่งปล่อยสินค้าจากการ
อารักขาของ CBP ซึ่งเรียกว่า “Entry” โดยใช้แบบ CBP Form 3461 หรือ CF 3461 
 ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่สินค้ามาถึง ณ ด่านน าเข้าของสหรัฐอเมริกา ผู้รับผิดชอบ
การน าเข้าจะต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ CBP ซึ่งประกอบด้วย 

  ใบสั่ งปล่อยสินค้าทันที  (CBP Form 3461) ห รือบัญชีสินค้ าที่ น าเข้ า (Entry 

manifest) ซึ่ งเรียกกันโดยทั่ วไปว่า  CBP Form 7533 หรือ  หรือแบบฟอร์ม อ่ืน ๆ ที่ ก าหนดโดย

ผู้อ านวยการด่านที่น าเข้า  
  หลักฐานแสดงสิทธิในการด าเนินพิธีการน าเข้า ได้แก่ Bill of Lading หรือ Airway 

bill  
  ใบก ากับสินค้า (Invoice) หรือใบแจ้งรายการสินค้าและราคาส าหรับเสนอขาย     

(Pro forma invoice) ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นใบก ากับสินค้าได้  
  บัญชีรายการสินค้า (Packing list) 
  เอกสารอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือแสดงว่าเป็นสินค้าที่สามารถน าเข้าได้ เช่น ใบอนุญาตน าเข้า 

ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate) หรือใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า เป็นต้น  
  นอกจากนี้ หากสินค้ามีมูลค่ามากกว่า 2,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา ผู้น าเข้าจะต้องยื่น
หลักทรัพย์ค้ าประกันเมื่อน าสินค้าออก อาจจะเป็นพันธบัตร (Bond) หรือ เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
โดยใช้แบบ CBP Form 301  

ขั้นตอนที่สอง การกรอกเอกสารข้อมูลเพ่ือการประเมินภาษีและวัตถุประสงค์ทางสถิติ 
ซึ่งเรียกว่า “Entry Summary” (CBP Form 7501) หรือ CF 7501 

  เมื่อสินค้าที่น าเข้ามาถึงอาจถูกตรวจสอบ หรืออาจถูกสั่งปล่อยได้เลยหากไม่พบการ
ละเมิดกฎระเบียบ หากสินค้าถูกสั่งปล่อยออกจากความอารักขาของ CBP ได้ทันที ณ เวลาที่น าเข้า     
ผู้น าเข้าจะต้องด าเนินการกรอกเอกสารสรุปการน าเข้าสินค้าเพ่ือประเมินภาษี และต้องด าเนินการยื่น
ช าระภาษีอากร ณ ด่านน าเข้าที่ก าหนดภายใน 10 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้น าเข้า ซึ่งโดยปกติเป็นวัน
เดียวกันกับวันที่ CBP สั่งปล่อยสินค้า โดยเอกสารสรุปการน าเข้าประกอบด้วย 

  ก ารส่ งคื น เอกสารน า เข้ า  (Entry package) ให้ แก่ ผู้ น า เข้ า  น ายหน้ าห รื อ         
ตัวแทนออกของ หลังจากมีการอนุมัติให้มีการสั่งปล่อยสินค้า 

  แบบฟอร์มสรุปการน าเข้า (CBP Form 7501) เพ่ือใช้ประกอบการเสียภาษีอากร 
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  บัญชีราคาสินค้า และเอกสารอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการประเมินภาษีศุลกากร เพื่อการเก็บ
ข้อมูลทางสถิติ หรือเพ่ือแสดงว่าสินค้ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง เอกสารเหล่านี้สามารถ
ด าเนินการผ่านระบบ ABI   

2)  กระบวนกำรน ำเข้ำสินค้ำเพื่อเก็บในคลังสินค้ำ  
   ในกรณีที่ผู้น าเข้ายังไม่ต้องการน าสินค้าออกทันทีหลังจากการน าเข้า อาจท าได้โดย
การน าสินค้าไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded warehouse) ของ CBP โดยสามารถเก็บไว้ได้นาน
สูงสุดถึง 5 ปี นับจากวันที่น าเข้า ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าของสินค้าสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวต่อไป
โดยไม่ต้องช าระภาษีอากร หรือน าสินค้าออกมาเพ่ือการบริโภคโดยช าระภาษีอากรในอัตรา ณ วันที่น า
สินค้าออกจากคลังสินค้า และหากสินค้าจะต้องถูกท าลายภายใต้การด าเนินการของ CBP จะไม่มีการเรียก
ช าระภาษีอากร   
    ในขณะที่สินค้าอยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บน ผู้มีสิทธิในสินค้าอาจมีการจัดการกับสินค้า 
เช่น ท าความสะอาด คัดแยก บรรจุใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพที่ไม่เข้าข่ายท าการผลิต ทั้งนี้ ต้องอยู่ใน
การก ากับดูแลของ CBP หลังจากนั้น อาจได้รับอนุญาตให้ส่งออกต่อไปโดยไม่ต้องช าระภาษีอากร       
หรือหากมีการน าออกไปเพื่อการบริโภคก็จะต้องช าระภาษีอากรในอัตรา ณ วันที่น าสินค้าออก 
    สินค้าเน่าเสียง่าย วัตถุระเบิด หรือสินค้าต้องห้ามน าเข้า อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บ
ไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน สินค้าควบคุมบางอย่างที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สั่งปล่อยจากความอารักขาของ CBP 
อาจถูกเก็บไว้ในคลังสินค้านี้   
   3.1.1.4  สินค้ำตกค้ำง (Unentered goods)  

ในกรณีที่สินค้ามาถึงแล้วไม่มีผู้มาด าเนินการตามพิธีการน าเข้าภายใน 15 วัน สินค้า
ดังกล่าวอาจถูกน าไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทั่วไป (General-order warehouse)  ซึ่งความเสี่ยงและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะตกอยู่ในความรับผิดชอบของผู้น าเข้า ถ้าไม่มีการด าเนินพิธีการน าเข้าภายใน 
6 เดือนนับจากวันที่น าสินค้าเข้ามา สินค้าดังกล่าวอาจถูกขายทอดตลาดหรือท าลาย ส าหรับสินค้าที่    
เน่าเสียง่าย สินค้าที่เสื่อมสภาพเร็ว หรือวัตถุระเบิด อาจมีการด าเนินการขายทอดตลาดเร็วกว่าปกติ 

กระบวนการน าเข้าโดยทั่วไปของ CBP สามารถสรุปได้ตามภาพที่ 9 
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ภาพที่ 9  แผนภูมิกระบวนการน าเข้าโดยทั่วไปของ CBP 

เมื่อสินค้ำมำถึง
ท่ำเรือ 

ข้ันตอนแรก  ด ำเนินพิธีกำรน ำเข้ำ (ENTRY) 
 ผู้น าเข้ามีเวลา 15 วัน ด าเนินพิธีการน าเข้า “enter”  

กับ CBP มีเอกสารที่จ าเป็นดังต่อไปนี้  
 แบบการน าเข้า (Entry form หรือ CF 3461) 

 ใบก ากับสินค้า (Invoice)  
 ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) และ 
 พันธบัตร (Bond) หากต้องมี) 

 เอกสารจะถูกส่งไปยัง  CBP โดยปกติจะด าเนินการ
ผ่านระบบอัตโนมัติ ABI หรือ ACE 

ข้ันตอนท่ี 2  ด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร (ENTRY 
SUMMARY) 
ผู้น าเข้าด าเนินการจ่ายภาษีศุลกากร ภายใน 10 ท าการนับแต่
วันที่สินค้ามาน าเข้า (ปกติเป็นวันที่ CBP สั่งปลอ่ยสินค้า) โดย
มีเอกสารที่จ าเป็นดังต่อไปนี้   
 แบบสรุปการน าเข้า “Entry summary” (CF 7501)   
 เอกสารประกอบการน าเข้าในข้ันตอนแรก   
 ประทับตรา “Duty paid” บนเอกสาร    

 

กระบวนการน าเข้าสิ้นสุดเมื่อ 
CBP ด าเนินการยึด
หลักทรัพย์ “Liquidating” 
ซึ่งปกติจะใช้เวลาหลายเดือน
นับจากวันที่น าเข้า 

ภายใน 10 วัน หากผู้น าเข้าไม่
ด าเนินกระบวนการพิธีการทาง
ศุลกากร หรือ ช าระภาษี Entry 
summary (CF 7501)  ภายใน
เวลาที่ก าหนด CBP สามารถสั่ง
ให้ยึดหลักทรัทย์ (bond) เพื่อใช้
ความเสียหาย    

กระบวนการน าเข้า 2 
ข้ันตอนสามารถท าได้
ในข้ันตอนเดียวเรียกว่า  
“LIVE ENTRY” โดย
ใช้แบบ CF 7501 

เท่านั้น 

 CBP ตรวจสอบข้อมูล
และเอกสารน าเข้า 

 ด าเนินการสั่งปล่อย
สินค้าหรือสั่ง
ตรวจสอบ 

ก่อนสินค้ามาถึง  

 ผู้น าเข้า สายการเดินเรือ 
ต้องแจ้งข้อมูลการน าเข้าต่อ 
CBP ตามระเบียบ Importer 
Security Filing (ISF) หรือ  
ISF 10+2  

 ภายใน 15 วัน หากไม่มีการด าเนิน
พิธีการน าเข้า สินค้าจะถูกส่งไปเก็บ
ไว้ในคลังสินค้าทั่วไป (General-
order warehouse) 

 หากภายใน 6 เดือน หากยังไม่มีการ
ด าเนินพิธีการน าเข้า CBP จะสั่ง
ท าลายหรือขายทอดตลาด  
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3.1.2  มำตรกำรตรวจสอบของ CBP 
3.1.2.1  กำรตรวจสอบทั่วไป 

   CBP จะด าเนินการตรวจสอบสินค้าที่น าเข้าและเอกสารที่จ าเป็น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ทราบข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1)  มูลค่าสินค้าเพ่ือใช้ในการค านวณจัดเก็บภาษีอากรและสถานภาพทางภาษีอากร  

(2)  สินค้ามีเครื่องหมายแสดงประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า หรือเครื่องหมาย หรือฉลาก
พิเศษตามกฎระเบียบต่าง ๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 

(3)  มีการขนส่งสินค้าผิดกฎหมายหรือไม่ 

(4)  มีการแสดงบัญชีราคาสินค้าอย่างถูกต้องหรือไม่ 

(5)  มีสินค้าเกินหรือขาดจ านวนจากบัญชีแสดงสินค้าหรือไม่ 

(6)  มีสิ่งเสพติดมากับการขนส่งสินค้าหรือไม่  
3.1.2.2 กำรตรวจสอบตำมกฎระเบียบพิเศษ  

 ถึงแม้สินค้าจะผ่านขบวนการตรวจสอบปกติภายใต้กฎหมายของ CBP แล้วก็ตาม        
แต่  CBP จะยังไม่สั่ งปล่อยสินค้าจนกว่าจะผ่านการตรวจสอบตามกฎระเบียบพิเศษ (Special 
requirements) ของหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น สินค้าอาหารและเครื่องดื่มจะต้องถูกตรวจสอบโดย FDA หรือ
สินค้าประเภทผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์  สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากไข่ จะต้องผ่านการตรวจสอบตามระเบียบ
ของ USDA เป็นต้น 
  CBP ได้รับมอบอ านาจให้ท าหน้าที่ตรวจสอบตามกฎระเบียบการน าเข้าสินค้าบาง
ประเภท ได้แก่ สินค้าต้องห้าม หรือสินค้าควบคุมเพ่ือปกป้องเศรษฐกิจและความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา 
เพ่ือปกป้องสุขภาพของผู้บริโภคและความเป็นอยู่ที่ดี และเพ่ือคุ้มครองชีวิตพืชและสัตว์ภายในประเทศ 
รวมถึงสินค้าบางอย่างมีการควบคุมปริมาณการน าเข้า (Quota) หรือมีการผูกพันภายใต้ความตกลง     
ทวิภาคีทางการค้า   
  นอกจากนี้ CBP ยังท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแทนหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐบาล เช่น 
USDA และ FDA ในเรื่องของสินค้าต้องห้ามและสินค้าควบคุม ได้แก่ การจ ากัดด่านน าเข้า การจ ากัด
เส้นทางการขนส่ง การจัดเก็บหรือการใช้ หรือสินค้าที่ต้องมีการบ าบัดเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช การปิดฉลาก 
หรือการผ่านกรรมวิธี    ที่เป็นเงื่อนไขในการสั่งปล่อยสินค้า การบังคับใช้กฎระเบียบพิเศษนี้รวมไปถึง
สินค้าท่ีส่งทางไปรษณีย์ และสินค้าในเขตปลอดภาษี (Foreign trade zones) 
  ส าหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบตามกฎระเบียบพิเศษ ประกอบด้วย 

(1) สินค้าต้องห้าม สินค้าควบคุม และสินค้าภายใต้กฎระเบียบของหน่วยงานอื่น  

(2) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(3) ยานยนต์พาหนะและเรือ 
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(4) สินค้าควบคุมปริมาณการน าเข้า 
  ส าหรับสินค้าต้องห้าม สินควบคุมและสินค้าภายใต้กฎระเบียบของหน่วยงานอ่ืน 
ประกอบด้วย สินค้าเกษตร อาวุธ กระสุนและวัตถุที่มีอ านาจส่งรังสี สินค้าอุปโภคแบบประหยัดพลังงาน
หรือที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สินค้าอีเล็คทรอนิกส์ สินค้าประเภทอาหาร ยา เครื่องส าอางและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพชร ทอง เงิน เงินตรา และสแตมป์ ยาฆ่าแมลง สารมีพิษและวัตถุอันตราย สิ่งทอ 
ขนสัตว์และผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ชื่อสินค้าและลิขสิทธิ์ สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง และสินค้าต้องห้ามและ
ควบคุมอ่ืน ๆ   
  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะสินค้าเกษตร จะพบว่าประกอบด้วยสินค้าดังต่อไปนี้  

1)  ชีส นม และผลิตภัณฑ์นม 
2)  ผลไม้ ผัก และผลไม้ประเภทเปลือกแข็ง   
3)  แมลง 
4)  ปศุสัตว์และสัตว์  
5)  เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์ไข่ 
6)  พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 
7)  เมล็ดพันธุ์พืช 
8)  ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ท าด้วยไม้ 
9)  ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ในการศึกษาครั้งนี้ จะเน้นในเรื่องการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่ง CBP มีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบ คือ สินค้าภายใต้กฎระเบียบ USDA และ FDA ดังนี้ 
 สินค้ำที่ตรวจสอบภำยใต้กฎระเบียบของ USDA ประกอบด้วย 
 1)  ผลไม้และผักสด และผลไม้ประเภทเปลือกแข็ง 

ภายใต้กฎระเบียบของ USDA การน าเข้าผักสดและผลไม้ จะต้องขออนุญาตน าเข้า 
และต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช นอกจากนี้ ผลไม้บางชนิดจะต้องมีใบรับรองการผ่านการบ าบัดแมลง
ก่อนการน าเข้า โดยจะต้องส่งเอกสารดังกล่าวมาพร้อมสินค้า ซึ่ง CBP จะท าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ดังกล่าวให้ USDA รวมถึงกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การปิดฉลากหรือการจ ากัดด่านน าเข้า เป็นต้น 
 ผู้น าเข้าจะต้องตรวจสอบกฎระเบียบส าหรับการน าเข้าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชบาง
ชนิด      ในฐานข้อมูลของหน่วยงาน APHIS ซึ่งมีชื่อว่า “ข้อก าหนดด้านการน าเข้าผลไม้และผัก” (Fruits 
and Vegetable Import Requirements, FAVIR) ซึ่งจะต้องด าเนินการล่วงหน้า โดยการขออนุญาต
น าเข้ากับ APHIS ได้ที่ : 
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USDA-APHIS, Plant Protection and Quarantine  
Permit Unit, 4700 River Road, Unit 133 
Riverdale, MD 20737 

Phone : (877) 770-5990 หรือ (301) 851-2046 
Email : permits@aphis.usda.gov 
www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/index.shtml  

(2) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 
    CBP จะตรวจสอบเอกสารการอนุญาตน าเข้าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชซึ่งออกโดย 

APHIS ได้แก่ ผลไม้ ผัก ต้นพืช ต้นกล้าพืช หัว ราก เมล็ดพันธุ์พืช เส้นใยบางชนิดรวมถึงฝ้ ายและวัสดุใช้
ส าหรับท าไม้กวาดหรือแปรง (Broomcorn) ไม้ตัดดอก อ้อย ธัญพืชบางชนิด ท่อนไม้ และชิ้นไม้ท่ีมีเปลือก 
  (3)  เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากไข่ 

CBP โดยส านักงานแผนงานเกษตรและการประสานงาน (Agriculture Program 
and Liaison Office) จะตรวจสอบเอกสารประกอบการน าเข้าเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากไข่ 
ให้แก่ USDA โดยการน าเข้าจะต้องมีเอกสารใบรับรองที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นจากหน่วยงาน
ด้านการตรวจสอบของรัฐบาลในต่างประเทศ และมีการลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ โดยในใบรับรอง
จะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ชื่อผลิตภัณฑ์ 

 เลขที่ผู้ประกอบการผลิตที่ได้รับอนุญาต (Establishment number) 

 ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า 

 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ผลิต หรือผู้กระจายสินค้า 

 จ านวนและน้ าหนักบรรจุ 

 รายการส่วนผสม 

 ชนิดของสัตว์ที่น ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร 

 เครื่องหมายประจ าตัวสินค้า (Identification marks) 

  เมื่ อสิ นค้ ามาถึ งด่ านน า เข้ าของสหรัฐอเมริกาเจ้ าหน้ าที่ ของ USDA/FSIS            
จะตรวจสอบซ้ าอีกครั้ง ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าสู่ระบบการค้าในสหรัฐอเมริกาได้ สินค้าที่ส่งมาจาก
ต่างประเทศยกเว้น แคนาดา จะได้รับการประทับตราว่าผ่านการตรวจสอบของ USDA  

 

mailto:permits@aphis.usda.gov
http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/index.shtml
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3.2 มำตรกำรตรวจสอบของ FDA  
 ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายอาหาร ยา และเครื่องส าอางของรัฐบาลกลาง (U.S. Federal Food, 
Drug and Cosmetic Act) หรือ FD&C Act ผู้น าเข้าสินค้าอาหารเพ่ือมาจ าหน่ายในสหรัฐอเมริกามี
หน้าที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร สุขอนามัย และปิดฉลากท่ีถูกต้องตามกฎระเบียบ
ของสหรัฐอเมริกา FDA ไม่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ ออกใบรับรอง ออกใบอนุญาต   
ดังนั้น ผู้น าเข้าจึงสามารถน าเข้าอาหารมายังสหรัฐอเมริกาได้โดยมิต้องขออนุญาตต่อ FDA ตราบใดที่
สถานประกอบการที่ท าการผลิต เก็บรักษา หรือจัดการกับสินค้านั้นได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ FDA เรียบร้อย
แล้ว และได้มีการแจ้งให้ FDA ทราบล่วงหน้าเมื่อมีการขนส่งสินค้าเข้ามายังสหรัฐอเมริกา  

 สินค้าอาหารอาหารทุกชนิด ทั้งอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ (ยกเว้นสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ สัตว์
ปีก และผลิตภัณฑ์ไข่) ยา ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เครื่องส าอาง อุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์แผ่รังสีได้ 
ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย FD&C Act และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการน าเข้ามาในสหรัฐอเมริกาจะต้อง
ถูกตรวจสอบโดย FDA ณ ด่านน าเข้าของสหรัฐอเมริกา โดย FDA อาจจะกักสินค้านั้นไว้เพ่ือตรวจสอบ 
และหากตรวจพบว่ามีการละเมิดกฎระเบียบ สินค้านั้นอาจถูกส่งกลับออกไป หรือท าลายหากไม่สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎระเบียบได้ โดยทั้งสินค้าน าเข้าและสินค้าที่ผลิตภายในประเทศจะถือ
ปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน 

ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะกระบวนการน าเข้าและตรวจสอบสินค้าเกษตรและ
อาหาร     ซึ่งกระบวนการและกฎระเบียบในการน าเข้ามีดังต่อไปนี้  

3.2.1 กำรตรวจสอบตำมช่องทำงกำรน ำเข้ำ (Entries) 
 FDA จะด าเนินการตรวจสอบการน าเข้าทุกช่องทางและรูปแบบ โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

3.2.1.1 กำรน ำเข้ำแบบเป็นทำงกำร (Formal entries)   
    FDA ได้รับแจ้งการน าเข้าจากระบบ ACS ของ CBP และพิจารณาว่าต้องมีการ
ด าเนินการอย่างไรต่อไปหรือต้องมีเอกสารเพ่ิมเติมหรือไม่หากสินค้าเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
บังคับใช้โดย FDA 

3.2.1.2 กำรน ำเข้ำแบบไม่เป็นทำงกำร (Informal entries)    
   ข้อมูลการน าเข้าแบบไม่เป็นทางการจะถูกส่ งไปยัง FDA เพ่ือพิจารณาด าเนินการ
เช่นเดียวกันกับการน าเข้าแบบเป็นทางการหากเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บังคับใช้โดย FDA 

3.2.1.3 กำรน ำเข้ ำทำงระบบไปรษณี ย์หรือมำพร้อมกับกระเป๋ ำเดินทำง 
(Mail/personal baggage)   

FDA จะตกลงกับส านักงานไปรษณีย์ระหว่างประเทศหรือส านักงานผ่านแดนในท้องถิ่น       
เรื่องการตรวจสอบสินค้าที่ส่งทางไปรษณีย์ ส าหรับสินค้าที่มากับกระเป๋าส่วนบุคคลจะถูกตรวจสอบโดย 
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CBP หากมีสินค้าที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ FDA เจ้าหน้าที่ของ CBP จะใช้ดุลยพินิจว่าควร
แจ้งให้ FDA ทราบหรือไม่   

3.2.1.4 กำรน ำเข้ำเพื่อส่งออก (Import for export entries)  
  เป็นการน าเข้าภายใต้มาตรา 801(D)(3) of The FD&C Act [21 U.S.C. 381 (D)(3)]         

ซึ่งอนุญาตให้มีการน าเข้าสินค้าที่อาจขัดต่อกฎระเบียบของ FDA ผ่านเข้ามาในสหรัฐอเมริกาภายใต้
เงื่อนไขว่าจะต้องไม่ใช่เพ่ือการกระจายภายในประเทศ โดยต้องแจ้งอย่างชัดเจนว่าน าเข้ามาเพ่ือแปรรูป
หรือประกอบเข้ากับสินค้าอ่ืนและจะต้องส่งออกต่อไปในที่สุด ทั้งนี้ FDA จะตรวจสอบตั้งแต่ด่านน าเข้า
และติดตามกระบวนการเคลื่อนย้ายภายในประเทศ เพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้าถูกส่งออกต่อไปหรือไม่ก็ถูก
ท าลาย โดยไม่ให้มีการกระจายอยู่ภายในประเทศ   
 3.2.2  กำรแจ้งกำรน ำเข้ ำอำหำรมนุษย์และอำหำรสัต ว์ล่วงหน้ ำ  (Prior Notice of 
Importation of Food and Animal Feed)   
 การน าเข้าอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์เข้าสู่สหรัฐอเมริกา จะต้องมีการแจ้งต่อ FDA 
เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการชี้เป้าหมายการตรวจสอบเพ่ือการป้องกันการก่อการร้ายและ
สาธารณสุข ภายใต้กฎหมายความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้
การก่อการร้ายทางชีวภาพ (The Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and 
Response Act of 2002) หรือเรียกกันโดยทั่ วไปว่า The Bioterrorism Act ซึ่งมอบหมายให้  FDA 

บังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าว และกฎระเบียบใหม่ภายใต้กฎหมาย FSMA ซึ่งมีการประกาศใช้เมื่อวันที่     
5 พฤษภาคม 2554 ได้ก าหนดว่า ในการแจ้งการน าเข้าอาหารล่วงหน้า ผู้น าเข้าจะต้องระบุชื่อประเทศที่
เคยปฏิเสธการน าเข้าสินค้าซึ่งก าลังจะน าเข้ามาในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจ
เรื่องความเสี่ยงในการน าเข้า 

3.2.2.1  วิธีกำรแจ้งกำรน ำเข้ำสินค้ำอำหำรล่วงหน้ำ  จะต้องด าเนินการผ่านระบบ            
อีเล็คทรอนิกส์ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่   

(1)  ด าเนินการผ่านหน้าจอระบบการแจ้งการน าเข้าแบบอัตโนมัติส าหรับนายหน้าที่
ได้รับอนุญาต/ระบบการค้าแบบอัตโนมัติ (Automated Broker Interface/Automated Commercial 
System, ABI/ACS) ของ CBP โดยด าเนินการภายในระยะเวลาที่ FDA ได้รับข้อมูลและออกหมายเลข
ยืนยัน (Prior notice confirmation number) ไม่เกิน 30 วันก่อนวันที่คาดว่าสินค้าจะมาถึง  

(2)  ด าเนินการผ่านหน้าจอระบบการแจ้งการน าเข้าล่วงหน้า (Prior Notice System 
Interface, PNSI) ของ FDA ได้ที่ http://www.access.fda.gov ซึ่งสามารถเข้าไปด าเนินการได้ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่ FDA ได้รับข้อมูลการแจ้งและยืนยันการรับแจ้ง
ไม่เกิน 15 วันก่อนวันที่คาดว่าสินค้าจะมาถึง  

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm2006836.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm2006836.htm
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      ทั้งนี้ ระบบ ACS และ PNSI จะเชื่อมโยงกัน จึงสามารถด าเนินการไปพร้อมกับ
ขั้นตอนกระบวนการน าเข้าเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการแจ้งซ้ าซ้อน กรณีระบบใดมีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้ทั้ง
สองระบบ      ก็สามารถแจ้งการน าเข้าล่วงหน้าได้ทางจดหมายอีเล็คทรอนิกส์หรือโทรสาร โดยสามารถ
หาข้อมูลรายละเอียดส าหรับการติดต่อได้ที่ http://www.access.fda.gov/ 
      นอกจากนี้ หากพิจารณาตามชนิดของระบบการขนส่ง ระยะเวลาในการแจ้งจะต้อง
ไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

(1) ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนสินค้ามาถึง หากเป็นการขนส่งทางรถยนต์บรรทุก 
(2) ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนสินค้ามาถึง หากเป็นการขนส่งทางอากาศ หรือทาง

รถไฟ 
(3) ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ก่อนสินค้ามาถึง หากเป็นการขนส่งทางเรือ 

       หากเป็นการส่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ FDA จะต้องได้รับและยืนยันการ
ตอบรับทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ก่อนที่จะมีการส่งของ และเอกสารยืนยันการตอบรับจะต้องแนบมาพร้อม
กับสินค้าที่ส่ง 
 3.2.2.2  ผลิตภัณฑ์อำหำรที่ต้องแจ้งกำรน ำเข้ำล่วงหน้ำ  ได้แก่  

(1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและส่วนประกอบ 
(2) อาหารส าหรับเด็กทารก 
(3) เครื่องดื่ม (รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และน้ าบรรจุขวด) 
(4) ผลไม้และผัก 
(5) อาหารทะเล 
(6) ผลิตภัณฑ์นมและไข ่
(7) สินคา้เกษตรสดเพ่ือใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบของอาหาร 
(8) อาหารบรรจุกระป๋องและแช่แข็ง 
(9)  ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ของกินเล่น และลูกกวาด (รวมถึงหมากฝรั่ง) 
(10)   สัตว์มีชีวิตที่ใช้เป็นอาหาร 
(11)   อาหารสัตว์ และอาหารสัตว์เลี้ยง 
3.2.2.3 ผลิตภัณฑ์อำหำรที่ได้รับกำรยกเว้นกำรแจ้งล่วงหน้ำ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) อาหารที่ถือเข้ามาหรือมากับบุคคล (ภายในกระเป๋าเดินทาง) ที่เดินทางเข้ามาใน

สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริโภคส่วนตัวด้วยตัวเอง ครอบครัวหรือเพ่ือน โดยไม่ใช่
วัตถุประสงค์เพ่ือการค้าหรือการกระจายสินค้า 

http://www.access.fda.gov/


๖๘ 
 

(2) อาหารที่บุคคลปรุงภายในที่พักอาศัยของตนเอง และส่งเข้ามาในสหรัฐอเมริกา    
โดยบุคคลดังกล่าวเพ่ือเป็นของก านัลส่วนตัวให้กับอีกบุคคลหนึ่งโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ 

(3) อาหารเพื่อส่งออกโดยไม่มีการน าออกนอกด่านที่มาถึงจนกระทั่งมีการส่งออกต่อไป 
(4) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากไข่ ซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจการตรวจสอบ

ของ USDA 
(5) อาหารที่ส่งมาในกระเป๋าเดินทาง หรือส่งทางเรือซึ่งเป็นของที่ เกี่ยวกับทางการทูต         

ตามอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต  ค.ศ. 1961 (The Vienna Convention on 
Diplomatic Relations 1961)   

3.2.2.4  ข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรแจ้งล่วงหน้ำ   
(1) รายละเอียดของบุคคลผู้ยื่นเรื่องการแจ้งล่วงหน้า (Submitter) ประกอบด้วย ชื่อ 

หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ส าหรับจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (Email) และชื่อบริษัทและท่ีอยู่     
(2) รายละเอียดของบุคคลผู้ส่ง (Transmitter)  กรณีที่แตกต่างจากผู้ยื่น ประกอบด้วย 

ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ส าหรับจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ และ ชื่อบริษัทและที่อยู่  หากที่อยู่ทางธรุกิจ
ของผู้ส่งเป็นที่อยู่สถานประกอบการลงทะเบียน อาจต้องระบุหมายเลขทะเบียนสถานประกอบการ      
ชื่อเมืองและประเทศ แทนที่อยู่เต็มของสถานประกอบการ 

(3) ประเภทการน าเข้า และหมายเลขยืนยันของ (CBP CBP identifier) ถ้ามี 
(4) รายละเอียดสินค้าอาหาร ได้แก่  รหัสสินค้าของ FDA (FDA product code)       

ชื่อสามัญหรือชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ ปริมาณสินค้าโดยประมาณจากภาชนะบรรจุขนาดเล็กสุดไปจน
ใหญ่สุด หมายเลขระบุล็อต (Lot) รหัส หรือรายละเอียดอย่างอ่ืน   

(5) หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพตามธรรมชาติ (Natural state)  ต้องระบุชื่อผู้แปรรูป และ
ข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ   

-  หมายเลขทะเบียนผู้ผลิต เมืองและประเทศผู้ผลิต หรือ  
-  ที่อยู่ของผู้ผลิตและเหตุผลที่ไม่สามารถแสดงหมายเลขทะเบียนผู้ผลิต  

(6) หากสินค้ายังอยู่ในสภาพตามธรรมชาติ ต้องระบุชื่อผู้ปลูก (ถ้าทราบ) และสถานที่ปลูก  
(7) ประเทศผู้ผลิตสินค้า (FDA country of production) 
(8) รายละเอียดผู้ส่งสินค้า (Shipper) ผู้บริการขนส่งสินค้าแบบเร่งด่วน (Express 

consignment) บริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Carriers) ผู้ให้บริการส่งของเอกชน หรือผู้ส่ง (Sender) 
ในกรณีส่งอาหารทางไปรษณีย์  รวมถึงชื่อที่อยู่ของผู้ส่งหากผู้ส่งไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้ผลิต   หากที่อยู่ของ
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ผู้ส่งเป็นที่อยู่เดียวกับสถานประกอบการลงทะเบียน ผู้ยื่นการแจ้งล่วงหน้าอาจต้องยื่นหมายเลขทะเบียน
สถานประกอบการ ชื่อเมืองและประเทศแทนที่อยู่เต็มของสถานประกอบการ 

(9) ประเทศต้นทางที่สินค้าถูกส่งหรือวันที่คาดว่าจะส่งและประเทศต้นทางที่สินค้าจะถูก
ส่ง หากเป็นการน าเข้าอาหารทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ   

(10) ข้อมูลคาดคะเนการมาถึง (สถานที่ วันที่และเวลา) ถ้าเป็นการน าเข้าอาหารทาง
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ให้ระบุชื่อที่อยู่ของผู้รับในสหรัฐอเมริกา   

(11)  รายละเอียดและที่อยู่ของผู้น าเข้า เจ้าของและผู้รับของคนสุดท้าย (Ultimate 
consignee) ยกเว้น การน าเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศหรือการส่งต่อไปที่อ่ืนผ่านสหรัฐอเมริกา      
หากที่อยู่ทางธรุกิจของผู้น าเข้า เจ้าของ หรือผู้รับคนสุดท้ายเป็นที่อยู่ของสถานประกอบการขึ้นทะเบียน 
อาจต้องแนบหมายเลขทะเบียนสถานประกอบการเพ่ิมเติมจากที่อยู่เต็มของสถานประกอบการ 

(12)  รายละเอียดบริษัทขนส่งและวิธีการขนส่ง ยกเว้น อาหารที่น าเข้าโดยไปรษณีย์
ระหว่างประเทศ  

(13) ข้อมูลแผนการส่งสินค้าตามประเภทของระบบการขนส่ง ส าหรับการขนส่งด้วยวิธี
ส่งสินค้าแบบเร่งด่วน (Express  consignment) สามารถใช้หมายเลขติดตาม (Tracking number)   
แทนใบตราส่งสินค้าและเลขหมายเที่ยวบินได้ในกรณีการแจ้งล่วงหน้าผ่านระบบ PNSI     

(14) รายชื่อประเทศท่ีเคยปฏิเสธการน าเข้าอาหารชนิดนั้น   
เมื่อ FDA ได้รับข้อมูลการแจ้งล่วงหน้าแล้ว ถ้าทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะพิจารณา

ตอบรับพร้อมออกหมายเลขการยืนยันการรับแจ้งให้กับผู้แจ้งโดยตรงจาก FDA หรือผ่าน ระบบ ACS ของ 
CBP          ซึ่งจะต้องน ามาแสดงพร้อมกับสินค้าที่น าเข้า  
 3.2.2.5  กำรยื่นข้อมูลกำรแจ้งล่วงหน้ำไม่ครบถ้วน   
 การน าเข้าสินค้าอาหารเข้าสู่สหรัฐอเมริกาโดยแจ้งข้อมูลล่วงหน้าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
สินค้าจะถูกปฏิเสธการน าเข้า และถูกกักไว้ที่ด่าน หรือโรงเก็บสินค้า หรือการน าเข้าสินค้าอาหารโดยไม่
แจ้งการน าเข้าล่วงหน้าถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบของ FDA สินค้าจะถูกปฏิเสธการน าเข้าและถูกกักไว้
ที่ด่านน าเข้าจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้าย อาจมีการด าเนินการทางกฎหมายและการเพิก
ถอนสิทธิ 
 3.2.2.6  กระบวนกำรกลั่นกรองข้อมูลกำรแจ้งล่วงหน้ำ  
 FDA จะกลั่นกรองข้อมูลการแจ้งล่วงหน้าที่ได้รับเพ่ือพิจารณาว่าครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งจะ
ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานการปกป้องอาหาร Division of Food Defense Targeting 
(DFDT)     ซึ่งท างานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพ่ือตรวจสอบว่าสินค้าใดอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เพ่ือเตรียมด าเนินมาตรการเมื่อสินค้ามาถึง หลังจากนั้นจะส่งผล
การกลั่นกรองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 หลังจาก DFDT ตรวจสอบและประเมินผลการตรวจสอบข้อมูลการแจ้งล่วงหน้าแล้ว 
อาจเสนอให้ FDA หรือ CBP ท าการตรวจสอบหรือด าเนินการอ่ืน ๆ เมื่อสินค้ามาถึง โดยให้การแนะน า
กฎระเบียบการตรวจสอบให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่   ทั้งนี้  DFDT เป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อ
ประสานงานกับผู้แจ้งการน าเข้าล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบการแจ้งล่วงหน้า        
การปฏิเสธหรือการกักกัน (Hold) อันเนื่องมาจากการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าไม่ครบถ้วน การตอบรับค าขอให้
พิจารณาเรื่องการปฏิเสธหรือการกักกัน และการตอบรับการแจ้งล่วงหน้าที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
 3.2.3  กำรประมวลผลข้อมูลและมำตรกำรด ำเนินกำร   
 FDA จะด าเนินการกลั่นกรองข้อมูลและประมวลผลผ่านระบบปฏิบัติการและการบริหาร
เพ่ือสนับสนุนการน าเข้า (Operational and Administrative System for Import Support, OASIS) 
เพ่ือประกอบการตัดสิน ใจว่าควรอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าที่ อยู่ ในความควบคุมของ FDA               
จากต่างประเทศเข้าสู่ระบบการค้าภายในสหรัฐอเมริกาหรือไม่  โดยระบบจะสามารถระบุได้ว่ามีความ
จ าเป็นที่จะต้องท าการประเมินหรือตรวจสอบสินค้าอาหารโดยเจ้าหน้าเพ่ือประกอบการตัดสินใจอนุญาต
ให้น าเข้าหรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบภายใต้ Section 801 (a) ของกฎหมาย FD&C Act (เช่น กรณี

สินค้าอยู่ในบัญชี Import Alert)  หากต้องมีการตรวจสอบก็จะด าเนินการ ณ สถานที่ตรวจสอบ โกดัง
สินค้า หรือสถานที่ อ่ืนที่ เหมาะสม หาก FDA ตัดสินใจที่จะปฏิเสธการน าเข้าก็จะด าเนินการตาม
กระบวนการ ปฎิเสธการน าเข้า เป็นต้น    

 ทั้งนี้ ระบบ OASIS จะออกใบแจ้งการด าเนินการของ FDA (Notice of FDA Action) 
ซึ่งจะระบุรายละเอียดการตัดสินใจด าเนินการต่อสินค้าที่จะน าเข้าในใบแจ้งดังกล่าว เช่น การเก็บตัวอย่าง
เพ่ือน ามาตรวจสอบ การกักกันและการรับฟัง การสั่งปล่อย หรือการปฏิเสธการน าเข้า เป็นต้น โดยจะส่ง
ใบแจ้งไปยังผู้ยื่นเรื่องแจ้งการน าเข้า ผู้น าเข้าและผู้ออกของหรือผู้รับสินค้าตามท่ีอยู่ที่ได้แจ้งไว้ 
 3.2.4  กำรสั่งปล่อยสินค้ำ (Release notice)   
 เมื่อ FDA ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ ก็จะแจ้งให้ CBP อนุมัติ      
การสั่งปล่อยสินค้า โดยปัจจุบัน FDA มีวิธีการสั่งปล่อยสินค้า 4 รูปแบบได้แก่ 

3.2.4.1 กำรสั่งปล่อยทันที (Straight release)  
กรณีท่ีมีการตรวจสอบแล้วสินค้ามีการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  
3.2.4.2 กำรสั่งปล่อยแบบไม่ต้องตรวจสอบ (Release without examination)  
กรณีที่ FDA ไม่สามารถตรวจสอบตัวอย่างสินค้าตามที่แจ้งไว้ได้ อาจสั่งปล่อยสินค้าไป

ก่อนและอาจมีการตรวจสอบภายหลังหากพบว่ามีการละเมิดกฎระเบียบ โดยอาจใช้ค าว่า  “สั่งปล่อยโดย
ปราศจากการตรวจสอบของ FDA อาจด าเนินการต่อไปได้โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้น าเข้า” หรือ 
“RELEASED WITHOUT EXAMINATION MAY PROCEED WITHOUT FDA EXAMINATION ON THE 
RESPONSIBILITY OF THE IMPORTER” ซึ่งจะพิมพ์เป็นตัวอักษรตัวใหญ่ 
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3.2.4.3 กำรสั่งปล่อยแบบมีข้อสังเกต (Release with comment)  
ในกรณีที่สินค้ามีการละเมิดกฎระเบียบเล็กน้อยซึ่งไม่มีนัยส าคัญถึงกับต้องมีการกักกัน 

FDA อาจจสั่งปล่อย โดยจะใช้ค าว่า “สั่งปล่อยพร้อมกับการเตือน” หรือ “Release with Warning” 
และ “สั่งปล่อยที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหาย” หรือ “Release without Prejudice”  

3.2.4.4 กำรสั่งปล่อยหลังจำกกำรกักกัน (Release after detention)  
เกิดขึ้นได้ภายใต้ 2 กรณี คือ กรณีแรก หลังจากผู้น าเข้าสามารถแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้

ว่าสินค้าที่ถูกกักกันมีความถูกต้องตามกฎระเบียบ และกรณีที่ 2 หลังจากผู้น าเข้าได้ปรับปรุงแก้ไขฉลาก 
หรือด าเนินการอย่างอ่ืน หรือปรับปรุงแก้ไขสินค้าสินค้าที่กักกันให้ถูกต้องตามระเบียบได้ตามที่ ได้รับ
อนุญาตจาก FDA 
 3.2.5 กำรเก็บตัวอย่ำง 
   เมื่อ FDA ตัดสินใจเก็บตัวอย่างมาตรวจสอบ หรือต้องการจะเก็บตัวอย่างเพ่ือน ามา
ตรวจสอบ  จะด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

3.2.5.1 กรณีที่ด่ำนน ำเข้ำอยู่ภำยใต้กำรดูแลของ FDA (Ports covered by FDA) 
  FDA จะแจ้งไปยังบุคคล/บริษัท ผู้เกี่ยวข้องให้กักสินค้าไว้เพ่ือการตรวจสอบหรือเก็บ
ตัวอย่างอาจเป็นทั้งหมดหรือเฉพาะบางรายการ ซึ่งจะระบุไว้ในในใบแจ้งการด าเนินการของ FDA ซึ่งระบุ
ว่า ตรวจสอบโดย FDA ผู้รับแจ้งจะต้องจัดส่งเอกสารน าเข้าที่จ าเป็นไปยังส านักงาน FDA ในท้องที่ด่าน
น าเข้าซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ FDA ทางไปรษณีย์ หรือแจ้งผ่านระบบสนับสนุนการสื่อสาร 
(Auxiliary Communications System, ITACS)  

3.2.5.2 กรณีด่ำนที่ไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรดูแลของ FDA (Ports not covered by 
FDA)  

ส าหรับด่านน าเข้าที่ CBP ไม่ได้ใช้ระบบอิเลคทรอนิคส์ และไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลตาม
แผนงานปกติของ FDA หากต้องมีการตรวจสอบหรือเก็บตัวอย่าง ส านักงาน FDA ในท้องที่จะประสานกับ 
CPB ในการแจ้งข้อมูลน าเข้าและช่วยเก็บตัวอย่างให้ FDA ในบางสถานการณ์ และ FDA ในท้องที่จะเป็น 
ผู้แจ้งให้  ผู้น าเข้าทราบ 

3.2.5.3 กำรเก็บตัวอย่ำงน ำเข้ำ (Entry sampling)  
FDA อาจขอตรวจสอบหรือเก็บตัวอย่างสินค้าที่น าเข้า ณ ด่านที่อยู่ภายใต้เขตอ านาจ 

และหาก FDA ตัดสินใจไม่ตรวจสอบหรือเก็บตัวอย่าง ก็จะแจ้งให้ CBP และผู้ด าเนินการน าเข้าทราบ     
ซึ่งเรียกการแจ้งนี้ว่า “ใบแจ้งการด าเนินการต่อไปได้” หรือ “May Proceed Notice” หมายถึง การสั่ง
ปล่อยสินค้าโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม หากภายหลังเมื่อพบว่าสินค้าดังกล่าวมีการละเมิด
กฎระเบียบ FDA มีสิทธิที่จะด าเนินการตามกฎหมายได้ และหากต้องมีการตรวจสอบหรือเรียกเก็บ
ตัวอย่าง FDA ก็จะแจ้งไปยัง CBP ตัวแทนหรือผู้ยื่นเรื่องน าเข้า ผู้น าเข้า หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้
กักกันสินค้าที่น าเข้าทั้งหมดไว้ก่อนและจะระบุสินค้าหรือสินค้าท่ีต้องการเก็บตัวอย่างเพ่ือมาตรวจสอบ 
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3.2.5.4 กำรแจ้งกำรเก็บตัวอย่ำง (Notice of sampling)  
FDA จะออกเอกสารการแจ้งการด าเนินการของ FDA เพ่ือแจ้งการเก็บตัวอย่างไปยัง 

ผู้น าเข้าตามทะเบียน ผู้รับใบตราส่งสินค้าและผู้ยื่นเรื่องการน าเข้า หากมีการน าเข้าสินค้าหลายรายการก็
จะระบุว่ารายการใดบ้างที่ต้องตรวจสอบ และรายการใดบ้างที่อาจให้สั่งปล่อยได้ หรือ “May Proceed”    
ในเอกสารดังกล่าว 

3.2.5.5 ค่ำใช้จ่ำยกำรเก็บตัวอย่ำง (Payment for samples)  
FDA จะรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสินค้าที่พบว่าไม่ได้ละเมิด

กฎระเบียบ    โดยเจ้าของหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถท าเรื่องขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก
ส านักงาน FDA ในท้องที่ที่น าเข้าสินค้านั้น ทั้งนี้ FDA จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการตรวจสอบสินค้าที่
ละเมิดกฎระเบียบ ถึงแม้จะได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพสินค้าเพ่ือให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ 
(Reconditioning) ในภายหลังแล้วก็ตาม    

3.2.6  กรณีไม่สำมำรถเก็บตัวอย่ำงหรือตรวจสอบ   
  หากของที่น าเข้ายังคงอยู่ภายใต้การควบคุมเพ่ือการตรวจสอบของ FDA  แต่ FDA      

ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ FDA อาจส่งคืนสินค้าให้กับผู้น าเข้าพร้อมแจ้งว่าไม่มี
การเก็บตัวอย่างสินค้าเพ่ือตรวจสอบ โดยในระบบ OASIS จะระบุสถานะของสินค้าด้วยค าว่า          
“May Proceed” ซึ่งหมายถึงสินค้าถูกสั่งปล่อย โดย FDA ยังมิได้ตัดสินว่าสินค้ามีการปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ ของ FDA หรือกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ง FDA สามารถเข้าไปด าเนินการตาม
กฎระเบียบของ FDA ได้ในภายหลังหากพบว่ามีการละเมิดกฎระเบียบ (กรณีนี้ยังไม่มีการพิจารณาว่ามี
การละเมิดกฎระเบียบหรือไม่)   
 3.2.7  กรณีไม่พบกำรละเมิดกฎระเบียบ (Procedures when violation is not found)  
   เมื่อ FDA ตรวจสอบแล้วไม่พบการละเมิดกฎระเบียบก็จะส่งใบแจ้งการสั่งปล่อยสินค้า 
หรือ Notice of Release ไปยังผู้น าเข้าตามทะเบียน ผู้รับสินค้า (ถ้ามี) ผู้ยื่นเรื่องน าเข้า และ CBP  
   ค าหมายของค าว่าสั่งปล่อย หรือ Release คือ สินค้าถูกสั่งปล่อยหลังจากการตรวจสอบ
ของ FDA แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าสินค้ามีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งหมดของ FDA 
หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ FDA สามารถเข้าไปด าเนินการตามกฎระเบียบของ FDA ได้ในภายหลัง
หากพบว่ามีการละเมิดกฎระเบียบ (กรณีนี้ได้มีการพิจารณาแล้วว่าไม่มีการละเมิด) 

3.2.8 กรณีพบกำรละเมิดกฎระเบียบ (Procedures when violation is found) 
  เมื่อ FDA ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการละเมิดกฎระเบียบ จะด าเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

3.2.8.1 แจ้งกำรกักกันและกำรพิจำรณำ (Notice of detention & hearing)   
เมื่อ FDA ตัดสินใจกักกันสินค้า ก็จะออกใบแจ้งการกักกันและการพิจารณา  โดยจะระบุ

กฎระเบียบที่มีการละเมิดและสถานที่พิจารณา แล้วส่งไปยังผู้ยื่นการน าเข้า เจ้าของและผู้รับสินค้า      
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เพ่ือเข้าพบอย่างไม่เป็นทางการกับเจ้าหน้าที่ FDA และรับฟังการพิจารณาข้อกล่าวหาการละเมิด โดยเปิด
โอกาสให้ผู้น าเข้าได้น าหลักฐานมาสนับสนุนความถูกต้องตามกฎระเบียบของการน าเข้า ซึ่งโดยปกติจะให้
เวลา 10 วันท าการ แต่อาจขยายได้ตามความจ าเป็น 

3.2.8.2  กำรตอบรับ “กำรแจ้งกำรกักกันและกำรพิจำรณำ” (Response to 
“Notice of Detention & Hearing)   

ผู้รับแจ้งสามารถท าการตอบรับได้ด้วยตนเอง หรือโดยผู้แทน หรือตอบทางไปรษณีย์ 
ผู้น าเข้าอาจน าเสนอหลักฐานสนับสนุนความถูกต้องของการน าเข้า หรือขอให้ปฏิเสธการน าเข้า หรือขอ
ท าการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องด้วยการเปลี่ยนฉลากใหม่หรือการด าเนินการอ่ืน ๆ หรือขอน าสินค้าออก
จากการบังคับใช้กฎระเบียบภายใต้ FD&C Act เพ่ือน าไปเข้ากฎระเบียบของกฎหมายอ่ืน ๆ 

3.2.8.3 กำรขออนุญำตเปลี่ยนฉลำกใหม่ หรือปฏิบัติตำมกฎหมำยอ่ืน (Request 
for authorization to relabel or perform other Act)   

FDA  อาจอนุญาตให้มีการเปลี่ยนฉลากใหม่ หรือแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบภายใน   
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยใช้แบบ FDA 766 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหรือกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ที่   

http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/UCM072766.pdf      

หรืออาจท าเป็นหนังสือพร้อมแผนการแก้ไขสินค้าให้ถูกระเบียบ และพร้อมหลักทรัพย์ หาก FDA 
พิจารณาแล้วเห็นว่าควรอนุญาตให้ด าเนินการแก้ไขก็จะแจ้งผู้น าเข้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและส่งคืนแบบ 
FDA 766 พร้อมเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติและระยะเวลาที่ก าหนด  

3.2.8.4 ก ำ รต รว จ ส อ บ ห ลั งก ำ รแ ก้ ไข เส ร็ จ ส ม บู รณ์  ( Inspection after 
completion of authorization to bring article Into compliance)  
  หลังจากการเปลี่ยนฉลากใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขสินค้าให้ถูกต้องเสร็จสมบูรณ์ ผู้ร้องขอ
จะส่งใบรับรองการแก้ไขของผู้น าเข้า หรือ Importer’s Certificate ซึ่งอยู่ด้านหลังของแบบ FDA 766 
ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ FDA เพ่ือพิจารณา ซึ่ง FDA อาจจะด าเนินการตรวจสอบใหม่หรือเก็บตัวอย่างอีกครั้ง 
หรือรับเรื่องการแก้ไขและอนุมัติสั่งปล่อยโดยไม่ต้องตรวจสอบใหม่หรือเก็บตัวอย่าง 

3.2.8.5 กำรด ำเนินกำรหลังกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขส ำเร็จ (Procedure when 
conditions of authorization have been fulfilled)   

เมื่อการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์และได้รับการอนุมัติ FDA จะออกใบแจ้งการสั่งปล่อยหรือ 
Notice of Release โดยระบุว่า “สินค้าที่ถูกกักกันบัดนี้ถูกสั่งปล่อย” หรือ “Originally Detained and 
Now Release” และส่งไปยังเจ้าของหรือผู้รับสินค้า และส่งส าเนาไปยัง CBP และผู้ยื่นเรื่องการน าเข้า 
หากมีสินค้าบางส่วนที่การแก้ไขไม่ส าเร็จตามเงื่อนไขท่ีได้รับอนุมัติ FDA ก็จะสั่งให้ท าลาย  

3.2.8.6 กำรด ำเนินกำรเม่ือกำรแก้ไขไม่ส ำเร็จ (Procedure when conditions of 
reconditioning have not been fulfilled)  

http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/UCM072766.pdf
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เมื่อการปฏิบัติการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพสินค้าเพ่ือให้ถูกต้องตามกฎระเบียบหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตไม่ประสบความส าเร็จ โดยปกติ FDA ก็จะไม่พิจารณาให้มีการด าเนินการไขได้เป็น
ครั้งที่สอง นอกเสียจากว่า จะมีเหตุผลอันจะประกันได้ว่าการแก้ไขครั้งที่สองจะประสบความส าเร็จ         
หากการแก้ไขไม่ส าเร็จ FDA จะออกใบแจ้งปฏิเสธการน าเข้า หรือ “Notice of Refusal of Admission” 
แจ้งไปยังผู้น าเข้าหรือ      ผู้รับของ ผู้ยื่นเรื่องน าเข้า และ CBP เพ่ือด าเนินการในขั้นต่อไป 

3.2.8.7 กำรด ำเนินกำรเม่ือมีกำรสั่ งปล่อยสินค้ำ (Procedure after hearing 
“Notice of Release”)   

หลังจากได้มีการแสดงหลักฐานที่เหมาะสมให้ FDA พิจารณา และ FDA เห็นว่าควรสั่ง
ปล่อยสินค้า ก็จะออกใบแจ้งการสั่งปล่อย หรือ “Notice of Release” ซึ่งจะระบุว่าสินค้าที่ถูกกักกันอาจ
ถูกสั่งปล่อย หรืออาจระบุว่า “สินค้าที่ถูกกักกันบัดนี้ถูกสั่งปล่อย” หรือ “Originally Detained and 
Now Release”  พร้อมกับค าอธิบายเหตุผลการเปลี่ยนแปลงการด าเนินการและจะส่งส าเนาไปยัง CBP 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

3.2.8.8 กำรด ำเนินกำรเม่ือมีกำรปฏิเสธกำรน ำเข้ำ (Procedure after hearing 
“Refusal of Admission”)  

FDA จะออก ใบ ป ฏิ เส ธการน า เข้ า  ห รื อ  “Notice of Refusal of Admission”         
เมื่อผู้น าเข้าร้องขอหรือเมื่อ FDA ตรวจสอบหลังการแก้ไขแล้วพบว่าสินค้ายังคงไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ 
โดยจะส่งไปใบแจ้งไปยังผู้น าเข้าและส่งส าเนาไปยัง CBP โดยจะระบุว่าให้มีการส่งสินค้ากลับออกไป หรือ
ท าลายภายใต้การดูแลของ CBP ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกใบแจ้งดังกล่าว หรือภายในระยะเวลาที่
ขยายเพิ่มเติมตามกฎระเบียบของ CBP โดย FDA จะยังคงเปิดบัญชีการน าเข้านี้ไว้จนกระทั่งได้รับแจ้งได้มี
การท าลายสินค้าหรือส่งกลับออกไปแล้ว 

3.2.8.9 ค่ำใช้จ่ำย     
หลังจากจบกระบวนการขอเปลี่ยนฉลากใหม่หรือการแก้ไขตามเงื่อนไขที่ได้ รับอนุญาต

แล้ว FDA จะสรุปเอกสารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าตรวจสอบ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง 
ค่าใช้จ่ายบริหาร เป็นต้น โดยจะส่งไปยัง CBP เพ่ือเรียกเก็บจากผู้น าเข้า/ผู้รับของ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ท าลายสินค้าและการส่งออกกลับ โดยผู้น าเข้าจะต้องส่งเงินช าระค่าใช้จ่ายไปยังส านักงาน CBP  

3.2.8.10   กำรส่ งกลับสินค้ำที่ ถูกปฏิ เสธกำรน ำเข้ำ (Exportation of goods 
refused admission)  

การส่งกลับสินค้าที่ถูกปฏิเสธการน าเข้าจะกระท าภายใต้การดูแลของ CBP อย่างไรก็ตาม    
หาก FDA ยังไม่ได้รับแจ้งการส่งกลับสินค้าออกไปหรือการท าลาย ก็จะท าการสอบสวนและตรวจสอบว่า
สินค้าที่ถูกปฏิเสธการน าเข้ายังอยู่ในสภาพเดิมขณะรอการส่งกลับออกไปหรือรอการท าลาย หรือได้มีการ
ส่งสินค้ากลับออกไปแล้วตามระเบียบ 
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3.2.8.11  กำรด ำเนินกำรกับหลักทรัพย์ (Bond action)  
เกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี คือ กรณีสินค้าติดทัณฑ์บนหรือสินค้าที่ถูกสั่งปล่อยอย่างมีเงื่อนไข

โดย CBP ซึ่งผู้รับของจะต้องเก็บรักษาสินค้าไว้ในสภาพเดิมจนกว่าจะได้รับอนุมัติการสั่งปล่อยจาก FDA 
และต่อมาตรวจพบว่าได้มีการกระจายสินค้าออกไปภายหลังได้รับแจ้งว่าสินค้าต้องมีการตรวจสอบโดย 
FDA และผู้รับของไม่สามารถเรียกกลับสินค้าส่งคืนให้กับ CBP เพ่ือน าส่งให้ FDA ตรวจสอบได้ หรืออีก
กรณีหนึ่ง คือ เมื่อสินค้าที่ถูกกักกันและถูกปฏิเสธการน าเข้าและไม่ด าเนินการส่งกลับหรือท าลายตามที่
กฎหมายก าหนด  FDA จะแจ้งไปยัง CBP พร้อมรวบรวมหลักฐานเพ่ือให้ด าเนินการยึดหลักทรัพย์ที่ยื่นไว้
เพ่ือชดใช้ค่าเสียหาย CBP อาจให้การลดหย่อนค่าเสียหายตามการอุทธรณ์ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก FDA   

3.2 .9  กำรกักกัน โดยมิต้องตรวจสอบทำงกำยภำพ (Detention Without Physical 
Examination : DWPE)   
 การกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพ หรือ DWPE เป็นมาตรการกักกันสินค้าทันที        
ณ ด่านน าเข้าโดยมิต้องมีการตรวจสอบทางกายภาพ เพ่ือป้องกันการน าเข้าสินค้าที่ละเมิดกฎระเบียบ    
ซึ่งเริ่มบังคับใช้โดย FDA เมื่อปี 2517 ในกรณีที่พบว่ามีประวัติการน าเข้าสินค้าละเมิดกฎระเบียบหรือ
อาจมีการละเมิด หรือมีข้อมูลระบุว่าการน าเข้าสินค้าดังกล่าวในอนาคตอาจมีการละเมิดกฎระเบียบ
ภายใต้กฎหมายของ FD&C Act ซึ่งโดยปกติจะประกาศไว้ในการแจ้งเตือนการน าเข้าหรือ Import Alert 
ของ FDA 
 FDA ได้รับมอบอ านาจให้ท าการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเมื่อมีข้อมูลจากการตรวจสอบ
ตัวอย่างหรืออย่างอ่ืนที่ปรากฎว่าสินค้าดังต่อไปนี้มีการละเมิดกฎระเบียบภายใต้กฎหมาย FD&C Act 
มาตรา 801(a)(1)(2)(3) ดังนี้ 

ภายใต้ (1) เป็นสินค้ามีการผลิต แปรรูป บรรจุภาชนะบรรจุภายใต้สภาพที่ไม่ถูก
สุขอนามัย หรือสถานประกอบการหรือการควบคุมการผลิต การบรรจุภาชนะบรรจุ หรือการเก็บรักษา 
หรือการติดตั้งอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบภายใต้ Section 520(f)  ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ดีในการผลิต  
ภายใต้ (2) เป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือมีการควบคุมการจ าหน่ายในประเทศที่ผลิตหรือ

ประเทศท่ีส่งออก 
ภายใต้ (3) เป็นสินค้าที่มีการปนเปื้อน ปิดฉลากไม่ถูกต้องหรือบิดเบือน หรือละเมิด

กฎระเบียบภายใต้ Section 505 หรือ Section 355 ซึ่งเก่ียวกับเรื่องยาตัวใหม่ (New Drug) 
การกักกันโดยมิต้องมีการตรวจสอบทางกายภาพ ด าเนินการโดยส านักงานบังคับใช้

กฎระเบียบและปฏิบัติการน าเข้า (Office of Enforcement and Import Operations, OEIO) ซึ่งอยู่
ภายใต้หน่วยงานปฏิบัติการด้านการน าเข้า Division of Import Operations (DIO) ของ FDA โดยเป็น
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ศูนย์รวมข้อมูลและสถิติการกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพ และมีหน้าที่พิจารณาการกักกัน 
เผยแพร่และถอดถอน   

เมื่อ DIO ได้รับการแจ้งข้อมูลการละเมิดและข้อแนะน าให้มีกักกันโดยมิต้องตรวจสอบ
ทางกายภาพ จะท าการพิจารณาตรวจสอบ หากเห็นว่าสมควรให้ด าเนินการตามที่เสนอ ก็จะแจ้งการ
กักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพ ในรูปแบบ “การแจ้งเตือนการน าเข้า” หรือ “Import Alert” ไป
ยังหน่วยงานที่ดูแลด้านการน าเข้า  

  อย่ างไรก็ตาม  ในกรณี การเสนอให้ กักกัน โดยมิ ต้ องตรวจสอบทางกายภาพ               
อันเนื่องมาจากการพบสารก าจัดศัตรูพืชชนิดที่ไม่ได้มีการก าหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ 
จะต้องผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบจากศูนย์ความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการประยุกต์  
Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN)  ส่วนกรณีการพบสารตกค้างที่มีการ
ก าหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้จะอยู่ภายใต้การพิจารณาของ DIO  
   หน่วยงานภายใต้ FDA อาจเป็นผู้แจ้ง และเสนอให้มีการกักกันสินค้าโดยมิต้องตรวจสอบ
ทางกายภาพและการถอดถอน โดยอาศัยข้อมูลการตรวจสอบของ FDA หรือของหน่วยงานระดับมลรัฐ 
ระดับท้องถิ่น ซึ่ง FDA เห็นว่าการเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจสอบมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และตัวอย่าง
มีจ านวนเพียงพอที่จะใช้เป็นตัวแทนสินค้าที่จะน าเสนอให้มีการกักกันได้  
  กระบวนการกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพ มีข้ันตอนดังนี้ 

3.2.9.1 กำรเสนอกำรกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทำงกำยภำพ   
 การเสนอให้กักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพ อยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลหลาย
รูปแบบ โดยอาจพิจารณาจากฐานข้อมูลในอดีตที่พบว่ามีการละเมิดบ่อยครั้งของสินค้า ผู้ผลิต ผู้ส่งสินค้า 
ผู้ปลูก  ผู้น าเข้า ภูมิภาค หรือประเทศ เป็นต้น หรือ พิจารณาจากพ้ืนฐานข้อมูลอ่ืน เช่น ข้อมูลระบุว่ ามี
การจับจากแหล่งน้ าที่มีมลภาวะหรือสินค้ามีการผลิตหรือเก็บรักษาในสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  หรือผลิต
ในสถานประกอบการที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (Good 
Manufacturing Practices, GMPs)  นอกจากนี้ สินค้าที่ไม่เคยมีประวัติการละเมิดกฎระเบียบอาจถูก
เสนอให้มีการกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพได้ หากมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอที่ระบุได้ว่าการ
น าเข้าในอนาคตอาจมีการละเมิดกฎระเบียบ ทั้งนี้ การเสนอการกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพ 
อาจท าได้ในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1)   การกักกันสินค้าอันเนื่องจากการพบการละเมิดกฎระเบียบหนึ่งตัวอย่าง (One 
violative sample) 
    กรณีที่มีหลักฐานอย่างน้อยหนึ่งตัวอย่างสินค้าที่พบว่ามีการละเมิด และการละเมิด
นั้นมีความเป็นไปได้อย่างมีนัยส าคัญที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งการเก็บตัวอย่างและ/หรือการวิเคราะห์ 
อาจกระท าโดย FDA หรือหน่วยงานของรัฐบาลกลาง หน่วยงานของมลรัฐ หรือหน่วยงานท้องถิ่นที่เชื่อถือ
ได้ โดยสินค้าที่พบการละเมิดแม้เพียงหนึ่งตัวอย่างก็สามารถเสนอให้มีการกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทาง
กายภาพ ได้แก่  
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(1)  ผลิตภัณฑ์มี อันตรายต่อสุขภาพ ซึ่ งอยู่ ในระดับ Class I และ II ภายใต้
กฎระเบียบการเรียกคืน ของ FDA 

(2)  ผลิตภัณฑ์ (สด แช่แข็งหรือแปรรูป) ที่มีการการตกค้างของสารฆ่าแมลง              
เชื้อราอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) หรือการปนเปื้อนสารเคมีในระดับที่ออกฤทธิ์ได้  

(3)  ผลิตภัณฑ์ท่ีละเมิดกฎระเบียบเรื่องอาหารบรรจุกระป๋องประเภทกรดต่ า (Low 
acid canned food) หรือ อาหารที่เป็นกรด (Acidified food) เช่น ไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกับ 
FDA เป็นต้น  

(4)  ผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มที่จะละเมิดกฎระเบียบอันเนื่องมาจากส่วนผสมหรือสูตร 
อาทิ ไม่แจ้งส่วนประกอบที่ส าคัญอย่างชัดเจน (เช่น สารก่อภูมิแพ้) มีส่วนผสมของสีที่ไม่ได้รับอนุญาต 
เป็นยาตัวใหม่ที่ใช้ส าหรับคนหรือสัตว์ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งการละเมิดกรณีดังกล่าวจะยังคงด าเนินต่อไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนฉลากหรือสูตรผลิตภัณฑ์ หรือได้รับอนุญาตสิ่งที่จ าเป็นทางการตลาดที่ถูกต้องตาม
กฎหมายจาก FDA 

(5) ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่วางจ าหน่ายหลังการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2519 (Post amendment device) โดยไม่ได้รับอนุญาต 
หรือเป็นอุปกรณ์ที่ต้องได้รับอนุญาตก่อน  

(6) ผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดกฎระเบียบเรื่องการปิดฉลากและ/หรือไม่สอดคล้องกับ
กฎระเบียบภายใต้กฎหมายข้อมูลด้านโภชนาการและการให้ความรู้ (Nutritional Labeling and 
Education Act, NLEA) 

2)  การกักกันสินค้าอันเนื่องจากการพบการละเมิดกฎระเบียบหลายตัวอย่าง (Multiple 
violative samples) 

  การเสนอให้มีการกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพ มีเงื่อนไขในกรณีต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่ผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งสินค้ารายใดรายหนึ่ง             
ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายด้านสาธารณสุขอย่างมีนัยส าคัญ เช่น มีสิ่งสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอม (Filth) หรือ 
ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับฉลาก เป็นต้น โดยต้องเข้าข่ายทั้ง 2 เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

- ผลิตภัณฑ์ถกูกักกันอย่างน้อย 3 ครั้งภายในรอบระยะเวลา 6 เดือนหรือน้อยกว่า  
- การกักกันทั้ง 3 ครั้งนั้น คิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของการน าเข้าสินค้า

นั้นทั้งหมด       
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(2)  ผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่มาจากประเทศหรือภูมิภาค โดยเข้าข่ายทั้ง       
3 เงื่อนไขดังต่อไปนี้  

-   มีการถกูกักกันอย่างน้อย 12 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือนหรือน้อยกว่า   
- การกักกันทั้ง 12 ครั้งนั้น คิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของการน าเข้าสินค้า

นั้นทั้งหมด       
- การกักกันทั้ง 12 ครั้งนั้น สามารถเป็นตัวแทนจ านวนที่มีนัยส าคัญของ

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ผลิต ผู้ส่ง หรือผู้ปลูกผลผลิตซึ่งมาจากเขตทางภูมิศาสตร์หรือประเทศนั้น 
(3)  ผลิตภัณฑ์หลายชนิดจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งรายใดรายหนึ่ง โดยเข้าข่ายทั้ง        

2 เงื่อนไข ดังต่อไปนื้ 
- มีการถูกกักกันอย่างน้อย 6 ครั้ง ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนหรือน้อยกว่า   
- การกักกันเหล่านั้นเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ชนิดอย่างรวมกันอย่างน้อยร้อย

ละ 25 ของการน าเข้าสินค้านั้นทั้งหมดจากผู้ประกอบการนั้น      
3) การกักกันสินค้าอัน เนื่ องมาจากข้อมูลและสถิติ ในอดีต  (Information and 

historical data)   
 เกิดขึ้นในกรณีที่มีหลักฐานข้อมูลชี้ให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิภาคหรือ

ประเทศใด อาจก่อให้เกิดอันตราย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้   อาจมีการเสนอให้กักกันสินค้าที่
น าเข้าจาก ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ปลูก เขตพ้ืนทางภูมิศาสตร์ หรือประเทศ หากมีข้อมูลชี้ว่าการน าเข้าต่อไปมี
แนวโน้มจะมีการละเมิดกฎระเบียบภายใต้กฎหมาย FD&C Act   

4) การกักกันอันเนื่องมาจากการตรวจสอบสถานประกอบการที่ ได้รับอนุญา ติ 
(Establishment inspection) 

เกิดในกรณีที่มีการตรวจสอบสถานประกอบการในต่างประเทศที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
กับ FDA ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP หรือสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ หรือการกระท าใด ๆ ที่ส่งผลให้มี
การปิดฉลากไม่ถูกต้อง มีการปนเปื้อน หรือมีการละเมิดกฎระเบียบภายใต้กฎหมาย FD&C Act, Section 
801(a) FDA จะมีการเสนอให้มีการกักกันสินค้าที่ผลิตจากผู้ประกอบการดังกล่าว ทั้งนี้ การกักกันอาจจะ

ระบุเพียงผู้ประกอบการเดียวหรือสาขาหลายแห่งภายใต้ผู้ประกอบการรายเดียวกัน หรือผลิตภัณฑ์
บางอย่างจากผู้ผลิตรายเดียวหรือหลายรายตามความเหมาะสม 

5) การกักกันการน าเข้าของผู้น าเข้า   
กรณีนี้  FDA ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าเข้าต้องรับผิดชอบสินค้าที่น าเข้า ต้องไม่

ละเมิดกฎระเบียบภายใต้กฎหมายของ FDA โดยต้องท าการตรวจสอบ ท าความตกลงกับผู้ผลิตหรือผู้ปลูก
ให้มีการทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ตรวจสอบการปิดฉลากที่ถูกต้อง และผลิตภัณฑ์มี
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ความสอดคล้องกับกฎระเบียบภายใต้ FD&C Act ก่อนที่จะน าเข้ามาเพ่ือจ าหน่ายในสหรัฐอเมริกา      
หาก FDA พบว่าผู้น าเข้ารายใดมีพฤติกรรมการน าเข้าสินค้าละเมิดกฎระเบียบ และมีความพยายามจะ
ด าเนินการแก้ไขก็ต่อเมื่อถูกกักกัน หรือมีความพยายามที่จะส่งออก หรือน าสินค้าออกภายหลังที่ได้รับการ
แจ้งการเก็บตัวอย่างหรืออ่ืน ๆ ของ FDA หรือพบว่าสินค้า กลุ่มสินค้า หรือสินค้าที่น าเข้าทั้งหมดของ  
ผู้น าเข้ารายใดมีการละเมิดกฎระเบียบในอัตราที่สูง  FDA ก็จะมีการเสนอให้มีการกักกันสินค้าท่ีน าเข้าโดย
ผู้น าเข้าดังกล่าวโดยปราศจากการตรวจสอบทางกายภาพ ซึ่งอาจเป็นการกักกันเฉพาะบางรายการ หรือ
การน าเข้าสินค้าควบคุมท้ังหมด  
   การเสนอการกักกันอาจท าได้ หากมีข้อมูลหลักฐานอย่างอ่ืนซึ่งระบุได้ว่าการน าเข้า
ครั้งต่อไปอาจมีการละเมิดกฎระเบียบโดยผู้น าเข้ารายใดรายหนึ่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1)   ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น CBP เกี่ยวกับพฤติกรรมการละเมิดของ 
ผู้น าเข้า 

(2)   ประวัติข้อมูลผู้น าเข้าท่ีมีพยายามน าเข้าสินค้าละเมิดกฎระเบียบจนได้รับหนังสือ     
แจ้งเตือน (Warning letter) โดยมิได้มีการตอบรับหรือแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าว 

(3)   ข้อมูลการร้องเรียนของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปนเปื้อน การใช้       
ตราสินค้าบิดเบือน หรือการละเมิดกฎระเบียบภายใต้ FD&C Act นอกจากนี้ ยังรวมถึงการร้องขอให้
ปฏิเสธการน าเข้าบ่อยครั้ง หรือมีความพยายามที่จะส่งออกของที่น าเข้าหลังจากที่ได้รับการแจ้งการเก็บ
ตัวอย่าง หรือการด าเนินการอื่น ๆ ของ FDA 

6)   การกักกันอันเนื่องมาจากสถานการณ์อ่ืน  
  นอกเหนือจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเสนอให้มีการกักกันสามารถท าได้หากมี
เหตุผลอันเชื่อถือได้และมีหลักฐานสนับสนุนว่าการน าเข้าในอนาคตจะมีละเมิดกฎระเบียบภายใต้ Section 
801(a) 

3.2.9.2  กำรแจ้งกำรกักกัน  
  โดยปกติ FDA แจ้งการกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพ โดยการส่งส าเนา 

Import Alert ไปยังหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
1)  แจ้งหน่วยงาน CBP หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในระดับรัฐบาลกลาง 
2)  แจ้งหน่วยงาน CBP ในท้องถิ่น 
3)  แจ้งสถานทูตต่างประเทศหรือรัฐบาลต่างประเทศตามความเหมาะสม 
4)  แจ้งผู้น าเข้า/สมาคมตัวแทน (Broker associations)  ตามความเหมาะสม 
5)  แจ้งผู้ผลิตในต่างประเทศหรือผู้ส่งสินค้า ตามความเหมาะสม ถ้าไม่สามารถแจ้ง

ผู้ผลิตหรือ ผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศที่ระบุไว้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม FDA จะขอให้ผู้น าเข้าเป็นผู้ส่งผ่านการ
แจ้งนั้นไปยังผู้ผลิตหรือผู้ส่งสินค้าเพ่ือให้มีการตอบรับพร้อมกับแผนการแก้ไขปัญหาสินค้าที่ถูกกักกันนั้น 
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6)  สมาคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และศูนย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ 
FDA   

  3.2.9.3  กระบวนกำรถอดถอนกำรกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทำงกำยภำพ 
  การตัดสินใจถอดถอนสินค้า ผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้ส่งสินค้า ผู้ปลูก ประเทศ หรือผู้น าเข้าออก

จากบัญชีรายชื่อการกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพ หรือ DWPE ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของ
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้มีการแก้ไขปัญหาการละเมิดกฎระเบียบ และ FDA มั่นใจว่าการน าเข้าใน
อนาคตจะถูกต้องตามกฎระเบียบของกฎหมาย โดยผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า สามารถยื่น     
ค าขอถอดถอนออกจากบัญชีรายชื่อการกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภายได้ตามที่อยู่นี้ 

Food and Drug Administration 
Division of Import Operations 
12420 Parklawn Drive, ELEM-3109 
Rockville, MD 20857 

   หรือส่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ Importalerts2@fda.hhs.gov 

   การถอดถอนรายชื่อออกจากบัญชีการกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพ สามารถ
แยกออกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
  1)  กำรถอดถอนสินค้ำ ผู้ผลิต/ประเทศ (ยกเว้นสินค้ำผักผลไม้) 
     FDA จะพิจารณาหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าได้มีการแก้ไขสิ่งที่ละเมิดกฎระเบียบ ได้แก่ 
บันทึกผลการวิเคราะห์/ตรวจสอบของห้องปฏิบัติการของเอกชน ของรัฐบาลต่างประเทศ หรือจาก
ห้องปฏิบัติการของ FDA รวมถึงเอกสารการสั่งปล่อยสินค้าของ FDA  นอกจากนี้ อาจต้องมีเอกสารอื่น ๆ 
ที่จ าเป็นเพ่ือพิสูจน์ว่าจะไม่มีการขัดระเบียบอีกต่อไป เช่น ข้อมูลส่วนผสมผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการปรับปรุง
ฉลาก ข้อมูลการเปลี่ยนการใช้อาหารหรือสารเคมีปรุงแต่งอ่ืน ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขอ่ืน ๆ     
ที่จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1)   กรณีผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งจากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง จะเสนอให้มีการถอดถอน
เมื่อมีการน าเข้าสินค้าล่าสุด 5 ครั้งติดต่อกันโดยปราศจากการละเมิดกฎระเบียบ 

(2)  กรณีผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งจากประเทศหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง จะเสนอให้มี
การถอดถอนเมื่อมีการน าเข้าสินค้าล่าสุด 12 ครั้งติดต่อกันโดยปราศจากการละเมิด และการน าเข้ามาทั้ง 
12 ครั้งนี้ ควรเป็นจ านวนที่เป็นตัวแทนผู้ผลิต/ผู้ส่งสินค้าจากภูมิภาคหรือประเทศที่มีการน าเข้า 

(3)  กรณีผลิตภัณฑ์หลายชนิดซึ่งมาจากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง จะเสนอให้มีการถอด
ถอนเมื่อมีการน าเข้าล่าสุด 12 ครั้งติดต่อกันโดยปราศจากการละเมิดกฎระเบียบ และควรจะต้อง
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่มีการน าเข้าตามปกติ หรือ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดหากมีการระบุชนิดสินค้า
ที่ถูกกักกัน 
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  2)  กำรถอดถอนสินค้ำผักผลไม้สด 
  กรณีการปนเปื้อนสารเคมี  การเสนอให้พิจารณาถอดถอนรายชื่อออกจาก DWPE 

อาจท าโดยหน่วยงานในท้องที่ โดยมีข้อมูลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 กรณีสารก าจัดศัตรูพืช  FDA จะพิจารณาถอดถอนชื่อผู้ปลูกออกจาก DWPE เมื่อการ

น าเข้าล่าสุด 5 ครั้งติดต่อกันถูกต้องตามกฎระเบียบ และต้องเข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1)  ผู้ปลูกสามารถพิสูจน์ด้วยเอกสารที่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าปัญหาสารตกค้าง

ไม่ปรากฎอีกต่อไป  หรือ 
(2)  ประเทศ/ผู้ปลูก/ผู้น าเข้า สามารถพิสูจน์ด้วยเอกสารที่เพียงพอที่จะแสดงว่า ผัก

ผลไม้สดแต่ละล็อต (Lot) ที่มีการน าเข้ามาจากแหล่งผลิตที่ไม่มีการใช้สารก าจัดศัตรูพืชที่มีปัญหา หรือ 
(3)  FDA ได้รับข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผักผลไม้มาจากแหล่งผลิตที่มิได้มีการใช้

สารก าจัดศัตรูพืช รวมทั้งเอกสารแสดงชนิดสารก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในพ้ืนที่โดยรอบ วันที่และวิธีการใช้สาร
ก าจัดศัตรูพืช และผลการวิเคราะห์ตัวอย่างจากในแหล่งปลูกที่ระบุว่ามิได้ใช้สารก าจัดศัตรูพืชซึ่งแสดงว่า
ผลผลิตจากแหล่งผลิตดังกล่าวเป็นไปตามกฎระเบียบ หรือ 

(4)  ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเพ่ือป้องกันสารตกค้างที่ผิดกฎหมายใน
การน าเข้าในอนาคต 

  FDA อาจเสนอให้ถอดถอนรายชื่อผักผลไม้ หรือ ผู้น าเข้า ออกจาก DWPE ได้
ตลอดเวลาหากมีข้อมูลสนับสนุนซึ่งแสดงว่าการกักกันไม่จ าเป็นอีกต่อไป 

  FDA อาจร้องขอให้ยุติการกักกันโดยมิต้องมีการตรวจสอบทางกายภาพ ได้หลังจาก        
1 ปีที่การประกาศการกักกันมีผลบังคับใช้ หากเข้าเงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

(1) มีการก าหนดฤดูการเพาะปลูกอย่างชัดเจน   
(2) ไม่ปรากฎว่ามีปัญหาเกิดข้ึนอีก   
(3) มีโครงการซึง่สนับสนุนโดยรัฐบาลเพื่อตรวจสอบดูแลและแก้ไขปัญหา   
(4) มีหลักฐานแสดงว่าปัญหาจะไม่เกิดขึ้นอีก 

 3) กำรถอดถอนผู้น ำเข้ำ 
   การถอดถอนผู้น าเข้าสามารถแยกออกได้เป็น 3 กรณี ได้แก่ 

(1)   กรณีผู้น าเข้าถูกข้ึนบัญชี DWPE เป็นครั้งแรก และการน าเข้าสินค้าที่ไม่เป็นตาม
ข้อก าหนด 1 ชนิด  FDA จะเสนอให้มีการถอดถอนรายชื่อหลังจากที่ผู้น าเข้าสามารถน าเอกสารที่ยอมรับ
ได้ไปแสดงเพ่ือให้เห็นว่ามีการน าเข้าสินค้าล่าสุดจากผู้ผลิตที่ระบุ 5 ครั้งติดต่อกันถูกต้องตามกฎระเบียบ
อย่างสมบูรณ์ 
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(2)   กรณีผู้น าเข้าถูกขึ้นบัญชี DWPE เป็นครั้งแรก และมีการน าเข้าสินค้าหลายชนิด  
FDA จะเสนอถอดถอนรายชื่อผู้น าเข้าหลังจากที่ผู้น าเข้าสามารถแสดงเอกสารที่ยอมรับได้ ซึ่งพิสูจน์ให้
เห็นว่าการน าเข้าล่าสุด 12 ครั้งติดต่อกันมีความถูกต้องตามกฎระเบียบอย่างสมบูรณ์ และการน าเข้าทั้ง 
12 ครั้งนั้น ครอบคลุมสินค้าท่ีถูกกักกัน และเป็นการน าเข้าโดยปกต ิ

(3)   กรณีผู้น าเข้าถูกขึ้นบัญชี DWPE มิได้เป็นครั้งแรก  FDA จะเสนอให้มีการถอด
ถอนรายชื่อหลังจากที่ผู้น าเข้าสามารถน าเอกสารที่ยอมรับได้ไปแสดงเพ่ือให้เห็นว่ามีการน าเข้าสินค้าจาก
ผู้ผลิตที่ระบุล่าสุด 10 ครั้งติดต่อกัน ถูกต้องตามฎระเบียบอย่างสมบูรณ์ในกรณีสินค้าถูกกักกันเพียงชนิด
เดียว หรือ 24 ครั้งส าหรับกรณีสินค้าท่ีถูกกักกันมีหลายชนิด 

นอกจากนี้ ค าร้องขอให้ถอดถอนรายชื่อผู้น าเข้าออกจาก DWPE ของผู้น าเข้าจะต้อง
มีรายละเอียด และข้ันตอนต่าง ๆ ที่จะด าเนินการเพ่ือป้องกันการน าเข้าท่ีผิดกฎระเบียบในอนาคต 
 4)  กำรถอดถอนสถำนประกอบกำร   

  ผู้ประกอบการหรือสินค้าที่ถูกขึ้นบัญชี DWPE อันเนื่องมาจากตรวจพบการละเมิด
ในระหว่างการตรวจสอบสถานประกอบการ หรือเนื่องจากผลิตภัณฑ์มิได้ผลิตภายใต้หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิต (GMPs) การเสนอให้ถอดถอนจะกระท าได้หลังจากที่มีการตรวจสอบซ้ าโดยผู้
ตรวจสอบที่ไม่ใช่ผู้ตรวจสอบเดิม และยืนยันว่าได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว หรือในบางกรณีผู้ประกอบการ
อาจจะแสดงข้อมูลหรือเอกสารที่เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่าได้มีการด าเนินการแก้ไข โดยทั้งสองกรณี
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ที่เกี่ยวข้องของ FDA ก่อนที่จะมีการแจ้งการถอดถอนรายชื่อออกจาก
บัญชี DWPE  

 นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดกฎระเบียบปลีกย่อยส าหรับการถอดถอนรายชื่อออกจาก 
DWPE ส าหรับกรณีหรือเงื่อนไขอ่ืน ได้แก่ 

(1)   ผู้ส่งสินค้า หรือ Shipper ที่ถูกขึ้นบัญชี DWPE อันเนื่องมาจากไม่สามารถระบุ
ที่มาของผู้ผลิตได้  FDA จะเสนอให้พิจารณาถอดถอนรายชื่อออกจากการกักกัน หากว่าภายใน 6 เดือน  
ผู้ส่งสินค้าดังกล่าวไม่มีการส่งของที่ละเมิดกฎระเบียบภายใต้ FD&C Act และสามารถจัดท าเอกสารระบุ
ขั้นตอนที่ได้ด าเนินการเพื่อมิให้มีการละเมิดกฎระเบียบ  

ทั้งนี้ ผู้ส่งสินค้าอาจแสดงหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ระบุมิได้มีการ
ละเมิดกฎระเบียบและไม่สมควรที่จะถูกกักกัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สามารถระบุผู้ผลิตสินค้าละเมิด
กฎระเบียบได้ การถอดถอนรายชื่อสินค้าออกจากบัญชี DWPE จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จะลบล้างข้อกล่าวหา
การละเมิด ซึ่งจะต้องยื่นโดยผู้ผลิตแทนที่จะเป็นผู้ส่งสินค้า 

(2)   สินค้าถูกขึ้นบัญชี DWPE เนื่องจากละเมิดกฎระเบียบภายใต้มาตรา Section 
801(a)(1) หรือ (2) การถอดถอนรายชื่อออกจาก DWPE ด้วยการเก็บตัวอย่างมาตรวจสอบเพ่ือให้พ้นข้อ
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กล่าวหาการละเมิดกฎระเบียบอาจไม่เพียงพอ  อาจต้องมีการตรวจสอบในสถานประกอบการหรือ
มาตรการอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

(3)   สินค้าถูกขึ้นบัญชี DWPE เนื่องจากละเมิดกฎระเบียบภายใต้มาตรา Section 
801(a)(3)  FDA จะพิจารณาเสนอให้ถอดถอนรายชื่อออกจาก DWPE หลังจากที่มีการส่งสินค้าโดย

ถูกต้องตามกฎระเบียบ 5 ครั้งล่าสุดติดต่อกัน และ FDA จะท าการตรวจสอบ (Audit) เพ่ือความมั่นใจใน
ความถูกต้องของการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม การขนส่งสินค้าเข้าโดยปราศจากการละเมิดกฎระเบียบอาจ
มากกว่าที่ก าหนดได้  เช่น กรณีผู้ส่งสินค้าที่เคยถูกถอดถอนออกจาก DWPE แต่ได้กระท าความผิดซ้ าจน
ต้องถูกกักกันการน าเข้าอีกครั้ง กระบวนการถอดถอนครั้งต่อไปอาจต้องมีการขนส่งสินค้าปราศจากการ
ละเมิดกฎระเบียบมากกว่า 5 ครั้งล่าสุดติดต่อกัน เป็นต้น   

(4)   การแยกการขนส่งสินค้า (Shipment) ด้วยการแยกน าเข้า (entries) หลาย ๆ 
ครั้ง จะไม่ได้รับการพิจารณาจาก FDA ในกระบวนการถอดถอนรายชื่อจาก DWPE เนื่องจากส่อเจตนา
เพ่ือการเพ่ิมจ านวนการขนส่งให้ครบตามที่ก าหนด การขนส่งสินค้าควรเป็นไปตามปกติทางการค้า และไม่
ควรแบ่งแยก การขนส่งสินค้าในปริมาณที่น้อยกว่า 10-15 กล่อง (Cartons) ซึ่งไม่ถือเป็นการปฏิบัติตาม
การค้าปกติทั่วไป (ตัวอย่างสินค้าอาหารที่มีมูลค่าสูง เช่น ชีส) อาจไม่ได้รับการพิจารณาให้อยู่ใน
กระบวนการถอดถอนสินค้าออกจาก DWPE  

(5)   เอกสารอ่ืน ๆ อาจจ าเป็นต้องใช้ก่อนการแจ้งการพ้นข้อกล่าวหาการละเมิด
กฎระเบียบ และการถอดถอนรายชื่อออกจาก DWPE เช่น เอกสารการขึ้นทะเบียนหรือการขออนุญาต
ก่อนวางตลาด (Premarket Approval Application) เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของการละเมิด 

  2.2.9.4  กำรแจ้งกำรถอดถอนกำรกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทำงกำยภำพ  
    FDA โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการเสนอการกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทาง

กายภาพจะเป็นผู้แจ้งเรื่องการถอดถอนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเช่นเดียวกันกับเมื่อมีการแจ้งการกักกัน 
    ตารางที่ 6 แสดงสาเหตุของการถูกกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพและวิธีการ

ถอดถอนจากการถูกกักกันในกรณีต่างๆ  
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ตำรำงท่ี 6  สำเหตุกำรกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทำงกำยภำพและวิธีกำรถอดถอน  

รำยกำร สำเหตุกำรถูกกักกัน วิธีกำรถอดถอน 
สินค้า ผู้ผลิต 
ประเทศ/
ภูมิภาค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรณีตรวจพบ 1 ตัวอย่างทีล่ะเมิดระเบียบ  
 มีอันตรายต่อสุขภาพ 
 พบสารพิษทางการเกษตรตกค้าง เชื้อรา 

สารเคมีออกฤทธิ์ ได้  ในผลิตภัณฑ์สด    
แช่แข็ง หรือแปรรูป 

 ผิดกฎระเบียบอาหารบรรจุกระป๋อง
ประเภทกรดต่ า 

 ค าด ว่ า จ ะมี อั น ต ร าย ใน อน าค ต 
เนื่องจากไม่แจ้งส่วนประกอบส าคัญ 
หรือ เป็ นยาชนิ ดใหม่ที่ ยั งไม่ ได้ รับ
อนุญาต 

 เป็นอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต 
 ผิดกฎระเบียบเรื่องฉลาก 

2. กรณีตรวจพบหลายตัวอย่างละเมิดระเบียบ 
 สินค้าจากผู้ผลิตรายหนึ่ง และ ไม่มี

อันตราย  
(1) เคยถูกกักกัน ≥ 3 ครั้ง ภายใน ≤ 

6 เดือนล่าสุด และ 
(2) คิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

สินค้าน าเข้าที่มีปัญหาทั้งหมด 
 สินค้าจากประเทศ/ภูมิภาคหนึ่ง  

(1) เคยถูกกักกัน ≥12 ครั้ง ภายใน ≤ 
6 เดือนล่าสุด และ 

(2) คิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
สิ น ค้ าที่ น า เข้ าหลายชนิ ดที่ มี
ปัญหาทั้งหมด และ 

(3) ครอบคลุมผู้ผลิต ผู้ส่งสินค้า ผู้ปลูก
ในประเทศ/ภูมิภาคนั้นอย่างมี
นัยส าคัญ 
 

1. แสดงหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามีการแก้ไข  
 บั น ทึ ก ผ ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ จ า ก

ห้องปฏิบัติการของเอกชน รัฐบาล
ต่างประเทศ หรือ FDA 

 เอกสารอ่ืน เช่น ส่วนผสม  การปรับปรุง
ฉลาก การใช้วัตถเุจือปนอาหาร เป็นต้น 

2. กรณี ผลิตภัณฑ์ 1 ชนิดจากผู้ผลิตราย
ใดรายหนึ่ง 
 ส่งสินค้าที่ เป็นไปตามข้อก าหนด  

5 ครั้งล่าสุดติดต่อกัน 
3. ผลิตภัณฑ์จากประเทศ/ภูมิภาคหนึ่ง 
 ส่งสินค้าที่ เป็นไปตามข้อก าหนด 

12 ครั้งล่าสุดติดต่อกันโดยต้อง
ครอบคลุมสินค้าที่ถูกกักกันจาก
ประเทศ/ภูมิภาคนั้น 

4. ผลิตภัณฑ์หลายชนิดจากผู้ผลิตรายใด
รายหนึ่ง 
 ส่งสินค้าที่ เป็นไปตามข้อก าหนด 

12 ครั้งล่าสุดติดต่อกัน โดยต้อง
ครอบคลุมสินค้าที่ถูกกักกันจาก
ผู้ผลิตรายนั้น 

5.  กรณีสินค้าของผู้ผลิตถูกกักกันโดยมิต้อง
ตรวจสอบทางกายภาพ เนื่องจากการ
ประกาศ Import Alert ในระดับประเทศ 
ภูมิภาค หรือระดับโลก การขอยกเว้นท าได้
โดยการยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ 
FDA ด้วยหลักฐานที่หนักแน่นเพียงพอที่
พิสูจน์ได้ว่าผู้ผลิตนั้นไม่อยู่ในข่าย Import 
Alert หาก FDA ยอมรับข้อพิสูจน์นั้นก็จะ
น าชื่อของผู้ร้องไปไว้ใน “ Import Alert 
Green List” หรือ “FDA Green Ticket” 
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รำยกำร สำเหตุกำรถูกกักกัน วิธีกำรถอดถอน 
สินค้า ผู้ผลิต 
ประเทศ/
ภูมิภาค (ต่อ) 

 สินค้าหลายชนิดจากผู้ผลิต/ผู้ส่งสินค้า
รายหนึ่ง 
(1) เคยถูกกักกัน ≥ 6 ครั้ง ภายใน≤ 

6 เดือนล่าสุด และ 
(2) การกั กกั น คิ ด เป็ น อย่ างน้ อ ย     

ร้อยละ 25 ของผลิตภัณฑ์หลาย
ชนิดนั้นรวมกัน  

3. ข้อมูล/สถิติจากอดีต 
(1) มีหลักหลักฐานข้อมูลชี้ว่าสินค้า

อาจก่อให้ เกิดอันตรายปัจจุบัน
และอนาคต 

(2) มีแนวโน้มที่จะมีการน าเข้าสินค้า
ละเมิดกฎระเบียบ 

ซึ่งถือเป็นรายชื่อบริษัทในภูมิภาคที่มีการ
ประกาศแจ้งเตือนการน าเข้าที่ไม่อยู่ในข่าย
ต้องถูกกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทาง
กายภาพ 

ผักและผลไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช่นเดียวกับกรณีการกักกันสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กรณีสารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง       
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างใดอย่าง
หนึ่งต่อไปนี้  
 ผู้ปลูกสามารถเอกสารพิสูจน์การ

ปลอดสารพิษตกค้าง  
 ประเทศ/ผู้ปลูก/ผู้น าเข้าแสดง

เอกสารพิสู จน์ ว่ าสินค้ามาจาก
แหล่งผลิตที่ปลอดการใช้สารเคมี 

 FDA ได้รับข้อมูลเชื่อได้ว่าไม่มีการ
ใช้สารเคมี ในแหล่งผลิต เอกสาร
แสดงชนิดสารเคมี ที่ใช้ในพ้ืนที่รอบ
แหล่ งผลิต  วันที่ และวิธีการใช้
สารเคมี และผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง 

 FDA ได้รับข้อมูลขั้นตอนการป้อง
การสารตกค้างในผลผลิตน าเข้าในอนาคต 

2. FDA อาจถอดถอนหลั งจาก  1  ปี     
ที่ ป ระกาศหากพบว่ า เข้ าข่ ายทั้ ง        
4 กรณี ดังตอ่ไปนี้ 
  มีการก าหนดฤดูเพาะปลูกชัดเจน  
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รำยกำร สำเหตุกำรถูกกักกัน วิธีกำรถอดถอน 
ผักและผลไม ้
(ต่อ)  

  ไม่พบว่ามปีัญหาเกิดขึ้นอีก 
  มีโครงการสนับสนุนการแก้ไขจาก

รัฐบาล  
  มีหลักฐานแสดงว่าจะไม่มีปัญหา

ในอนาคต 
สถาน
ประกอบการ 

ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP  หรือผลิตใน
สภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ปิดฉลากไม่ถูกต้อง 
พบการปนเปื้ อน หรือละเมิดกฎระเบียบ
ภายใต้กฎหมาย FD&C Section 801(a) 

เมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบซ้ าหลังการ
แก้ไข โดยผู้ตรวจสอบที่ไม่ใช่คนเดิม และ
ได้รับการยืนยันว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎระเบียบ และบางกรณี อาจต้องใช้
ข้อมูล/เอกสารอย่างอ่ืนประกอบการขอ
ถอดถอนตามความจ าเป็น 

ผู้น าเข้า 
 
 
 
 
  

1. มีพฤติกรรมการน าเข้าสินค้าผิดกฎระเบียบ
และจะมีการแก้ไขก็ต่อเมื่อสินค้าถูกกักกัน 

2. พยายามน าสินค้าออกหรือกระจาย
หลังจากได้รับแจ้งให้กักกันเพ่ือเก็บ
ตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบ 

3. สินค้า กลุ่มสินค้า หรือสินค้าที่น าเข้ามีการ
ละเมิดกฎระเบียบในอัตราที่สูง 

1.  กรณีถูกขึ้นบัญชีครั้ งแรก เนื่ องจาก
น าเข้าสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 1 
ชนิด 
 น าเข้าสินค้าที่เป็นไปตามข้อก าหนด   

5 ครั้งล่าสุดติดต่อกัน 
2.  กรณีถูกขึ้นบัญชีครั้ งแรก เนื่ องจาก

น าเข้าสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
หลายชนิด 
 ต้องน าเข้ าสิ นค้ าที่ เป็ น ไปตาม

ข้อก าหนด 12 ครั้งล่าสุดติดต่อกัน 
โดยครอบคลุมสินค้าทุกชนิดที่มี
ปัญหาและเป็นการน าเข้าตามปกติ 

3. กรณีเคยถูกขึ้นบัญชีหลายครั้ง 
 ต้ องน า เข้ าสิ น ค้ าที่ เป็ น ไป ตาม

ข้อก าหนด 10 ครั้งล่าสุดติดต่อกัน 
ส าหรับการถูกกักกันสินค้า 1 ชนิด 

 ต้องน าเข้ าสินค้ าที่ เป็ น ไปตาม
ข้อก าหนด 24 ครั้งล่าสุดติดต่อกัน 
ส าหรับการถูกกักกันสินค้ามากกว่า 
1 ชนิด 
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3.2.10  สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับกำรกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทำงกำยภำพ  
จากสถิติข้อมูลการกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพของภายใต้ Import Alert ของ FDA  

ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2557 ซึ่งปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ส าหรับ 20 อันดับแรก พบว่า  
สินค้าจากประเทศจีนถูกกักกันมากที่สุดจ านวน 79 ครั้ง ส่วนสินค้าจากประเทศไทยถูกกักกันมากเป็น
อันดับที่ 7 จ านวน 47 ครั้ง (ตารางที่ 7) 

ตำรำงท่ี 7  สถิติกำรกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทำงกำยภำพภำยใต้ Import Alert ของ FDA             
               20 อันดับแรก  ปี 2554-2557*   

ประเทศ จ านวนครั้ง ประเทศ จ านวนครั้ง 

จีน 79 เกาหลีใต ้ 38 

เม็กซิโก 68 อิตาลี 34 

แคนาดา 67 ฝรั่งเศส 32 

ฮ่องกง 52 ฟิลิปปินส์ 32 

อินเดีย 51 สเปน 32 

ไตหวัน 47 อินโดนีเชีย 31 

ไทย 47 เวียดนาม 31 

ญี่ปุ่น 41 บราซิล 28 

อังกฤษ 40 มาเลเซีย 28 

เยอรมนันี 38 เปรู 26 

หมายเหตุ : ปรับปรุงเมื่อเดือนตุลาคม 2557 
ที่มา : FDA,  http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/countrylist.html     
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บทที่ 4 
 

มำตรฐำนและกระบวนกำรจัดท ำมำตรฐำนสำรตกคำ้ง 
 

ในหัวข้อนี้จะศึกษาเรื่องมาตรฐานสารตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตร (Pesticide 
residues) และกระบวนการจัดท ามาตรฐาน และจะศึกษาเปรียบเทียบระดับมาตรฐานสารพิษตกค้าง 
(MRLs) ในผลไม้สดบางชนิดและข้าว ซึ่งเป็นสินค้าที่ประเทศไทยส่งออกมายังสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานสากลหรือนานาชาติ ได้แก่ มาตรฐานโคเด็กซ์ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น แคนาดา และของไทย     
เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่าง   

4.1 มำตรฐำนสำรตกค้ำงของสหรัฐอเมริกำ    

  4.1.1  หลักเกณฑ์ทั่วไปในกำรจัดท ำมำตรฐำนสำรตกค้ำง 
หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (Environment Protection Agency, EPA) 

เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานการตกค้างของวัตถุอันตรายทางเกษตร หรือปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ 
ซึ่งในสหรัฐอเมริกาเรียกว่า Tolerance ซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ Tolerances, Tolerance 
Exempts และ Zero Tolerances  

4.1.1.1 Tolerances หรือ MRLs (Maximum Residue Limits) หมายถึง ปริมาณ
สูงสุดของวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ยอมให้ตกค้างอยู่ในอาหารได้ตามกฎหมาย ในการก าหนดค่า
ดังกล่าว EPA ใช้ข้อมูลจากหน่วยงาน Pesticide Data Program ของ USDA ซึ่งได้ด าเนินการวิเคราะห์
และประเมินผลแล้วว่าเป็นระดับที่มีความปลอดภัยต่อทารก เด็ก และกลุ่มที่มีความอ่อนไหวอื่น ๆ 

4.1.1.2 Tolerance Exempts หมายถึง สารเคมีที่ได้รับการยกเว้นจากกฎระเบียบ
เรื่องสารพิษตกค้าง ซึ่งเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี คือ 

1) ปริมาณสารตกค้างทั้งหมดที่มีอยู่ในสินค้าเกษตรสด เมื่อน าไปใช้แล้วมีประโยชน์ 
และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

2) สารที่น าไปใช้ในการปลูกพืชตามวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural 
Practice : GAP)    

4.1.1.3  Zero Tolerances หรือ No Tolerances หมายถึง สารก าจัดศัตรูพืชที่
ไม่ได้มีการก าหนดค่า Tolerance ซึ่งจะไม่อนุญาตให้มีการตกค้างในอาหารได้เลย  
 4.1.2  กระบวนกำรจัดท ำมำตรฐำนสำรตกค้ำงของสหรัฐอเมริกำ 

สหรัฐอเมริกามีกระบวนการจัดท ามาตรฐานสารตกค้างตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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4.1.2.1 กำรขออนุญำตขึ้นทะเบียน  
ผู้ร้องขอที่ต้องการผลิต จ าหน่ายสารก าจัดศัตรูพืช หรือผู้ขออนุญาตขึ้นทะเบียนสารเคมี

จะต้องส่งเรื่องการขออนุญาตพร้อมผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลาย ๆ ด้าน ไปยัง EPA เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการระบุความเป็นไปได้ของอันตรายของสารเคมีที่จะมีต่อมนุษย์ ปริมาณของสารเคมีที่คาดว่าจะ
ตกค้างในอาหาร และสถานที่ที่น่าจะมีการกระจายหรือมีการสัมผัสสารเคมี เช่น ในบ้านเรือนหรือ    
สถานที่ต่าง ๆ 

4.1.2.2  กำรวิเครำะห์และประเมินควำมปลอดภัย 
หน่วยงาน EPA จะท าการวิเคราะห์และประเมินความปลอดภัย และก าหนดมาตรฐาน

สารก าจัดศัตรูพืชตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารก่อนที่จะอนุญาตให้มีการผลิต จ าหน่าย และใช้      
โดยน าข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องขอไปประกอบในกระบวนการประเมินความเสี่ยงของ EPA (EPA’s risk 
assessment process) เพ่ือให้มั่นใจว่าสารก าจัดศัตรูพืชมีความปลอดภัยตามมาตรฐานภายใต้กฎหมาย
ปกป้องคุณภาพอาหาร (Food Quality Protection Act, FQPA) โดยจะพิจารณาจากข้อมูลหลาย ๆ 
ด้านประกอบกัน ได้แก่ ปริมาณและชนิดของอาหารที่ประชาชนบริโภค และปริมาณการใช้สารก าจัด
ศัตรูพืชในอาหาร ตลอดจนข้อมูลการใช้สารเคมี สารมีพิษและการสัมผัสสารดังกล่าว ซึ่ ง EPA ได้ข้อมูล
ชนิดและปริมาณการบริโภคอาหารจากแผนงานข้อมูลสารก าจัดศัตรูพืช (Pesticide Data Program)   
ของ UDSA  

4.1.2.3 กำรท ำประชำพิจำรณ์  
 ก่อนที่ EPA จะประกาศมาตรฐานปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ (Tolerance) 
หรือข้อยกเว้นใด ๆ จะต้องมีการท าประชาพิจารณ์ โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดหรือท าประชาพิจารณ์
เห็นเกี่ยวกับสารเคมีชนิดใหม่ที่มีผู้ยื่นค าขออนุญาตใช้โดยให้มีการตกค้างในระดับที่ยอมรับได้หรือขอรับ
การยกเว้น โดยประกาศแจ้งในทะเบียนกลางหรือ Federal Register ซึ่งเรียกว่าการแจ้งการยื่นค าขอ 
(Notice of Filing) และก าหนดเวลาในการแสดงความคิดเห็นหลังจากการประกาศแจ้งดังกล่าว 

4.1.2.4 กำรประกำศมำตรฐำนปริมำณสำรตกค้ำง และกำรยกเว้น 
หลังจากทบทวนประชาพิจารณ์และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแล้ว EPA จะตัดสินใจ

ก าหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้หรือการยกเว้น และประกาศในทะเบียนกลางพร้อมกับผลการ
ประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยหากใช้ในระดับที่ได้รับอนุญาต หรือหากได้รับการยกเว้น  โดย EPA 
จะให้เวลา 60 วัน หลังจากการประกาศในทะเบียนกลางส าหรับการคัดค้านและรับฟังความคิดเห็น  

ทั้งนี้ รายการสารตกค้างที่ยอมรับได้หรือที่ได้รับการยกเว้น จะถูกบรรจุไว้ในประมวล
กฎหมายด้านกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง หรือ Code of Federal Regulations (CFR), Chapter 40, 

Part 180 ซึ่งจะมีการทบทวนปีละครั้งในเดือนกรกฎาคม โดยในระหว่างปีจะมีการประกาศข้อมูลปริมาณ
สารตกค้างใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงไว้ในทะเบียนกลาง  
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4.2 มำตรฐำนสำรตกค้ำงของโคเด็กซ ์(Codex) 2 

ค าว่า Codex Alimentarius เป็นภาษาลาติน ซึ่งมีความหมายว่าหลักเกณฑ์เรื่องอาหาร (Food 
Code) หรือกฎหมายว่าด้วยเรื่องอาหาร (Food Law) ดังนั้น จึงมักเรียกมาตรฐานของโครงการมาตรฐาน
อาหารในนามของมาตรฐานโคเด็กซ์  

คณะกรรมการโคเด็กซ์ (Codex Alimentarius Commission) หรือ CAC จัดตั้งขึ้นในปี 2505 
และตั้งแต่ปี 2506 คณะกรรมการโคเด็กซ์ ได้รับผิดชอบการด าเนินงานของโครงการมาตรฐานอาหาร 
เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายหลักเพ่ือคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค 
และเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการค้าระหว่างประเทศ  คณะกรรมการโคเด็กซ์ เป็นองค์กรระหว่าง
ประเทศที่เป็นองค์กรของรัฐ จากการประชุมรอบอุรุกวัยของการเจรจาการค้าพหุภาคี (Multilateral 
Trade Negotiation) ที่สิ้นสุดเมื่อปี 2537 นั้น ในข้อตกลงมาราเกช (Marrakech) ให้จัดตั้งองค์การ
การค้าโลก หรือ World Trade Organization (WTO) ขึ้นแทนข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและ
การค้าหรือ General Agreement on Tariff and Trade (GATT) ซึ่ง การประชุมในครั้งนี้นับว่าเป็นครั้ง
แรกที่มีข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการค้า เสรีของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่อยู่เหนือข้อตกลงในครั้งก่อน   
ซึ่งข้อตกลงภายใต้ WTO ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานของคณะกรรมการโคเด็กซ์ มีอยู่ด้วยกัน 2 ข้อตกลง คือ 

ควำมตกลงว่ำด้วยกำรประยุกต์ใช้มำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช (The Agreement 
on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS)  

เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร โดยก าหนดขอบเขตของการท างานเพ่ือให้ประเทศสมาชิก
น าไปจัดท าให้สอดคล้องกับมาตรการนี้ มาตรการ SPS จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และมีการ
น าไปใช้อย่างเท่าเทียมกันและโปร่งใส รวมทั้งไม่อาจใช้เป็นข้อกีดกันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า 

ควำมตกลงว่ำด้วยอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ ำ (The Agreement on the Technical 
Barriers to Trade: TBT)  

มีจุดประสงค์เพ่ือป้องกันการใช้ข้อก าหนดทางเทคนิคระดับชาติหรือระดับภูมิภาคหรือมาตรฐาน
ทั่วไปเพ่ือเป็นสิ่งกีดกันทางเทคนิคที่ไม่เป็นธรรมต่อการค้า ข้อตกลงจะครอบคลุมมาตรฐานทุกชนิด 
รวมทั้งข้อก าหนดทางคุณภาพของอาหาร ยกเว้นความต้องการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ SPS และรวมถึง
มาตรการต่าง ๆ ที่จัดท าข้ึนเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากการหลอกหลวงในเชิงเศรษฐศาสตร์ซึ่งประเทศสมาชิก
ของ WTO ทุกประเทศจะต้องให้ความส าคัญ และปฏิบัติตามมาตรการ SPS และ TBT โดยในความตกลง 
SPS ขององค์การการค้าโลก ได้ก าหนดให้ใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารของคณะกรรมการ
โคเด็กซ์เป็นมาตรฐานอ้างอิง ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งในการค้าระหว่างประเทศ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยของอาหารนั้น ได้แก่ มาตรฐานเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร ยาสัตว์ สารพิษตกค้างในอาหาร 
สารปนเปื้อน วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง และข้อแนะน าในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะอาหาร เป็นต้น 

 
                                                           
2 ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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มำตรฐำนโคเด็กซ์3   
หลักการพ้ืนฐานของมาตรฐานของโคเด็กซ์ มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย (SAFETY) เพ่ือปกป้อง

สุขภาพและสุขอนามัยของผู้บริโภคภายใต้ SPS Agreement และ คุณภาพ (QUALITY) เพ่ือการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมทางการค้าภายใต้ TBT Agreement) ทั้งนี้ สามารถจ าแนกประเภทของมาตรฐานโคเด็กซ์
อย่างง่าย ๆ ได้ดังนี้ 

มำตรฐำนสินค้ำ วัตถุประสงค์ของมาตรฐานเพ่ือมุ่งเน้นด้าน “คุณภาพ” โดยปัจจุบันมีจ านวน
มาตรฐานที่ประกาศใช้แล้ว 220 มาตรฐาน 

มำตรฐำนระบบกำรผลิต  เป็นมาตรฐานหลักเกณฑ์ข้อก าหนดการปฏิบัติส าหรับผู้ผลิต           
ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับมอบอ านาจหน้าที่ Authority ด้วย มาตรฐานระบบการผลิตมี
วัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของอาหาร (Food safety) โดยเน้นการปฏิบัติที่สามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดห่วงโซ่อาหาร  (Food chain) โดยหลักการอ้างอิงมาตรฐาน  GAP และ GMP          
เป็นส าคัญ ส าหรับมาตรฐานระบบการผลิตแบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับสุขลักษณะ (Code of Hygienic Practices) รวมทั้งหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร 
(General Principles of Food Hygiene) รวมกับระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 
(Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) มีจ านวน 40 มาตรฐาน และหลักเกณฑ์
การปฏิบัติ (Code of Practices) ความปลอดภัยด้านอาหารและคุณภาพอีกจ านวน 7 เรื่อง 

มำตรฐำนทั่วไปและอ่ืน ๆ หลักการพ้ืนฐานและแนวทางปฏิบัติ การวิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือความปลอดภัยของอาหาร (Food safety limits) ได้แก่ มาตรฐานค่า MRL สารตกค้างของสาร
ก าจัดศัตรูพืช (Pesticides) และยาสัตว์ (Vet drugs) มาตรฐานค่าปริมาณสูงสุด (Maximum limit, ML) 
สารปนเปื้อน (Contaminants) และวัตถุเจือปนในอาหาร (Food additives) และมาตรฐานปริมาณ
จุลินทรีย์ในอาหาร (Microbiological specification) รวมถึงมาตรฐานการติดแสดงฉลากอาหาร 
มาตรฐานการตรวจสอบการน าเข้า/ส่งออก และการตรวจสอบรับรอง และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์และ
ชักตัวอย่าง 

4.2.1  หลักกำรทั่วไปในกำรก ำหนดมำตรฐำนสำรตกค้ำงของโคเด็กซ์4 
โคเด็กซ์ยึดหลักเกณฑ์การก าหนดมาตรฐานสารตกค้าง ดังต่อไปนี้ 
4.2.1.1  หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์ (Role of science)  
โคเด็กซ์ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ในกระบวนการตัดสินใจ และปัจจัยประกอบการ

พิจารณา ดังนี้ 
 

                                                           
3 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ประเทศไทย 
4 ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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(1) มาตรฐาน เอกสารหลักเกณฑ์และข้อแนะน าใด ๆ ของโคเด็กซ์จะต้องอยู่ภายใต้
หลักการความถูกต้องตามวิธีวิเคราะห์และหลักฐานด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงการทบทวนข้อมูลต่าง  ๆ      
ที่เก่ียวข้องทั้งหมดเพ่ือให้ได้มาตรฐานซึ่งใช้ประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร 

(2) การก าหนดและตัดสินใจใด ๆ ในเรื่องมาตรฐานอาหารของโคเด็กซ์ จะต้องค านึงถึง
ปัจจัยด้านอ่ืนที่ถูกต้องและเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคตลอดจนการส่งเสริมความเป็นธรรม
ในการค้า 

(3) เป็นที่ รับรู้ว่าฉลากอาหารมีบทบาทส าคัญยิ่ งในการสนับสนุนวัตถุประสงค์            
2 ประการของโคเด็กซ์ 

(4) ในสถานการณ์ซึ่งสมาชิกของโคเด็กซ์ตกลงเห็นชอบเรื่องระดับความจ าเป็นในการ
คุ้มครองสุขอนามัยแต่มีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับข้อพิจารณาอ่ืน ๆ สมาชิกอาจงดการลงคะแนนเสียง
ยอมรับมาตรฐานเรื่องนั้นโดยไม่เป็นการยับยั้งการตัดสินใด ๆ ของโคเด็กซ ์

4.2.1.2  หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยใน
อำหำร 

(1) เกณฑ์การตัดสินของโคเด็กซ์ด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยรวมถึงข้อแนะน า
อ่ืนใดควรอยู่บนพื้นฐานการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์นั้น ๆ 

(2) การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในอาหาร ควรรวมขั้นตอนการประเมิน
ทั้ง 4 ขั้นตอน และจัดท าเป็นเอกสารที่มีความโปร่งใส 

(3) มีการแยกหน้ าที่ ความรับผิดชอบระหว่างการประเมินความ เสี่ ย ง  (Risk 
assessment) และการจัดการความเสี่ยง (Risk management) แต่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อกัน        
ซึ่งจ าเป็นในทางปฏิบัติ   

(4) การประเมินความเสี่ยง ควรใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในเชิงปริมาณมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
และการสรุปผลลักษณะความเสี่ยง (Risk characterizations) ควรน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่สามารถท า
ความเข้าใจได้ง่ายข้ึนและเห็นเป็นประโยชน์ 

4.2.2  กระบวนกำรจัดท ำมำตรฐำนสำรตกค้ำงของโคเด็กซ5์ 
ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการโคเด็กซ์ หรือ คณะกรรมการโคเด็กซ์ พิจารณาความ

เหมาะสมที่จะก าหนดมาตรฐานตาม "เกณฑ์การก าหนดงานใหม่" (Criteria for the Establishment of 
Work Priorities) และก าหนดคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการ      
โคเด็กซ์สาขาอาจเป็นผู้ พิ จารณาตัดสินเอง โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว  แล้วส่งเรื่องให้ 
คณะกรรมการโคเด็กซ์ หรือคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ให้ความเห็นชอบโดยเร็ว
ที่สุด 

ขั้นตอนที่ 2  ฝ่ายเลขานุการจัดท าร่างข้อเสนอมาตรฐาน (Proposed draft standard) 

                                                           
5 ส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ขั้นตอนที่ 3  ฝ่ายเลขานุการเวียนร่างข้อเสนอมาตรฐานให้ประเทศสมาชิกพิจารณาให้
ข้อคิดเห็นในทุกด้านที่มีผลกระทบ รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการน ามาตรฐานไปใช้ โดยค านึงถึง
ผลทางเศรษฐกิจ  
 กรณีสารพิษตกค้างและสารตกค้างจากยาสัตว์ในอาหาร ฝ่ายเลขานุการจะเวียน
ข้อเสนอแนะปริมาณสูงสุด (Maximum limit) ของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างของ
องค์การอาหารและเกษตรโลกและองค์การอนามัยโลก (Joint FAO/WHO Meetings on Pesticide 
Residues, JMPR) หรือคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุเจือปนในอาหารขององค์การอาหารและเกษตร
โลกและองค์การอนามัยโลก (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, JECFA) 
ส าหรับนมและผลิตภัณฑ์นม ฝ่ายเลขานุการจะเวียนข้อเสนอแนะจากสหพันธ์ผลิตภัณฑ์นมนานาชาติ 
(International Dairy Federation, IDF) ให้ประเทศสมาชิกพิจารณาประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาพิจารณาข้อคิดเห็นที่ได้รับและปรับแก้ไขร่าง
มาตรฐานแล้วเสนอให้ คณะกรรมการโคเด็กซ์ พิจารณา 

ขั้นตอนที่ 5 คณ ะกรรมการโค เด็ กซ์  ห รือคณ ะกรรมการบริการ  (Executive 
Committee) พิจารณาความเหมาะสมในการรับร่างมาตรฐานโดยค านึงผลทางเศรษฐกิจ 

ขั้นตอนที่ 6 ฝ่ายเลขานุการเวียนร่างมาตรฐานให้ประเทศสมาชิกและองค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในทุกประเด็นอีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 7 คณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาพิจารณากลั่นกรองและปรับแก้ไขร่าง
มาตรฐานแล้วเสนอให้ คณะกรรมการโคเด็กซ์ พิจารณา    กรณีที่มีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมให้ประเทศที่เสนอ
ขอแก้ไขแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึง คณะกรรมการโคเด็กซ์ โดยตรง 

ขั้นตอนที่ 8 คณะกรรมการโคเด็กซ์พิจารณาร่างมาตรฐานพร้อมข้อคิดเห็นที่ได้รับเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากประเทศ สมาชิกและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับรองเป็นมาตรฐาน
โคเด็กซ์ (Codex Standard) 

กรณีมาตรฐานกลุ่มภูมิภาค ประเทศสมาชิกและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอาจ
เสนอข้อคิดเห็น/แก้ไข โดยต้องได้รับเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่ของกลุ่มภูมิภาคนั้น จึงจะมีสิทธิ์ขอเสนอ 
คณะกรรมการโคเด็กซ์ แก้ไขมาตรฐาน 

ทั้งนี้ บางครั้งมีความจ าเป็นก าหนดมาตรฐานอย่างเร่งด่วน เช่น มีปัญหาเร่งด่วนในทาง
การค้าหรือสุขอนามัยสาธารณะ มีประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือมีการขอแก้ไข/ปรับปรุงมาตรฐานให้ทันสมัย  โคเด็กซ์จึงก าหนดการ
จัดท ามาตรฐานแบบเร่งด่วน (Fast track) โดยตัดขั้นตอนการจัดท ามาตรฐานในขั้นที่ 6 และ 7 ออก และ
ให้ คณะกรรมการโคเด็กซ์ พิจารณารับรองเป็นมาตรฐานโคเด็กซ์ในขั้นที่ 5/8 ทั้งนี้ต้องมีเสียงรับรอง      
2 ใน 3 
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4.3 มำตรฐำนสำรตกค้ำงของแคนำดำ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการก าหนดมาตรฐานสารตกค้างและการบังคับใช้กฎหมายของ
แคนาดา คือ หน่วยงานควบคุมการจัดการศัตรูพืช  (Canada's Pest Management Regulatory 
Agency, PMRA) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขของแคนาดา (Health Canada)   โดย PMRA ก่อตั้ง
เมื่อปี 2538 เพ่ือปฏิรูปกฎระเบียบเรื่องสารตกค้างในแคนาดา ภายใต้กฎหมายผลิตภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 
(Pest Control Products Act, PCPA) 

4.3.1  กระบวนกำรจัดท ำมำตรฐำนสำรตกค้ำงของแคนำดำ 
 4.3.1.1  กำรขออนุญำตขึ้นทะเบียน 
 ผู้ยื่นขออนุญาตขึ้นทะเบียนสารก าจัดศัตรูพืชต้องท าเรื่องยื่นต่อ PMRA พร้อมข้อมูล

รายละเอียดการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และผลการศึกษาต่าง ๆ ที่จ าเป็น 
4.3.1.2  กำรพิจำรณำตรวจสอบ ประเมินควำมเสี่ยงและท ำประชำพิจำรณ์ 

           PMRA จะพิจารณาข้อมูลเพ่ือตัดสินใจว่าควรอนุญาตให้ใช้สารเคมีดังกล่าวในแคนาดา
หรือไม่ซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และคุณภาพของสารก าจัดศัตรูพืช 
(Pesticide's value) ซึ่งหมายถึงมีประสิทธิภาพหรือความสามารถในการก าจัดศัตรูพืชตามที่ระบุไว้
หรือไม่รวมถึงปริมาณที่ควรใช้ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนส่งมาพร้อม
กับเอกสารการขออนุญาต โดย PMRA มีหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ 4 หน่วยงาน เป็นผู้ประเมินความ
เสี่ ยงและตัดสินใจการอนุญาตการขึ้นทะเบียน หากเป็นสารเคมีที่ มีความส าคัญก็จะมีการท า           
ประชาพิจารณ ์

4.3.1.3  กำรอนุญำตและประกำศใช้  
           หลังจากการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงโดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่      

เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าสารเคมีจะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและจะน าไปใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์ PMRA ก็จะตัดสินใจให้มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ได้ใน
แคนาดา ปกติการขึ้นทะเบียนสารเคมีจะมีอายุ 5 ปี จากนั้นจะต้องมีการต่ออายุใหม่   

4.4 มำตรฐำนสำรตกค้ำงของสหภำพยุโรป (EU) 

4.4.1  หลักกำรทั่วไป  
เดิมกฎระเบียบเรื่องสารตกค้างของสหภาพยุโรปหรือ European Union (EU) มีความ

ซับซ้อนและไม่มีเอกภาพ เช่น ค่า MRLs ของสารบางชนิดก าหนดโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป 
(European Commission) ที่เหลือถูกก าหนดโดยประเทศสมาชิก สารตกค้างบางชนิดประเทศสมาชิก
สามารถปรับค่า MRLs ให้เข้มงวดกว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้  และ
สารตกค้างบางชนิดไม่มีการก าหนดค่า MRLs เป็นต้น สร้างความสับสนให้กับผู้ประกอบการและผู้น าเข้า 
ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องสารตกค้างของสมาชิกจ านวน 27 ประเทศที่แตกต่างกัน 
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ดังนั้น สหภาพยุโรปจึงได้ปฏิรูประเบียบเรื่องสารตกค้างใหม่โดยให้มาอยู่ในระบบ
เดียวกันภายใต้แผนงานก าหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Pesticide 
MRL Harmonisation Programme) ได้เริ่มกฎระเบียบใหม่ส าหรับสารตกค้างเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 
ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 

4.4.1.1 ครอบคลุมสินค้าเกษตรที่น าไปใช้เป็นอาหารและอาหารสัตว์ทุกชนิด โดยมี
การก าหนดค่า MRLs ส าหรับผักผลไม้สด 315 ชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักผลไม้สดดังกล่าว 

4.4.1.2 ครอบคลุมสารก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในปัจจุบันและในอดีตในภาคเกษตรทั้งใน
สหภาพยุโรป หรือนอกสหภาพยุโรป กรณีที่ไม่ได้มีการก าหนดค่า MRLs ไว้ส าหรับสารเคมีชนิดใดให้ใช้ค่า
มาตรฐานทั่วไป 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ppm) 

4.4.1.3 ให้ความคุ้มครองเรื่องความปลอดภัยครอบคลุมผู้บริโภคทุกกลุ่มรวมถึงทารก 
เด็กและผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติ โดยองค์กรอาหารปลอดภัยแห่งยุโรป หรือ European Food Safety 
Authority (EFSA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินความปลอดภัยภายใต้พ้ืนฐานข้อมูลด้าน
พิษวิทยาของสารเคมีในปริมาณสูงสุดที่คาดว่าจะพบในอาหาร และความแตกต่างของการบริโภคของ
ประเทศสมาชิก 

4.4.2  กระบวนกำรจัดท ำมำตรฐำนสำรตกค้ำงของสหภำพยุโรป 
 4.4.2.1  กำรขออนุญำตขึ้นทะเบียน  
 ผู้ขออนุญาตการใช้หรือให้มีการก าหนดค่า MRL ได้แก่ ผู้ผลิตพืชที่ควบคุม เกษตรกร  
ผู้น าเข้า ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือประเทศผู้ส่งออกที่อยู่นอกสหภาพยุโรป ต้องยื่นข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการใช้สารเคมีระดับต่ าสุดที่จ าเป็นส าหรับการปกป้องพืชและปริมาณสารตกค้าง    
บนพืชซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลการใช้ เช่น ปริมาณ ความถี่ วงจรการเติบโตของพืชตามแนวทางการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP 

2) ข้อมูลผลการทดลองสารเคมีที่คาดว่าจะตกค้างเมื่อใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตาม
แนวทาง GAP 

3) ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับพิษวิทยาจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ ข้อมูลระดับท่ียอมรับ
ไดข้องวัตถุเจือปนอาหารที่บริโภคต่อวัน หรือ ADI (Acceptable Daily Intake) และ ค่าอ้างอิงวิกฤติของ
สารใดสารหนึ่งในอาหารหรือน้ าดื่มที่สามารถบริโภคได้ในช่วงระยะเวลาสั้น  ๆ โดยไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ หรือ ARfD  (Acute Reference Dose) 
 4.4.2.2  กำรพิจำรณำตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยง  
 องค์การอาหารปลอดภัยแห่งยุโรปจะตรวจสอบโดยการประเมินความเสี่ยงของสารพิษ
ตกค้างต่อความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคชาวยุโรปทุกกลุ่ม หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อผู้บริโภคกลุ่มใด   
กลุ่มหนึ่งก็ตาม ค าร้องขอจะถูกปฏิเสธ และสารเคมีดังกล่าวจะไม่สามารถใช้กับพืชได้    
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 กรณีที่สารเคมีที่จ าเป็นต้องใช้มีระดับต่ ากว่าระดับสูงสุดที่ถือว่าปลอดภัย สหภาพยุโรป
จะพิจารณาก าหนดให้ใช้ที่ระดับต่ าสุดเพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้สารเคมีน้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น 
 4.4.2.3  กำรประกำศใช้  
 คณะกรรมาธิการยุโรปจะพิจารณาเรื่องการก าหนดค่า MRLs แก้ไข หรือถอดถอน และ
ประกาศใช้ในสหภาพยุโรป ตามความคิดเห็นขององค์กรอาหารปลอดภัยแห่งยุโรป 

4.5 มำตรฐำนสำรตกค้ำงของญี่ปุ่น 

4.5.1 หลักกำรทั่วไป 
กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ (Ministry of Health, Labour and 

Welfare (MHLW) ของญี่ปุ่น เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานสารเคมีตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหาร โดยการ
หารือกับคณะกรรมการอาหารปลอดภัย Food Safety Commission (FSC) และอิงมาตรฐานโคเด็กซ์ 
โดยค าว่าสารเคมีทางการเกษตรรวมถึงสารพิษทางการเกษตร วัตถุเจือปนในอาหารสัตว์และยาสัตว์   

เดิมญี่ปุ่นก าหนดมาตรฐานสารเคมีตกค้าง (MRLs) ไว้ 283 ชนิด สินค้าเกษตรชนิดใดมี
สารเคมีตกค้างที่เกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด หรือมีสารตกค้างที่มิได้มีการก าหนดระดับมาตรฐานสาร
ตกค้างไว้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการกระจายสินค้าในตลาดภายในประเทศญี่ปุ่น 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 ญี่ปุ่นได้เริ่มประกาศใช้กฎระเบียบใหม่เรื่องสารเคมี
ทางการเกษตรตกค้าง ซึ่งเรียกว่าระบบมาตรฐานสารเคมีตกค้างทางการเกษตร (Positive List System 
for Agricultural Chemical Residues) โดยได้ก าหนดชนิดสารเคมีที่อนุญาตให้ตกค้างได้เพ่ิมขึ้นเป็น 
799 ชนิด สารตกค้างชนิดใดที่มิได้มีการก าหนดระดับมาตรฐานสารตกค้างไว้ก็จะใช้มาตรฐานกลางที่
ก าหนดไว้สูงสุด 0.01 ppm สินค้าเกษตรชนิดใดมีสารเคมีตกค้างที่เกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนดจะไม่ได้รับ
อนุญาตให้มีการกระจายสินค้าในตลาดภายในประเทศญี่ปุ่น 

สาระส าคัญของระบบมาตรฐานสารเคมีตกค้างทางการเกษตร  มีดังต่อไปนี้ 
4.5.1.1 มำตรฐำนกลำง (Uniform limit) 
มาตรฐานกลางก าหนดขึ้นส าหรับสารเคมีที่ไม่ได้มีการก าหนดค่า MRL โดย MHLW 

ก าหนดมาตรฐานกลางส าหรับสารเคมีที่ไม่ได้มีการก าหนดค่า MRL ไว้ที่ 0.01 ppm โดยอิงมาตรฐาน
ทางพิษวิทยาที่ไม่ก่อให้เกิดพิษซึ่งไม่เกิน 1.5 ไมโครกรัม/วัน  (Toxicological threshold of 1.5 µg/day) 
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีการใช้ประเมินโดยองค์การอนามัยโลก และองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา 
นอกจากนี้ MHLW ยังเทียบเคียงกับมาตรฐานกลางของยุโรปซึ่งประกาศใช้ในปี 2548 ในการตัดสินใจใช้
มาตรฐานกลางดังกล่าว  

4.5.1.2 สำรเคมีที่ได้รับกำรยกเว้น (Exempted substances) 
สารเคมีที่ได้รับการยกเว้นมุ่งเน้นเป้าหมายในเรื่องสารก าจัดศัตรูพืช ยาสัตว์และวัตถุ   

เจือปนในอาหารสัตว์ซึ่งใช้ในระหว่างการผลิตพืช สัตว์น้ าและสารเคมีในอาหารที่ เกิดขึ้นจากการ
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เปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารเคมีทางการเกษตรเหล่านี้ การพิจารณาสารเคมีและองค์ประกอบของ
สารเคมีที่ได้รับการยกเว้นในเรื่องสารตกค้างอยู่บนพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 

1) สารเคมีหรือองค์ประกอบของสารเคมีทางการเกษตรที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ถึงแม้จะมีการตกค้างอยู่ในพืช และผลิตภัณฑ์สัตว์ รวมถึงอาหารทะเล 

2) สารเคมีทางการเกษตรบางชนิดที่ระบุไว้ในกฎหมายควบคุมสารเคมีทางการเกษตร 
(Agricultural Chemicals Regulation Law) หรือสารเคมีที่ไม่มีการก าหนดข้อจ ากัดการขึ้นทะเบียน 
(Registration withhold limits) และไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อมีการบริโภคผลผลิตที่
สัมผัสสารเคมีดังกล่าว 

3) สารเคมีทางการเกษตรที่ในต่างประเทศไม่มีการก าหนดค่า MRLs และไม่มีการ
ควบคุมการใช้ 

4.5.2 กระบวนกำรจัดท ำมำตรฐำนสำรตกค้ำงของญ่ีปุ่น 
โดยทั่วไปก่อนที่จะมีการอนุมัติการใช้สารเคมีใดๆ จะมีการพิจารณาเรื่องความเป็นพิษ

ของสารเคมีและเรื่องอ่ืนๆ ที่จ าเป็น จากนั้นจะน าผลการพิจารณาไปก าหนดชนิดพืชและปริมาณการใช้ 
ตลอดจนก าหนดเป็นมาตรฐานปริมาณการใช้ในพืชที่ก าหนดและปริมาณสูงสุดที่สามารถตกค้างในอาหาร
ได้ ซึ่งถือปฏิบัติเช่นเดียวกับทุกประเทศ โดยกระบวนการจัดท ามาตรฐานของญี่ปุ่นมีการอิงมาตรฐานของ
โคเด็กซ์ กฎหมายควบคุมสารเคมีทางการเกษตรของญี่ปุ่น และมาตรฐาน MRLs ของประเทศที่มี
มาตรฐานการศึกษาข้อมูลด้านพิษวิทยาที่เทียบเท่ากับ FAO เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา สหภาพยุโรป 
นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา โดยมีวิธีด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  

4.5.2.1 การขออนุญาตขึ้นทะเบียน  
ผู้ขออนุญาตที่ต้องการผลิต จ าหน่ายสารก าจัดศัตรูพืช หรือผู้ขออนุญาตขึ้นทะเบียน

สารเคมีจะต้องส่งค าร้องการขออนุญาตไปยังหน่วยตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตร  (Agricultural 
Chemical Inspection Station) เพ่ือตรวจสอบเอกสารค าร้อง  

4.5.2.2 กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (Ministry of Agricultural, Forestry, 
and Fisheries : MAFF) จัดท ามาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices)   

4.5.2.3 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ จัดท าร่างมาตรฐาน MRLs   
โดยหารือกับคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety Commission) และหน่วยงาน
สวัสดิการผู้บริโภค (Consumer Affairs Agency) พร้อมกับการแจ้งไปยัง FAO และจัดท าประชาพิจารณ์ 

4.5.2.4 การข้ึนทะเบียนโดย MAFF และประกาศใช้โดย MHLW  
ภาพที่ 10 แสดงโครงสร้างระบบมาตรฐานสารเคมีตกค้างในสินค้าเกษตรและการบังคับ

ใช้ของญี่ปุ่น 
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ภาพที่ 10  โครงสร้างระบบมาตรฐานสารเคมีตกค้างในสินค้าเกษตรและการบังคับใช้ของญี่ปุ่น  

4.6   มำตรฐำนสำรตกค้ำงของไทย6  

หน่วยงานท่ีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการก าหนดค่า MRLs เพื่อใช้ในประเทศไทยคือ ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. โดยมีคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (แต่งต้ังโดยคณะรัฐมนตรี) เป็นผู้ท าหน้าท่ีในการพิจารณาค่า MRLs ท่ีมีความเหมาะสมเพื่อ
ใช้กับผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย  

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้มีการต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ   
ซ่ึงคณะอนุกรรมการชุดนี้ ประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครั ฐผู้ประกอบการ สมาคม
ผู้ประกอบการ และมีการก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิและเกษตรกร (จ านวนรวมกันไม่ เกิน 3 คน) เป็นส่วน
หนึ่งของคณะอนุกรรมการด้วย โดยคณะอนุกรรมการฯ จะมีหน้าที่ในการพิจารณาจัดท าและทบทวน
มาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติเรื่อง สารพิษตกค้าง เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ รวมถึง
ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของการก าหนดมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ จากนั้นคณะกรรมการมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารจะเป็นผู้พิจารณา และออกประกาศ ในขณะเดียวกันข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปยัง
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพ่ือออกประกาศกระทรวงและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

                                                           
6 ฝ่ายข้อมูลเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช. 2555. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีก าจัด 
ศัตรูพืช ปี 2555. กรุงเทพฯ http://www.thaipan.org/sites/default/files/conference2555/conference2555_0_07.pdf  

http://www.thaipan.org/sites/default/files/conference2555/conference2555_0_07.pdf
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ในการพิจารณาค่า MRLs ของไทยนั้น จะใช้ค่ามาตรฐานของโคเด็กซ์ มาเป็นเกณฑ์หลักในการ
ก าหนดร่วมกับข้อมูลระดับที่ยอมรับได้ของวัตถุเจือปนในอาหารที่บริโภคต่อวัน  (Acceptable Daily 
Intake, ADI) และค่าอ้างอิงวิกฤติ (Acute Reference Dose, ARfD) เพ่ือประเมินความปลอดภัยทั้งใน
ระยะยาวและแบบเฉียบพลัน ประกอบกับพิจารณาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ข้อมูลฐานการ
บริโภคของคนไทย (Supervised Trial) และมาตรฐาน MRLs ของสหภาพยุโรป และอาเซียน เพื่อก าหนด
เป็นค่า MRLs ของไทยต่อไป 

4.6.1  หลักกำรทั่วไปในกำรก ำหนดมำตรฐำนสำรตกค้ำงของไทย มีดังต่อไปนี้ 7 
4.6.1.1 ต้องเป็นไปตามความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของภาคการผลิต ภาควิชาการ 

ตลอดจนภาคเศรษฐกิจ 
4.6.1.2 ต้องปกป้องผลประโยชน์ และส่วนได้ส่วนเสียของผู้ผลิตและผู้บริโภค 
4.6.1.3 ต้องมาจากการเห็นพ้องต้องกัน  (Consensus) 
4.6.1.4 ต้องมีลักษณะที่ปฏิบัติได้และทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี

และเศรษฐศาสตร์ 
4.6.1.5 ต้องมั่นใจว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจของประเทศ 
4.6.1.6 ต้องเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งรัดให้มีการพัฒนาหรือให้มีการน าไปปฏิบัติ 
4.6.1.7 ต้องเป็นเรื่องท่ีสามารถแก้ไข ทบทวน/ปรับปรุง ให้ทันสมัยเสมอ 
การก าหนดมาตรฐานสามารถแยกออกเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพและมาตรฐานด้าน

ความปลอดภัยด้านอาหาร ดังนี้  
มำตรฐำนด้ำนคุณภำพ มีหลักเกณฑ์การก าหนดมาตรฐานดังต่อไปนี้ 
1)   การก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพ เป็นการก าหนด คุณลักษณะเฉพาะต่าง ๆ เช่น 

รูปแบบ ขนาด ฯลฯ 
2)   เกณฑ์ที่ก าหนดได้มาจากการตกลงที่เห็นพ้องต้องกันของ ผู้ผลิต ผู้บริโภคและ

นักวิชาการ ซึ่งเป็น 3 กลุ่มหลักที่สนใจให้มีการก าหนดมาตรฐานและเป็นผู้น ามาตรฐานไปใช้ 
3)   ข้อก าหนดในมาตรฐานคุณภาพมักเป็นข้อก าหนดสมัครใจ  
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร มีหลักเกณฑ์การก าหนดมาตรฐานดังต่อไปนี้ 
1) เกณฑ์การก าหนดมาตรฐาน 

(1) ไม่สามารถใช้การตกลงที่เห็นพ้องต้องกันของ 3 กลุ่มเท่านั้น 
(2) ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการประเมินความเสี่ยง 

2) มาตรฐานด้านความปลอดภัย  
(1) ถือเป็นเกณฑ์ขัน้ต่ าของมาตรฐานคุณภาพ 
(2) เป็นข้อก าหนดบังคับท่ีมักเป็นข้อบังคับตามกฎหมาย  

 
                                                           
7 นายสมชาย ชาญณรงคก์ุล. มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารไทย.  กรุงเทพฯ, 2550.  
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4.6.2  กระบวนกำรจัดท ำมำตรฐำนสำรตกค้ำงของไทย 
4.6.2.1 พิจารณาเรื่องท่ีก าหนดมาตรฐาน 
4.6.2.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/อนุกรรมการเฉพาะกิจ 
4.6.2.3 จัดท าร่าง/ยอมรับมาตรฐานระหว่างประเทศ 
4.6.2.4 คณะอนุกรรมการพิจารณาร่าง 
4.6.2.5 ท าประชาพจิารณ์/เวียนขอความเห็น 
4.6.2.6 เสนอคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
4.6.2.7 แจ้งองค์การการค้าโลก (WTO) กรณีมาตรฐานบังคับ 
4.6.2.8 ประกาศใช้มาตรฐาน 
4.6.2.9 ทบทวนมาตรฐาน เมื่อครบ 5 ปี หรือมีข้อเสนอ 

4.6.3 ค่ำมำตรฐำนสำรพิษตกค้ำงของไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

ได้ประกาศก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด  มาตรฐาน
เลขที่ มกษ. 9002-2556 ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556  เป็นประกาศฉบับใหม่
ล่าสุดซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุมชนิดสารพิษตกค้างมากขึ้น  โดยก าหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้าง
สูงสุดจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรและปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ (Extraneous maximum residue limit for pesticide, EMRL) หมายถึง ปริมาณสารพิษ
ตกค้างสูงสุด ที่จ ากัดเฉพาะสารพิษตกค้างจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรในอดีตที่ยกเลิกการขึ้น
ทะเบียนใช้ในประเทศมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่เป็นสารพิษที่สลายตัวช้า จึงปนเปื้อนหรือสะสมใน
สิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน และยังคงตรวจพบสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรอยู่ นอกจากนี้ ยังก าหนดวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรที่ต้องตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง จ านวน 71 ชนิด  

ส าหรับรายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรและสารพิษชนิดที่ยอมให้ตกค้างได้ในระดับที่
กฎหมายก าหนดของประเทศไทยปรากฎในภาคผนวก ก. 

ส าหรับสารเคมีใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ประกาศฉบับนี้ จะอ้างอิงมาตรฐานของโคเด็กซ์     
โดยปริมาณสารพิษตกค้างต้องไม่เกินปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยโคเด็กซ์ โดยสามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ท่ี  http://www.codexalimentarius.org/ 

4.7  เปรียบเทียบมำตรฐำนสำรตกค้ำงในผลไม้และธัญพืชบำงชนิดของ สหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป 
ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ ์และไทย 

  ในส่วนนี้จะศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการจัดท ามาตรฐานสารก าจัดศัตรูพืชของแต่ละประเทศ 
ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ในผักผลไม้ และธัญพืชบางชนิดที่ประเทศไทยส่งออกมายังสหรัฐเมริกา 
ได้แก่ แก้วมังกร ทุเรียน ลิ้นจี่ ล าไย มะม่วง มังคุด สับปะรด เงาะ มะพร้าว มะขาม และข้าว โดยศึกษาจะ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานโคเด็กซ์ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น แคนาดา โคเด็กซ์และไทย ดังนี้ 

http://www.codexalimentarius.org/


๑๐๑ 
 

4.7.1 กำรเปรียบเทียบกระบวนกำรจัดท ำมำตรฐำน 
   ผลการศึกษาพบว่า ในเรื่องการจัดท ามาตรฐานทุกประเทศจะใช้มาตรฐานเดียวกันคือ    
มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลอ้างอิงด้าน
พิษวิทยาสารก าจัดศัตรูพืช (ADI และ ARfD) มีการท าประชาพิจารณ์ก่อนการประกาศใช้  และมีการ
ปรับปรุงมาตรฐานเพ่ือให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยสหรัฐอเมริกามีการปรับปรุงมาตรฐานทุกปี (ตารางท่ี 8) 

4.7.2 กำรเปรียบเทียบมำตรฐำนรำยประเทศ 
   เมื่อพิจารณาชนิดของสารตกค้างจะพบว่า สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมีการก าหนด
ชนิดของสารตกค้างที่ต้องท าการตรวจสอบค่า MRLs ในผลไม้ครอบคลุมมากชนิดและเข้มงวดที่สุด 
รองลงมาเป็นญี่ปุ่น และแคนาดา ส่วนโคเด็กซ์ มีการก าหนดน้อยมาก รวมถึงประเทศไทยซึ่งส่วนหนึ่ง
อ้างอิงมาตรฐานโคเด็กซ์    
   จากฐานข้อมูลของ USDA เป็นที่น่าสังเกตว่า โคเด็กซ์ไม่มีการก าหนดค่า MRLs ส าหรับ      
แก้วมังกร มะขามและมังคุด ส าหรับประเทศไทยไม่มีการก าหนดค่า MRLs ส าหรับแก้วมังกร ในขณะที่
ญี่ปุ่นไม่มีการก าหนดค่า MRLs ส าหรับข้าว (ตารางท่ี 9) 
    อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สารเคมีชนิดใดที่ไม่ได้มีการก าหนดค่า MRLs ในสหภาพยุโรป 
ญี่ปุ่นและแคนาดา ได้มีการก าหนดค่ามาตรฐานกลาง (Default MRL) ไว้ที่ 0.01 , 0.01 และ 0.1 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล าดับ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาไม่มีการก าหนดมาตรฐานกลาง ซึ่งหมายถึงหากมี
การตรวจพบสารตกค้างที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้ก าหนดค่า Tolerances หรือ MRLs ในผักผลไม้ที่ส่งออกไป
ยังสหรัฐอเมริกา ผู้น าเข้าจะถูกด าเนินการตามกฎหมายทันที  

4.7.3 กำรเปรียบเทียบมำตรฐำนรำยสินค้ำ 
 ในการพิจารณาเป็นรายสินค้าโดยยึดมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเป็นหลักจะพบว่า ข้าว 
เป็นสินค้าที่มีการก าหนดชนิดสารเคมีที่ต้องมีการตรวจสอบค่า MRLs มากท่ีสุด โดยสหรัฐอเมริกาก าหนด
สารเคมีทั้งหมด 83 ชนิด รองลงมา คือ มะม่วง สับปะรด ลิ้นจี่ ล าไย มะพร้าว แก้วมังกร มะขาม มังคุด 
และทุเรียน มีการก าหนดชนิดสารเคมีที่ต้องตรวจสอบทั้งหมด 60, 52, 43, 43, 39, 37, 30,  29 
และ 29 ชนิด ตามล าดับ (ตารางท่ี 9)   
 ส าหรับรายละเอียดการเปรียบเทียบสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างปรากฎในภาคผนวก ข. 
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ตำรำงท่ี 8  เปรียบเทียบระบบโครงสร้ำงและกำรจัดท ำมำตรฐำนสำรตกค้ำงของสหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซแ์ละไทย 

ระบบโครงสร้ำงและ
มำตรฐำน 

สหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป ญ่ีปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย 

หน่วยงาน ห น่ ว ย ง า น คุ้ ม ค ร อ ง
สิ่งแวดล้อม (EPA) 

คณะกรรมาธิการยุโรป 
  

กระท รวงสาธารณ สุ ข
แรงงานและสวัสดิการ 
(MHLW) 

หน่วยงานควบคุมการจัดการ
ศัตรูพืช  (PMRA) 

คณะกรรมการโคเด็กซ ์ ก ร ะ ท ร ว ง เก ษ ต ร แ ล ะ
สหหกรณ์  โดยส านั กงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มก.อช) 

ระบบโครงสร้าง
มาตรฐาน 

1. Tolerance 
2. Tolerance Exempts 
3. Zero Tolerance 

1. MRLs 
2. MRL Exempts 
3. General Default 

1. MRLs 
2. Exempted  
substances  
3. Uniform limit 

1. MRLs 
2. MRL Exempts 
3. Default MRLs 

1. MRLs 
2. MRL Exempts 
 

1. MRLs 
2. MRL Exempts 
 

การจัดท ามาตรฐาน 1. ประเมินความเส่ียงบน
พื้นฐานข้อมูลอ้างอิงทาง
วิทยาศาสตร์และพิษวิทยา
สารก าจั ดศัตรูพื ช  (ADI 
และ ARfD) 
2. ท าประชาพิจารณ์ 
3. ประกาศใช้ 

1. ประเมินความเส่ียงบน
พื้นฐานข้อมูลอ้างอิงทาง
วิทยาศาสตร์และพิษวิทยา
สารก าจั ดศัตรูพื ช  (ADI 
และ ARfD)  
2. ท าประชาพิจารณ์ 
3. ประกาศใช้ 

1. ประเมินความเส่ียง บน
พื้นฐานข้อมูลอ้างอิงทาง
วิทยาศาสตร์และพิษวิทยา
สารก าจั ดศัตรูพื ช  (ADI 
และ ARfD)  
2. ท าประชาพิจารณ์ 
3. ประกาศใช้ 

1. ประเมินความเส่ียง บน
พื้นฐานข้อมูลอ้างอิงทาง
วิทยาศาสตร์และพิษวิทยา
สารก าจัดศัตรูพื ช  (ADI 
และ ARfD)  
2. ท าประชาพิจารณ์ 
3. ประกาศใช้ 

1. ประเมินความเส่ียง บน
พื้นฐานข้อมูลอ้างอิงทาง
วิทยาศาสตร์และพิษวิทยา
สารก าจัดศัตรูพื ช  (ADI 
และ ARfD)  
2. ผ่านความเห็นชอบจาก
ประเทศสมาชิก 
3. ประกาศใช้ 

1. ประเมินความเส่ียงบน
พื้นฐานข้อมูลอ้างอิงทาง
วิทยาศาสตร์และพิษวิทยา
สารก าจัดศัตรูพื ช  (ADI 
และ ARfD)  
2. ท าประชาพิจารณ์ 
3. ประกาศใช้ 

มาตรฐานกลาง - 0.01 ppm 0.01 ppm 0.1 ppm - โคเด็กซ ์
การอ้างอิงมาตรฐาน - โคเด็กซ ์ โคเด็กซ์ - - โคเด็กซ,์ EU และ ASEAN 
การทบทวน
มาตรฐาน 

ทุกป ี
(กรกฎาคม) 

- - ทุก 15 ป ี ทุกป ี
(มีนาคม หรือ เมษายน) 

ทุก 5 ป ี

 
 
 



๑๐๓ 
 

ตำรำงที่ 9  เปรียบเทียบจ ำนวนชนิดของสำรเคมีที่มีกำรก ำหนดค่ำ MRLs รำยสินค้ำของแต่ละ    
ประเทศ 

สินค้ำ จ ำนวนชนิดของสำรเคมีที่มีกำรก ำหนดค่ำ MRLs 
สหรัฐอเมริกำ สหภำพ

ยุโรป 
ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ ์ ไทย* 

ข้าว 83 66 0 25 27 18 
มะม่วง 60 51 46 16 14 11 
สับปะรด 52 39 34 12 7 5 
ลิ้นจี่ 43 35 36 5 3 5 
ล าไย 43 35 36 4 2 5 
มะพร้าว 39 28 28 4 10 5 
แก้วมังกร 37 29 29 3 0 0 
มะขาม 30 22 23 3 0 1 
มังคุด 29 21 22 3 0 3 
ทุเรียน 29 21 22 3 1 12 
เงาะ -- -- -- -- -- 9 
หมายเหตุ : * ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 
ที่มา : Pesticide MRL Database, FAS, USDA  (http://www.mrldatabase.com/) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mrldatabase.com/


๑๐๔ 
 

บทที่ 5 
 

สถำนกำรณ์กำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรและอำหำรของสหรัฐอเมริกำจำกประเทศไทย 
 

ในปี 2556 สหรัฐอเมริกาน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า    
3,928 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 121,251 ล้านบาท8 โดยเป็นการน าเข้าสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์คิดเป็นมูลค่า 2,235 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (68,991 ล้านบาท) และสินค้าประมง
และผลิตภัณฑ์คิดเป็นมูลค่า 1,693 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (52,260 ล้านบาท)  

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2552-2556) การน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร และสินค้าประมง      
ในภาพรวมมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 2 โดยการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารมีอัตราการขยายตัว
ร้อยละ 9 ในขณะที่สินค้าประมงมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 4 (ตารางที่ 10) 

5.1  กำรน ำเข้ำสินค้ำประมงและผลิตภัณฑ์   

สินค้าประมงที่สหรัฐอเมริกาน าเข้าจากประเทศไทยมากที่สุดในปี 2556 ได้แก่ กุ้ง และทูน่า คิด
เป็นมูลค่า 907 และ 531 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  หรือคิดเป็น 27,998 และ 16,391 ล้านบาท
ตามล าดับ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาการน าเข้าสินค้าประมงจากประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 4 โดยกุ้ง
ลดลงมากที่สุดถึงร้อยละ 10 ซึ่งส่วนหนึ่งมีผลมาจากที่ประเทศไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็น
การทั่วไป หรือ GSP (Generalized System of Preferences) ส าหรับกุ้ง ประกอบกับปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคกุ้งตายด่วน (Early Mortality Syndrome, EMS) ที่ เริ่มระบาดอย่างหนักตั้งแต่ต้นปี 
2555 ส่งผลให้ผลผลิตลดลงและราคาเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้สหรัฐอเมริกาหันไปน าเข้ากุ้งจากประเทศคู่แข่ง
ของไทย อาทิ อินเดีย อินโดนีเชีย เอกวาดอร์ เวียดนาม และเม็กซิโก เพ่ิมขึ้นเพ่ือทดแทนการน าเข้าจาก
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2556 สหรัฐอเมริกาน าเข้ากุ้งจากอินเดียเพ่ิมขึ้นเกือบเท่าตัว ท าให้
อินเดียกลายเป็นผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ที่สุดของอเมริกาแทนที่ไทยในปีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การน าเข้า    
ทูนา่และสินค้าประมงอ่ืน ๆ จากประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 และ 2  ตามล าดับ 

ส าหรับในปี 2557 ช่วงครึ่งปีแรก การน าเข้าสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์จากไทย คิดเป็นมูลค่า 
711 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (23,251 ล้านบาท) ลดลงจาก 844 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(25,315 ล้านบาท) ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16 โดยเป็นการลดลงของการน าเข้าทูน่ามาก
ที่สุดถึงร้อยละ 24 รองลงมาเป็นการลดลงของการน าเข้ากุ้ง  และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 11 และ 11 
ตามล าดับ (ตารางที่ 10) 

                                                           
8 อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยปี 2556 ของธนาคารแห่งประเทศไทย 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 30.8683 บาท อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยครึ่งปีแรก เท่ากับ 

29.9942 บาท และอัตราแลกเปลี่ยนปี 2557 ครี่งปีแรก เท่ากับ 32.7019 บาท 

http://www.thai-frozen.or.th/thailand_seafood_02.php


๑๐๕ 
 

ตำรำงท่ี 10   สหรัฐอเมริกำน ำเข้ำสินค้ำเกษตรและอำหำรจำกประเทศไทย 
มูลค่า : ลา้นเหรยีญสหรัฐอเมริกา 

          
ที่มา : Foreign Agricultural Service, USDA 

รายการ มกราคม-ธันวาคม อัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย 

ช่วง 5 ปี 
(Growth rate) 

มกราคม-มิถุนายน อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
ช่วงต่อชว่ง 

(Period/Period       
% change) 

2552 2553 2554 2555 2556 2556 2557 

สินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ ์  1,567   2,034   2,626   2,414   2,235  9  1,109   1,126  1 

    ผักและผลไม้แปรรูป  379   412   466   463   493  7  241   251  4 

    ข้าว  371   405   419   436   457  5  230   230  0 

    ยางและผลติภณัฑ ์  294   601   1,046   699   417  9  223   185  -17 

    อาหารสุนัขและแมวบรรจุกระป๋อง  72   89   106   137   156  22  71   89  25 

    ผลไมส้ด  17   17   15   22   19  5  9   9  0 

    อื่น ๆ  435   510   574   657   693  13  333   361  8 

สินค้ำประมงและผลิตภัณฑ ์  1,999   2,273   2,511   2,046   1,693  -4  844   711  -16 

    กุ้ง  1,354   1,515   1,719   1,203   907  -10  385   344  -11 

    ทูน่า  390   510   529   547   531  7  333   254  -24 

    อื่น ๆ   255   248   263   296   255  2  127   113  -11 

รวม  3,566   4,307   5,137   4,460   3,928  2  1,953   1,837  -6 



๑๐๖ 
 

5.2  กำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์  

เมื่อพิจารณาในส่วนของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่สหรัฐอเมริกาน าเข้าจากไทย ในปี 2556  
ที่ส าคัญได้แก่ ผักและผลไม้แปรรูป ข้าว ผลิตภัณฑ์ยางพารา และอาหารสัตว์ (อาหารสุนัขและแมวบรรจุ
กระป๋อง) คิดเป็นมูลค่า 493, 457, 417 และ 156 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามล าดับ  

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2552-2556) สหรัฐอเมริกาน าเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากไทย
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9 โดยการน าเข้าอาหารสุนัขและแมวบรรจุกระป๋องมีอัตราการขยายตัวมากที่สุดถึง
ร้อยละ 22 รองลงมาเป็น ยางและผลิตภัณฑ์ ผักและผลไม้แปรรูป ข้าวและผลไม้สด โดยมีอัตราการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9, 7, 5 และ 5 ตามล าดับ นอกจากนั้น เป็นการน าเข้าสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 13 

ส าหรับในปี 2557 ช่วงครึ่งปีแรก การน าเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยคิดเป็น
มูลค่า 1 ,126 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (36,822 ล้านบาท) เพ่ิมขึ้นจาก 1,109 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (33,264 ล้านบาท) ของช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 1 โดยอาหารสุนัขและ
แมวบรรจุกระป๋องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นมากที่สุดร้อยละ 25 รองลงมาเป็น ผักและผลไม้แปรรูป
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 ในขณะที่การน าเข้ายางและผลิตภัณฑ์ลดลงร้อยละ 17 ส่วนข้าวไม่มีการเปลี่ยนแปลง   

เมื่อพิจารณาเฉพาะการน าเข้าผลไม้สดเมื่อปี 2556 มีมูลค่าการน าเข้า 19 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (587 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของการน าเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ซึ่งไม่รวมการน าเข้าสินค้าประมง อัตราการขยายตัวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และเมื่อเทียบ
กับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 กับช่วงเดียวกันของปี 2556 พบว่าไม่เปลี่ยนแปลง (ตารางท่ี 10)  

 ปัจจุบันในมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีผู้น าเข้าผลไม้สดจากประเทศไทยทั้งหมด  5 ราย (รายชื่อผู้น าเข้า
ปรากฎในภาคผนวก ค.)  

 ส าหรับแนวโน้มการน าเข้าผลไม้และผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกาจากประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
(2552-2556) ไทยส่งออกผลไม้ซึ่งอยู่ภายภายใต้รหัสพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 08 มายังสหรัฐอเมริกา
เพ่ิมข้ึนในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5.8 และ 9.8 โดยปริมาณและมูลค่าตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายสินค้าจะพบว่าสินค้าที่ส่งออกมายังสหรัฐอเมริกามากที่สุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ มะพร้าว (สดหรือแห้ง เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม) โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 16.3 
และ 24.3 ต่อปีโดยปริมาณและมูลค่าตามล าดับ อันดับที่สองเป็น ทุเรียนแช่เย็นจนแข็ง ซึ่งมีอัตราการ
ขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.8 และ 20.9 โดยปริมาณและมูลค่าตามล าดับ และอันดับที่สาม          
คือ มะขามแห้ง ซึ่งมีอัตราการขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 14.8 และ 18.5 โดยปริมาณและมูลค่า
ตามล าดับ   

  ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 แล้วจะพบว่า การส่งออก
ผลไม้และผลิตภัณฑ์ของไทยมายังสหรัฐอเมริกาในภาพรวมมีปริมาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.49 ในขณะที่
มูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.72 ส าหรับสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึ้นมากที่สุด    
5 อันดับแรก คือ มะขามสด มะพร้าวท าให้แห้ง มะม่วงอบแห้ง ทุเรียนสดและแช่แข็ง (ตารางท่ี 11) 



๑๐๗ 
 

        เมื่อพิจารณาสถานการณ์การส่งออกผลไม้สดฉายรังสี 7 ชนิด ที่ไทยพยายามผลักดันให้มี
การส่งออกมายังสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดถึงปี 2556  เป็นดังนี้   

        ล ำไย  การส่งออกในช่วง 6 ปี (2551-2556) ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 28 และ 21  ต่อปี 
โดยปริมาณและมูลค่าตามล าดับ แต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในช่วง 3 ปีล่าสุด  

       มังคุด  มีการส่งออกสม่ าเสมอและมีแนวโน้มการส่งออกลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10 และ 4  
ต่อปี โดยปริมาณและมูลค่าตามล าดับ  

       ลิ้นจี่  สับปะรด  และมะม่วง  มีการส่งออกในปริมาณที่น้อยมาก และไม่มีการส่งออก
เลยในปี 2556 

       เงำะ ส่งออกบ้างเล็กน้อยในช่วงเปิดตลาด และไม่พบข้อมูลการส่งออกในช่วง 2 ปี
สุดท้าย 

      แก้วมังกร ไม่พบข้อมูลการส่งออก (ตารางท่ี 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

ตำรำงท่ี 11  กำรส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์ภำยใต้รหัส 08 ของไทยไปสหรัฐอเมริกำ ปี 2552 – ปัจจุบัน 
ปริมาณ : ตนั 

มลูคา่ : ล้านบาท 

ปรมิาณ มลูค่า ปรมิาณ มลูค่า ปรมิาณ มลูค่า ปรมิาณ มลูค่า ปรมิาณ มลูค่า ปรมิาณ มลูค่า ปรมิาณ มลูค่า ปรมิาณ มลูค่า ปรมิาณ มลูค่า

มะพรา้ว สดหรอืแหง้เอาเปลอืกออกหรอืไมก่ต็าม 13,257 185 14,340 202 14,437 263 22,609 362 22,487 410 16.3 24.3 13,232 264 14,958 383 13.04 45.15
ทุเรยีน แช่เยน็จนแขง็ 3,292 165 2,655 166 1,812 128 3,290 280 3,404 328 2.8 20.9 1,960 193 2,245 211 14.56 9.70
มะขาม แหง้ 1,586 98 1,283 69 1,492 115 2,742 183 2,163 140 14.8 18.5 1,357 86 1,093 89 -19.46 3.41
ผลไมอ้ื่น แช่เยน็จนแขง็ 968 63 1,421 103 1,609 141 927 99 710 66 -10.0 0.5 467 45 472 54 0.97 22.08
มงัคุด สด 698 86 446 85 286 51 444 84 427 80 -9.4 -1.4 345 63 363 76 5.13 19.30
มะมว่งอบแหง้ 64 33 234 69 151 64 82 52 282 91 21.4 19.3 236 76 316 93 33.96 22.31
ล าไย สด 1,479 130 1,024 89 399 43 411 35 467 48 -27.5 -25.3 328 32 280 36 -14.60 13.72
มะพรา้ว ท าใหแ้หง้ 3 1 1 0 1 0 112 34 264 88 273.2 354.7 176 58 306 109 73.44 90.00
ล าไย แหง้ 94 17 38 10 99 21 80 21 23 6 -18.6 -12.8 23 6 23 6 0.18 8.19
มะขามสด 380 14 30 1 36 3 197 14 141 8 -1.0 13.8 120 6 444 33 269.95 450.86
สบัปะรด แหง้ 75 7 264 45 184 32 107 14 86 6 -6.0 -14.3 56 4 59 7 5.05 87.60
ผลไมอ้ื่น อบแหง้ 57 11 125 21 74 12 73 13 131 26 11.7 13.9 97 19 84 16 -13.82 -14.27 
ทุเรยีน สด 787 47 952 56 739 48 126 12 143 14 -41.9 -32.6 99 11 130 12 31.65 5.42
อื่นๆ 4,509 176 3,929 196 1,992 183 2,758 222 1,297 145 -36.3 -14.1 851 103 991 106 16.46 2.38

27,249 1,032 26,743 1,112 23,311 1,104 33,959 1,425 32,025 1,457 5.8 9.8 19,346 965 21,762 1,232 12.49 27.72

อตัราการขยายตวัเฉลีย่ช่วง 5 ปี 2556 (ม.ค.-ส.ค.) 2557 (ม.ค.-ส.ค.) อตัราการเปลีย่นแปลง

รวม

รายการ
2552 2553 2554 2555 2556

 
หมายเหตุ :  0 มีค่า แตเ่ป็นจ านวนท่ีน้อยมาก   
ที่มา :  กรมศุลกากร รวบรวมโดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
  



๑๐๙ 
 

ตำรำงท่ี  12   กำรส่งออกผลไม้สดฉำยรังสีของไทยไปสหรัฐอเมริกำ ปี 2551 - ปัจจุบัน 
ปริมาณ : ตัน 

มูลค่า : ลา้นบาท 

ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า
สับปะรด สด 18       1          -      -       0         0          0         0          8         2          0         0          - - 0         0          
มะม่วง สด 41       4          36       3          3         2          5         0          2         0          0         0          -76 -80 0         0          
มังคดุ สด 632     92        698     86        446     85        286     51        444     84        427     80        -10 -4 363     76        
ล ำไย สด 1,726   99        1,479   130      1,024   89        399     43        411     35        467     48        -28 -21 280     36        
ลิน้จี ่สด -      -       -      -       18       2          -      -       17       2          -      -       - - 1         1          
เงำะ สด 21       2          34       5          26       4          5         1          -      -       -      -       - - 1         0          

2555 2556 อตัราการขยายตัว (%) 2557 (ม.ค.-ส.ค.)
รายการ

2551 2552 2553 2554

 
หมายเหตุ : 0 มีค่า แต่เป็นจ านวนท่ีน้อยมาก    
              เครื่องหมาย –  หมายถึงไม่มีการส่งออกเลย 
ที่มา :  กรมศุลกากร รวบรวมโดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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5.3  กฎระเบียบกำรบ ำบัดศัตรูพืชในผลไม้ก่อนน ำเข้ำสู่สหรัฐอเมริกำ  

สหรัฐอเมริกาก าหนดวิธีการบ าบัดศัตรูพืชในผลไม้หลายวิธี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์เรื่อง
ความเสี่ยง ชนิด และความต้านทานของศัตรูพืชต่อสภาพการบ าบัด ตลอดจนสภาพทางภูมิศาสตร์ของ  
แต่ละประเทศ ผลไม้ชนิดเดียวกันหากมาจากแหล่งผลิตที่ต่างกัน  อาจผ่านกระบวนการบ าบัดและ      
ความเข้มงวดที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น ลิ้นจี่ หากน าเข้าจากประเทศไทยจะต้องผ่านกระบวนการบ าบัดด้วย
วิธีการฉายรังสีที่ระดับ 400 Gray หากน าเข้าจากมลรัฐฮาวายจะฉายรังสีที่ระดับ 150 Gray ในขณะที่การ

น าเข้าจากจีนและไต้หวัน ใช้วิธีการบ าบัดด้วยความเย็น เป็นต้น หรือหากเป็นการน าเข้าผลไม้บางชนิด
จากบางประเทศในกลุ่มอเมริกากลางและอเมริกาใต้จะไม่ต้องผ่านกระบวนการบ าบัด เช่น การน าเข้า
มังคุดจากเม็กซิโก ดังแสดงในตารางที่ 13 และภาคผนวก ง. 

ทั้งนี้ วิธีการบ าบัดศัตรูพืชในผลไม้ก่อนน าเข้าสู่สหรัฐอเมริกาท่ีส าคัญ ได้แก่ 
1)  การบ าบัดด้วยวิธีการฉายรังสี  (Irradiation treatment)    
2)  การบ าบัดด้วยความเย็น (Cold treatment)  
3)  การบ าบัดด้วยการอบไอน้ า (Vapor heat)  
4)  การบ าบัดด้วยการจุ่มในน้ าร้อน (Hot  water immersion)  
5)  การบ าบัดด้วยลมร้อน (High temperature forced air) 

ตำรำงท่ี 13  เปรียบเทียบวิธีกำรบ ำบัดศัตรูพืชในผลไม้สดของไทยและประเทศคู่แข่งขันที่ส ำคัญ  

ชนิด ประเทศ วิธีกำรบ ำบัด (Treatment) ด่ำนน ำเข้ำ 
แก้วมังกร ไทย   ฉายรังสี  (IR @ 400 Gray) น าเข้าได้ทุกด่านใน 49 มลรัฐของสหรัฐอเมริกา

ยกเว้นมลรัฐฮาวาย (Continental US ports) 
เวียดนาม ฉายรังสี (IR @ 400 Gray) น าเข้าได้ทุกด่านใน 49 มลรัฐของสหรัฐอเมริกา

ยกเว้นมลรัฐฮาวาย (Continental US ports) 
เม็กซิโก 
 

ฉายรังสี  (IR @150 Gray)  

  

- เฉพาะด่านที่ระบุในใบอนญุาตน าเขา้ 
- ไม่ต้องบ าบัด หากปลูกในเขต Fruit fly free  

มลรัฐฮาวาย ฉายรังสี  (IR @150 Gray) หรือ 

ฉายรังสี  (IR @ 400 Gray) 
น าเข้าได้ทุกด่าน  

ล าไย ไทย   ฉายรังสี  (IR @ 400 Gray) น าเข้าได้ทุกด่าน ยกเว้น ฟลอริดา 

ไต้หวัน จีน ความเย็น  น าเข้าได้ทุกด่าน ยกเว้น ฟลอริดา 
มลรัฐฮาวาย จุม่ในน า้ร้อน  หรือ 

ฉายรังสี  (IR @150 Gray) 
น าเข้าได้ทุกด่าน 

ลิ้นจี่ ไทย    ฉายรังสี  (IR @ 400 Gray) น าเข้าได้ทุกด่าน ยกเว้น ฟลอริดา 

ไต้หวัน จีน   ความเย็น  น าเข้าได้ทุกด่าน 
ฮาวาย ฉายรังสี (IR @150 Gray)  หรือ อบการอบไอน า้    

เม็กซิโก ไม่ต้องบ าบัด น าเข้าได้ทุกด่าน 
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ชนิด ประเทศ วิธีกำรบ ำบัด (Treatment) ด่ำนน ำเข้ำ 
มะม่วง 
 

ไทย ฉายรังสี  (IR @ 400 Gray) น าเข้าได้ทุกด่าน 

เม็กซิโก ฉายรังสี (IR @150 Gray)   
จุม่ในน า้ร้อน หรือ 
อบการอบไอน า้ ส าหรับมะมว่งพนัธุ์  Manilla 
ใช้ลมร้อน  

น าเข้าได้ทุกด่าน 

อินเดีย ฉายรังสี (IR @ 400 Gray) น าเข้าได้ทุกด่านใน 49 มลรัฐของสหรัฐอเมริกา
ยกเว้นมลรัฐฮาวาย (Continental US ports) 

บราซิล 
เอกวาดอร ์
เปรู 
กัวเตมาลา 
คอสตาริกา 
นิคารากัว 

จุ่มในน้ าร้อน  น าเข้าได้ทุกด่าน 

เฮติ จุ่มในน้ าร้อน  
 

น าเข้าทุกด่าน 

ไม่ต้องบ าบัด หากน าเข้าหมู่เกาะเวอร์จนิของอเมริกา 
(U.S. Virgin Islands) 

เฉพาะน าเขา้ที่หมู่เกาะเวอร์จินของอเมริกา 
(U.S. Virgin Islands) 

สับปะรด ไทย ฉายรังสี  (IR @ 400 Gray) น าเข้าทุกด่าน 

ไม่ต้องบ าบัด หากน าเข้ากวม (Guam) และหมู่เกาะ      
มาเรียนาเหนือ (Commonwealth of the 
Northern Mariana Islands, CNMI) 

เฉพาะน าเขา้ที่กวม (Guam) และหมู่เกาะ      
มาเรียนาเหนือ (Commonwealth of the 
Northern Mariana Islands, CNMI) 

มลรัฐฮาวาย ฉายรังสี  (IR @150 Gray) น าเข้าได้ทุกด่าน 
คอสตาริกา 
เม็กซิโก 
ฮอนดูรัส 
กัวเตมาลา 
ปานามา 
เอกวาดอร ์

ไม่ต้องบ าบัด  
น าเข้าได้ทุกด่าน ยกเว้น ฮาวาย 
  

เงาะ ไทย ฉายรังสี  (IR @ 400 Gray) น าเข้าได้ทุกด่าน 

เวียดนาม ฉายรังสี  (IR @ 400 Gray) น าเข้าได้ที่ด่าน Continental US ports 

กัวเตมาลา 
ฮอนดูรัส 
เม็กซิโก 

ไม่ต้องบ าบัด 
น าเข้าได้ทุกด่าน ยกเว้น Guam, Hawaii, 
Puerto Rico, and the US Virgin Islands 

มลรัฐฮาวาย อบการอบไอน้ า  น าเข้าได้ทุกด่าน 

มังคุด ไทย ฉายรังสี  (IR @ 400 Gray) น าเข้าได้ทุกด่าน   

เม็กซิโก ไม่ต้องบ าบัด น าเข้าได้ทุกด่าน 

มลรัฐฮาวาย ฉายรังสี  (IR @150 Gray) น าเข้าได้ทุกด่าน  

ที่มา : USDA, Animal and Plant Health Inspection Service, Fruits and Vegetables Import Requirements 
(FAVIR)   
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5.4  กฏระเบียบกำรน ำเข้ำผลไม้เมืองร้อนของสหรัฐอเมริกำจำกประเทศไทย 

ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้น าเข้าสินค้าประเภทผลไม้เมืองร้อนจากประเทศไทย ได้แก่    
แก้วมังกร ทุเรียน ลิ้นจี่ ล าไย มะม่วง มังคุด สับปะรด เงาะ มะพร้าวและมะขาม ซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบการน าเข้าผักผลไม้ของสหรัฐอเมริกา โดยมีผลไม้ 7 ชนิดเข้าร่วมโครงการตรวจสอบผลไม้ฉาย
รังสีก่อนการส่งออก (Preclearance program) ประกอบด้วย แก้วมังกร ลิ้นจี่ ล าไย มะม่วง มังคุด 
สับปะรดและเงาะ ซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ต่อไปนี้ 
 5.4.1  ต้องขออนุญำตน ำเข้ำ  กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ก าหนดให้การน าเข้าผักและ
ผลไม้สดหรือแช่แข็งเพ่ือการบริโภคจากต่างประเทศเข้ามาในสหรัฐ อเมริกาและประเทศในเขต            
การปกครอง จะต้องขออนุญาตการน าเข้าเป็นลายลักษณ์อักษณ์ โดยใช้แบบ PPQ Form 587 ซึ่งสามารถ

ดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ของ APHIS9 ทั้งนี้ สามารถน าเข้าได้ทุกด่าน ยกเว้น ลิ้นจี่และล าไย ที่ห้ามน าเข้า
มลรัฐฟลอริดา และสับปะรดห้ามเข้ามลรัฐฮาวาย 
          5.4.2  กำรตรวจสอบ ณ ด่ำนน ำเข้ำ ผลไม้ทั้ง 7 ชนิดดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบ        
ณ ด่านที่น าเข้า และปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วไป 7 CFR 319.56-3 

                     นอกจากนี้ ผลไม้ 6 ชนิด ได้แก่ ลิ้นจี่ ล าไย มะม่วง มังคุด สับปะรดและเงาะ จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 7 CFR 319.56-47 ซึ่งสหรัฐอเมริกาก าหนดขึ้นโดยเฉพาะส าหรับผลไม้ 6 ชนิด     
ที่น าเข้าจากประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
            5.4.2.1 เงื่อนไขแหล่งเพาะปลูก (Growing conditions)  
   ลิ้นจี่ ล าไย มะม่วง มังคุด สับปะรด และเงาะ ต้องมาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการขึ้น
ทะเบี ยนและและรับ รองไว้กั บ หน่ วยงานอารักขาพื ช แห่ งชาติ  (National Plant Protection 
Organization : NPPO) ของประเทศไทยเท่านั้น 
                      5.4.2.2  สภาพการบ าบัดเพื่อการน าเข้า (Condition of entry treatment) 
                      แก้วมังกร ลิ้นจี่ ล าไย มะม่วง มังคุด สับปะรด และเงาะ ต้องผ่านการบ าบัดเพ่ือก าจัด
ศัตรูพืชด้วยวิธีการฉายรังสีระดับ 400 Gray ตามกฎระเบียบ 7 CFR 305.9 Irradiation treatment 

requirements   
                             5.4.2.3  ใบรับรองความปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate) โดยมีเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
                      ลิ้นจี่ ต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชที่ต้องระบุเพ่ิมเติมว่า “ได้ตรวจสอบแล้วและพบว่า
ปลอดจาก Peronophythora litch” 
                      ล าไย มะม่วง มังคุด สับปะรดและเงาะ ต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช 

                                                           
9  http://www.aphis.usda.gov/permits/ppq_epermits.shtml 



113 
 

 5.4.3  กำรปิดฉลำก ส าหรับ ลิ้นจี่และล าไย จะต้องปิดฉลากค าว่า “ไม่ใช่ส าหรับการน าเข้าสู่
หรือกระจายในมลรัฐฟลอริดา” หรือ "Not for importation into or distributed within FL." ที่กล่อง
หรือบรรจุภัณฑ์ 
 5.4.4  น ำเข้ำในเชิงกำรค้ำเท่ำนั้น  
 5.4.5  สภำพกำรบ ำบัดเพื่อกำรน ำเข้ำ สหรัฐอเมริกาได้ก าหนดให้ประเทศไทยบ าบัดศัตรูพืช
ด้วยวิธีการฉายรังสีระดับ 400 เกรย์ (IR @ 400 GY) เท่านั้น โดยมีแนวทางปฏิบัติได้ 2 ทาง คือ 

แนวทางที่ 1 การฉายรังสี ณ ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า และแนวทางที่ 2 การฉายรังสี ณ ด่านน าเข้า
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตารางท่ี 14) 

ส าหรับผลไม้อีก 3 ชนิด คือ ทุเรียน มะพร้าวและมะขาม ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 
ทุเรียน 

                     - ขออนุญาตน าเข้า  จะต้องขออนุญาตการน าเข้าเป็นลายลักษณ์อักษณ์ โดยใช้แบบ 
PPQ Form 587 และสามารถน าเข้าได้ทุกด่าน 

                     - ตรวจสอบ ณ ด่านที่น าเข้าและปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วไปภายใต้ 7 CFR 319.56-3    
มะพร้ำว   

                     -  น าเข้าได้ทุกด่าน  
                     -  ต้องผ่านการตรวจสอบ ณ ด่านที่น าเข้า และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วไป  
                     -  ห้ามน าเข้ามะพร้าวที่มีน้ าและส่วนของเปลือกนอกที่เป็นสีเขียว กาบมะพร้าวที่ติดกับ
กะลามะพร้าว    

มะขำม  
 -  น าเข้าได้ทุกด่าน 
                     - ต้องผ่านการตรวจสอบ ณ ด่านที่น าเข้า และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วไป  
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ตำรำงท่ี 14  แนวทำงปฏิบัติในกำรฉำยรังสี ลิ้นจี่ ล ำไย มะม่วง มังคุด สับปะรดและเงำะ  

(1)  การฉายรังสี       
ทีป่ระเทศแหล่งก าเนิด
สินค้า 

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 ต้องได้รับการฉายรังสีตามมาตรฐานที่ก าหนดภายใต้ 7 CFR 305.9 ณ ประเทศ

แหล่งก าเนิดสินค้า 
 ต้องกรอกแบบการตรวจสอบผลไม้ฉายรังสีก่อนการส่งออก (Preclearance Form 

203) และได้รับการเซ็นต์อนุมัติโดยเจ้าหน้าที่ของ APHIS ณ ประเทศแหล่งก าเนิด    
ซึ่งจะต้องน าไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านน าเข้าว่าได้ผ่านการฉายรังสีเรียบร้อยแล้ว 

 ต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate) จากหน่วยงานอารักขา
พืชแห่งชาติจากประเทศแหล่งก าเนิด 

 ต้องปิดฉลากแสดงว่าเป็นสินค้าฉายรังสีทีบ่รรจุภัณฑ์ กล่องและฐานรอง 
(2) การฉายรังสี   
ทีด่่านน าเข้าประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ต้องท าความตกลงล่วงหน้าระหว่าง APHIS ของสหรัฐอเมริกา และองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ
ของประเทศไทย* ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ท าการฉายรังสี ณ ด่านน าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยหน่วยอารักขาพืชของไทยจะต้องท าหนังสือร้องขอเป็นทางการไปยัง APHIS ซึ่งสามารถเข้า
ไปดูหน่วยงานท่ีเป็น NPPO ของแต่ละประเทศได้ที่เว็บไซต์ 
http://www.ippc.int/countries/contactpoints/  

หมายเหตุ * ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก.อช.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนของประเทศไทย 
ที่มา : USDA, Animal and Plant Health Inspection Service, Fruits and Vegetables Import Requirements (FAVIR) 

5.5  กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรส่งออกผลไม้สดจำกประเทศไทยเข้ำสู่สหรัฐอเมริกำ 

ประเทศไทยพยายามเปิดตลาดผลไม้ในสหรัฐอเมริกาเพ่ือขยายตลาดส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผลไม้ 7 ชนิด ได้แก่ แก้วมังกร มะม่วง มังคุด สับปะรด เงาะ ลิ้นจี่ และล าไย โดยเข้าร่วมโครงการ
ตรวจสอบผลไม้ฉายรังสีก่อนการส่งออก (Preclearance) โดยเริ่มมีการส่งออกครั้งแรกเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2550 การศึกษานี้  จึงจะวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพการส่งออก โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกตั้งแต่ 2551 จนถึงปัจจุบัน ประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์   
ผู้น าเข้าผลไม้ในเขตมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สรุปได้ดังนี้   
 5.5.1  ผลไม้ที่ต้องผ่ำนกำรฉำยรังสี 

ลิ้นจี่ พบว่าแทบไม่มีการส่งออกมายังสหรัฐอเมริกาเลย จากการส ารวจและสัมภาษณ์
ผู้น าเข้าพบว่า  ลิ้นจี่ไทยไม่สามารถแข่งขันกับลิ้นจี่จากไต้หวันได้ด้านคุณภาพ  นอกจากนี้ ยังมีลิ้นจี่จาก
เม็กซิโกซ่ึงมีคุณภาพใกล้เคียงกับลิ้นจี่ไทยและสามารถน าเข้าสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องผ่านการฉายรังสี    

ล ำไย มีการส่งออกมายังสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 2551 -2556 แต่มี
แนวโน้มโดยเฉลี่ยลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า จากการส ารวจผู้น าเข้าพบว่า ล าไยมีปัญหาด้านการตรวจพบ
สารตกค้างที่ผิดกฎหมาย และการเสื่อมคุณภาพภายหลังการบ าบัดศัตรูพืชด้วยวิธีการฉายรังสี  นอกจากนี้ 
ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันกับผลผลิตจากจีนและไต้หวัน  ถึงแม้สหรัฐอเมริกาจะผลิตล าไยได้บ้างในมลรัฐ
ฟลอริดาและมลรัฐฮาวาย แต่ไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของไทย เนื่องจากมีราคาสูง 

http://www.ippc.int/countries/contactpoints/
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ปริมาณผลผลิตมีน้อย และช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดสั้น ล าไยจึงนับเป็นผลไม้ที่ยังมีศักยภาพในการ
แข่งขัน แต่จ าเป็นต้องปรับปรุงด้านมาตรฐานสารตกค้าง การพัฒนาเทคโนโลยีการบ าบัดศัตรูพืชที่สามารถ
รักษาคุณภาพสินค้า และส่งเสริมด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

          มังคุด ไทยมีการส่งออกมังคุดสดมายังสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง ในปริมาณไม่มากนัก 
โดยมีการส่งออกมากในช่วงเริ่มเปิดตลาดแต่มีแนวโน้มลดลงและเริ่มคงที่ในช่วงปี 2555 -2556    
อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ   
ปีก่อนหน้า 

         ส าหรับศักยภาพในการส่งออก ผลจากการส ารวจผู้น าเข้าพบว่า มังคุดไทยมีคู่แข่งคือ 
มังคุดจากเม็กซิโกซึ่งมีคุณภาพและราคาใกล้เคียงกับมังคุดของไทย และสามารถน าเข้าได้โดยไม่ต้องผ่าน
กระบวนการฉายรังสี แต่การน าเข้ามีปริมาณไม่มากและช่วงเวลาออกสู่ตลาดสั้นประมาณ 1 -2 เดือน 
ส าหรับมังคุดไทยมีคุณภาพดีกว่า แต่การน าเข้าต้องผ่านการฉายรังสีซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาเปลือกแข็ง 
อย่างไรก็ตาม มังคุดไทยยังคงครองตลาดในสหรัฐอเมริกา มีโอกาสในการขยายตลาดด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคให้มากขึ้น และรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะการให้
ความส าคัญเรื่องเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว และการดูแลรักษาคุณภาพ  

 จากการสังเกตลักษณะบรรจุภัณฑ์ พบว่า มังคุดบรรจุในถุงตาข่ายประมาณถุงละ
ประมาณ 1 กิโลกรัม คละขนาด และคุณภาพไม่สม่ าเสมอ ส่วนใหญ่วางจ าหน่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตของ   
ชาวเอเชียซึ่งรู้จักวิธีรับประทานและไม่ได้ให้ความส าคัญเรื่องชั้นคุณภาพ อย่างไรก็ตาม จากการ
สังเกตการณ์ในงาน Fresh Summit Convention & Expo ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2557 พบว่า 
ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจมังคุดไทยมาก มีปฏิกริยาตอบรับที่ดีในเรื่องรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย 
แต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีการบริโภค ผู้บริโภคบางส่วนสนใจสอบถามเรื่องคุณประโยชน์ในเชิงสุขภาพของ
มังคุด  ซึ่งให้เห็นแนวทางในการส่งเสริมการจ าหน่ายในตลาดระดับบนซึ่งให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพ 
จึงควรมีการคัดแยกเกรด พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายและสะดวกต่อการบริโภค โฆษณาประชาสัมพัน ธ์
เกี่ยวกับสรรพคุณทางด้านสุขภาพ หรือส่งเสริมการแปรรูปเป็นน้ ามังคุด เป็นต้น 

          เงำะ  ไทยส่งออกเงาะสดมายังสหรัฐอเมริกาในปริมาณที่น้อยมาก และแทบจะไม่มีการ
ส่งออกเลยในช่วง 3  ปีล่ าสุด  จากการสัมภาษณ์ ผู้ น า เข้าพบว่า เงาะไทยถึงแม้จะมีรสชาติดี                    
แต่ความสามารถในการแข่งขันในเรื่องสีสันและความสด และราคายังสูงกว่าเงาะที่มาจากเม็กซิโก 
กัวเตมาลา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอนดูรัสซึ่งมีลักษณะผลใหญ่ และสีสันสวยงาม เนื่องจากมีข้อได้เปรียบ
ในเรื่องระยะทางการขนส่ง และการน าเข้าจากประเทศดังกล่าวไม่ต้องผ่านการฉายรังสี   

มะม่วง การส่งออกมะม่วงไทยมายังสหรัฐอเมริกา มีปริมาณที่น้อยมากและไม่มีการ
ส่งออกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลการน าเข้าของสหรัฐอเมริกาพบว่าส่วนหนึ่ง
เนื่องมาจากการมีคู่แข่งมาก ได้แก่ มะม่วงจากเม็กซิโก เอกวาดอร์ และเปรู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มะม่วงจาก
เม็กซิโกซึ่งครองตลาดเป็นอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากได้เปรียบในเรื่องระยะทางการขนส่ง   
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ความสดและราคา นอกจากนี้ มะม่วงไทยพบปัญหาคุณภาพหลังจากผ่านกระบวนการบ าบัดศัตรูพืชด้วย
วิธีการฉายรังสี ดังนั้น ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดมะม่วงสดจึงถือว่ายังเป็นสิ่งที่ท้าทาย   

นอกจากนี้ จากการศึกษาข้อมูลการส่งออกมะม่วงไทยพบว่า ประเทศไทยส่งออกมะม่วง
สุกพันธุ์น้ าดอกไม้ราคาค่อนข้างสูง จึงอาจต้องปรับช่องทางการจ าหน่ายมุ่งเน้นตลาดระดับบนหรือตลาด
เฉพาะกลุ่ม (Niche market)  

 สับปะรด ไทยส่งออกสับปะรดสดมายังสหรัฐอเมริกาในปริมาณที่น้อยมาก ตลาด
สับปะรดมีคู่แข่งมาก ทั้งที่มาจากคอสตาริกา เม็กซิโก ฮอนดูรัส โดยเฉพาะเม็กซิโก ซึ่งได้เปรียบด้านต้นทุน
การขนส่ง จึงอาจสรุปได้ว่า ไทยยังขาดความสามารถในการแข่งขันเรื่องการส่งออกสับปะรดสดมายัง
สหรัฐอเมริกา  อย่างไรก็ตาม ไทยมีศักยภาพในการส่งออกสับปะรดแปรรูป จากข้อมูลการน าเข้าของ
สหรัฐอเมริกาพบว่า สหรัฐอเมริกาน าเข้าสับปะรดแปรรูปจากไทยเป็นอันดับที่หนึ่ง โดยมีคู่แข่งที่ส าคัญคือ 
ฟิลิปปินส์และอินโดนีเชีย  

แก้วมังกร ไม่พบข้อมูลการน าเข้าท่ีมีนัยส าคัญ  
5.5.2  ผลไม้ที่ไม่ต้องผ่ำนกำรฉำยรังสี 
  ทุเรียน พบว่า มีการส่งออกทุเรียนสดมายังสหรัฐอเมริกาอย่างสม่ าเสมอทุกปี โดยมี

ปริมาณค่อนข้างมากในช่วงเปิดตลาด แต่กลับมีแนวโน้มลดลงอย่างมากในระยะหลังโดยเคยส่งออกสูงสูด 
1,174 ตัน ในปี 2551 กลับลดลงเหลือ 143 ตัน ในปี 2556 จากการสัมภาษณ์ผู้น าเข้าพบว่าทุเรียน
สดเป็นที่นิยมบริโภคเพราะรสชาติดีกว่าทุเรียนแช่แข็ง แต่การน าเข้ามีน้อยเนื่องจากปัญหาแมลงตกค้าง
บนผิวเปลือก และต้นทุนค่าขนส่งในการน าเข้าสูงกว่าทุเรียนแช่แข็ง ส่งผลให้ราคาตลาดสูงกว่า   

         ส าหรับศักยภาพในการส่งออก ไทยยังไม่มีคู่แข่งขันในเรื่องทุเรียน ถึงแม้จะมีข้อมูล
สหรัฐอเมริกาน าเข้าทุเรียนจากเวียดนามและมาเลเซีย ในปี 2556 แต่มีปริมาณน้อยมาก ไทยจึงยังคง
เป็นผู้น าในตลาด และสามารถขยายตลาดได้เนื่องจากทุเรียนไม่ต้องผ่านกระบวนการฉายรังสีเพ่ือบ าบัด
แมลงศัตรูพืช แต่จ าเป็นต้องปรับปรุงเรื่องแมลงที่ติดมาบนผิวเปลือกของทุเรียน  

        มะพร้ำว นับเป็นผลไม้ที่มีศักยภาพมากที่สุด ทั้งในรูปสดหรือแห้ง โดยมีการส่งออก
มายังสหรัฐอเมริกาสม่ าเสมอทุกปี และมีปริมาณและมูลค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับการส่งออกผลไม้ชนิดอ่ืน     
และยังมีแนวโน้มการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12 และ 17 โดยปริมาณและมูลค่า ตามล าดับ       
ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้น าเข้าในมลรัฐแคลิฟอร์เนียพบว่ามะพร้าวอ่อนของไทยเป็นที่นิยมเนื่องจาก       
มีรสชาติหอมหวาน แต่มีปัญหาเรื่องเก็บรักษาได้ไม่นานและยากต่อการบริโภค เนื่องจากมะพร้าวอ่อนสด 
ที่วางขายในตลาดส่วนใหญ่เป็นแบบขายทั้งลูก มีวางขายทั่วไปในตลาดของชาวเอเชียในราคาลูกละ
ประมาณ 1.5 เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 48 บาท)  ส าหรับการบริโภคต้องใช้อุปกรณ์ เช่น มีด     
จึงจะสามารถเปิดเพ่ือน าน้ ามาดื่มหรือรับประทานเนื้อได้  

 แนวโน้มด้านการตลาด ปัจจุบันน้ ามะพร้าวเป็นที่รู้จักและนิยมของผู้บริโภค เนื่องจากมี
แร่ธาตุที่มีคุณค่าจากธรรมชาติ ซึ่งอยู่ในกระแสความนิยมของชาวสหรัฐอเมริกาซึ่งส่วนใหญ่ต้องการความ
สะดวกและรวดเร็วในการบริโภค ดังนั้น การขยายตลาดมะพร้าวอ่อนสดอาจท าได้โดยการพัฒนารูปแบบ
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และบรรจุภัณฑ์ส าหรับมะพร้าวที่ง่ายต่อการเปิดรับประทานโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ อาจจะเป็นช่องทาง
หนึ่งในการขยายการจ าหน่ายในตลาดระดับบน 

        มะขำม ถึงแม้ไทยมีการส่งออกมะขามสดมายังสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง แต่ใน
ปริมาณไม่มากนัก  แนวโน้มการส่งออกนับตั้งแต่ปี 2551 -2556 ลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 7 และ 4      
โดยปริมาณและมูลค่าตามล าดับ เหตุผลส่วนหนึ่งเนื่องมาจากมะขามจากประเทศไทยถูกปฏิเสธการน าเข้า
บ่อยครั้ง เช่น ในช่วงปี 2550-2557 ถูกปฏิเสธน าเข้าถึง 28 ครั้ง เนื่องจากตรวจพบสิ่งแปลกปลอม 
(Filth) อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาข้อมูลการน าเข้าของสหรัฐอเมริกา พบว่า สหรัฐอเมริกาน าเข้า
มะขามจากประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีคู่แข่งที่ส าคัญคือ เม็กซิโก ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตมะขามเปรี้ยว    
จึงถือได้ว่าไทยยังคงมีศักยภาพในการแข่งขัน แต่ต้องปรับปรุงเรื่องมาตรฐานสินค้าและแก้ไขปัญหาสินค้า
ถูกปฏิเสธการน าเข้า  

 เมื่อวิเคราะห์สาเหตุที่การส่งออกผลไม้สดเมืองร้อนจากประเทศไทยเข้าสู่สหรัฐอเมริกามี
ไม่มากเท่าที่ควรเนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
                    1) กลุ่มผู้บริโภคยังไม่กว้าง ส่วนใหญ่นิยมบริโภคเฉพาะในกลุ่มชาวเอเชีย ผู้บริโภคยังไม่
เป็นที่รู้จักและไม่คุ้นเคยกับวิธีการบริโภค และราคาเฉลี่ยโดยทั่วไปสูงกว่าผลไม้สดที่กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่
ในตลาดสหรัฐอเมริกานิยมบริโภค ได้แก่ กล้วย องุ่น อโวคาโด สับปะรด และแครนเบอรร์ี่ เป็นต้น 
                    2) ข้อจ ากัดในเรื่องกฎระเบียบ ได้แก่ การตรวจพบสารตกค้างและสิ่งแปลกปลอม ส่งผล
ให้ผู้น าเข้าบางส่วนต้องชะลอการน าเข้าถึงแม้ตลาดจะมีความต้องการก็ตาม นอกจากนี้ ผลไม้บางชนิดมี
การจ ากัดด่านน าเข้า 
                    3) ขาดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งเรื่องราคา ต้นทุนการขนส่ง และความสด 
เนื่องจากระยะทางที่ไกลกว่า   
                    4) คุณภาพสินค้า ถึงแม้ผลไม้ของไทยจะได้เปรียบด้านรสชาติ แต่เนื่องการต้องผ่าน
กระบวนการขนส่ง กระบวนการบ าบัดแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้เสื่อมคุณภาพท้ังรสชาติ สีสันและความสด  
                    5) ความไม่แน่นอนของผลผลิตภายในประเทศ เช่น ผลกระทบจากภาวะน้ าท่วมเมื่อ    
ปี 2554 ส่งผลให้มีผลผลิตเพื่อส่งออกน้อยลง 
   ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าต้นทุนและระยะทางการขนส่งเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งซึ่งท าให้เกิด
ความเสียเปรียบในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในเรื่องการส่งออกผลไม้ไปยังสหรัฐอเมริกา จึงได้
ท าการศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการขนส่งและอัตราค่าระวางในการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยและ
ประเทศคู่แข่งที่ส าคัญเข้าสู่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตารางท่ี 15) 
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ตำรำงท่ี 15  อัตรำค่ำขนส่งสินค้ำเกษตรเข้ำสู่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

ต้นทาง 

ทางเรือ ทางอากาศ ทางรถบรรทุก 
ระยะเวลา ค่าระวาง* 

(เหรียญสหรัฐอเมริกา/ตู้คอนเทนเนอร์  
ปรับความเย็น ขนาด 20 ตารางฟุต) ระยะเวลา 

ค่าระวาง 
(เหรียญ

สหรัฐอเมริกา/
กิโลกรัม) 

ระยะเวลา ค่าระวาง 
(เหรียญสหรัฐอเมริกา/

กิโลกรัม) วัน ชั่วโมง 

ไทย 22 21 5,536-6,119   1 วัน 4.71 - -  
จีน 17 11 3,789-4,188  1 วัน 1.36 - -  

ไต้หวัน 17 16 4,665-5,156  1 วัน 1.33 - -  
เวียดนาม 20 8 5,265-5,819  1 วัน - - -  
ฮาวาย  6 15 2,151-2,377  1 วัน 4.00 - - 
เม็กซิโก 4 11 1,116-1,233  - - 1-2 วัน 0.17 - 0.28 
กัวเตมาลา  5 22 1,131-1,250  - - - - 
คอสตาริกา  7 11 1,221-1,349   - - 2-3 วัน 0.56 – 0.62 
เอกวาดอร ์ 9 3 3,325-3,675  - - - - 
ที่มา : จากการส ารวจ 
        * http://www.worldfreightrates.com/ เป็นราคาตลาด ณ ปัจจบุัน เดือนกันยายน 2557 ค่าขนส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องมาจากการเก็บค่าธรรมเนียมตามฤดูกาล (Peak Season Surcharge : PSS ) 

5.6  วิเครำะห์สภำพปัญหำกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรและอำหำรเข้ำสู่สหรัฐอเมริกำ 

 5.6.1  ปัญหำสินค้ำถูกปฏิเสธกำรน ำเข้ำ  
   ในช่วงปี 2550-2556 สินค้าที่น าเข้าจากประเทศไทยถูกหน่วยงาน FDA ปฏิเสธการ
น าเข้าจ านวน 2,662 รายการ ในจ านวนนี้เป็นเป็นสินค้าเกษตรและอาหารทั้งหมด 2,042 รายการ   
โดยสินค้าอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ถูกปฏิเสธการน าเข้ามากที่สุดถึง 867 รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 
42 ของสินค้าเกษตรและอาหารที่ถูกปฏิเสธการน าเข้าท้ังหมด 
   เมื่อพิจารณาในปี 2557 ช่วงระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน มีสินค้าเกษตรและ
อาหารไทยถูกปฏิเสธการน าเข้าโดย FDA จ านวน 131 รายการ เป็นสินค้าประเภทอาหารทะเลและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปมากที่สุดรวม 48 รายการ รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้รวมทั้งหมด        
32 รายการ นอกจากนั้นเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  (ตารางท่ี 16) 
   ส าหรับสาเหตุการปฏิเสธการน าเข้า นับตั้งแต่ปี 2550 -2557 พบว่า 5 อันดับแรก 
ได้แก่ พบสิ่งแปลกปลอม หรือเน่าเสียหรือไม่เหมาะกับการบริโภค รองลงมาเป็น ผู้ผลิตไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบการผลิต การใช้สีผสมอาหารที่ไม่ปลอดภัย ผู้ผลิตไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง
ประเภทกรดต่ าหรืออาหารประเภทมีกรด และพบเชื้อซาลโมเนลลา (Salmonella) ตามล าดับ ส าหรับ
ปัญหาสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างพบทั้งในสินค้าเกษตรแปรรูปและสดทั้งหมด 35 รายการ  (ตารางท่ี 17)  
 
 

http://www.worldfreightrates.com/%20เป็น
http://www.freightmaxad.com/magazine/?p=5858
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ตำรำงท่ี 16  สินค้ำเกษตรและอำหำรที่สหรัฐอเมริกำปฏิเสธกำรน ำเข้ำจำกประเทศไทย  
                  ปี 2550- 2557 

ประเภทสินค้ำ  จ ำนวนกำรถูกปฏิเสธ   
2550-2556 2557 (ม.ค.-ก.ย.)* 

อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์แปรรูป  867 48 
ผักและผลิตภณัฑ์แปรรูป  225 10 
ผลไม้และผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป  223 22 
ซอสปรุงรส เครื่องแกง เครื่องเทศ เครื่องปรุงแต่งอาหาร  204 6 
ลูกกวาด ลูกอม ขนมอบกรอบ คุกกี้ และของขบเคี้ยวอื่น ๆ 157 8 
เครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ 85 7 
เส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว และมักกะโรนี 79 6 
ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว 59 5 
อาหารสตัว์ (แมว สุนัข และนก) 51 3 
ชา กาแฟ 22 - 
อื่น ๆ 70 16 

รวม 2,042 131 
หมายเหตุ :  * ปรับปรุงเมื่อ 5 กันยายน 2557 
ที่มา : Import Refusal Report, U.S. Food and Drug Administration  
        http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/
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ตำรำงท่ี 17  เหตุผลกำรปฏิเสธกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรและอำหำรจำกประเทศไทย ป ี2550-2557* 

รหัส 
กำรละเมิด กฎระเบียบ ค ำอธิบำยเหตุผลกำรถูกปฏิเสธสนิค้ำ 

จ ำนวน
(ครั้ง) 

249 ADULTERATION พบสิ่งแปลกปลอม (filth) หรือเน่าเสีย หรือไม่เหมาะกับการบริโภค  476 
83 ADULTERATION ผู้ผลิตไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานการผลิต 185 
11  ADULTERATION  การใช้สีผสมอาหารท่ีไม่ปลอดภัย  132 
62 ADULTERATION ผู้ผลิตไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารบรรจุกระป๋องประเภทกรดต่ า หรืออาหาร

ประเภทมีกรด   
134 

9 ADULTERATION พบเชื้อ Salmonella    130 
218 MISBRANDING อาหารมีส่วนผสมมากกว่า 2 ชนิด และไม่แจ้งชื่อส่วนผสมบนฉลาก    89 
482 MISBRANDING ข้อมูลบนฉลากไม่ถูกต้อง หรือแจ้งข้อมูลโภชนาการบนฉลากไม่ครบถ้วนตาม

กฎระเบียบ  
88 

321 MISBRANDING ไม่แจ้งข้อมูลปริมาณส่วนผสมท่ีถูกต้องบนฉลาก   61 
274 MISBRANDING การใชส้ีสังเคราะห์ปรุงแต่งโดยไม่แจ้งบนฉลาก 46 
473 MISBRANDING ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใต้กฎหมาย Fair Packaging and Labeling 

Act (FPLA) 
44 

 
2040 MISBRANDING สินค้าปิดฉลากไม่ถูกต้อง ท าให้เข้าใจผิดเน่ืองจากไม่แจ้งส่วนประกอบท่ีอาจ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีส่วนผสมมากกว่า 2 ชนิด แต่ไม่แจ้งบนฉลาก  
35 

2920 ADULTERATION พบสารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง  30 
48 ADULTERATION การเตรียม บรรจุ เก็บรักษาท่ีไม่ถูกหลักสุขอนามัยหรืออาจมีอันตรายต่อสุขภาพ 30 

2580 402(a)(4) 
801(a)(3) 

การเตรียม บรรจุ เก็บรักษา ไม่ถูกหลักสุขอนามัย หรืออาจมีอันตรายต่อ
สุขภาพ เนื่องจากผู้ผลิตไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิต (HACCP) 

29 

64 ADULTERATION 
MISBRANDING   

การใช้สี Yellow # 5 ปรุงแต่งโดยไม่แจ้งบนฉลาก 26 

320 MISBRANDING บรรจุภัณฑ์อาหารไม่มีฉลากซ่ึงระบุชื่อท่ีอยู่ผู้ผลิต ผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสินค้า  20 
181 ADULTERATION การเตรียม บรรจุ เก็บรักษาไม่ถูกหลักสุขอนามัยหรืออาจมีอันตรายต่อสุขภาพ 18 
276 MISBRANDING มีสารเคมีกันเสียเป็นส่วนผสมแต่ไม่แจ้งบนฉลาก   17 
328 MISBRANDING ไม่ปรากฎชื่อสามัญของอาหารบนฉลาก   15 
260 MISBRANDING ปิดฉลากเป็นเท็จ และท าให้เข้าใจผิด   14 
324 MISBRANDING ไม่มีฉลากที่เป็นภาษาอังกฤษตามก าหนดของกฎระเบียบ 11 
238 ADULTERATION มีส่วนผสมวัตถุเจือปนอาหารท่ีไม่ปลอดภัย 10 
241 ADULTERATION เป็นสินค้าเกษตรสดท่ีมีการตกค้างของสารก าจัดศัตรูพืช  5 

อื่น ๆ 81 
รวม 1,726 

หมายเหตุ :  * ปรับปรุงเมื่อ 5 กันยายน 2557 
                  MISBRANDING หมายถงึ การปิดฉลากไม่ถูกต้อง 
     ADULTERATION  หมายถึง การปลอมปน การเจือปน 
ที่มา : Import Refusal Report, U.S. Food and Drug Administration  
        http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/ 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/
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   ทั้งนี้ หากพิจารณาเป็นรายสินค้าที่ส าคัญ สามารถจ าแนกสภาพปัญหาที่พบได้ดังนี้ 
   1)  สินค้ำประมง  
   กุ้ง สาเหตุที่ถูกกักกันมากที่สุดคือ ปัญหาสิ่งแปลกปลอม หรือเน่าเสีย หรือไม่เหมาะกับ
การบริโภค รองลงมาเป็นปัญหาการพบเชื้อซาลโมเนลลา  
   ทูน่ำ สาเหตุที่ถูกกักกันมากที่สุด คือปัญหาสิ่งแปลกปลอม หรือเน่าเสีย หรือไม่เหมาะ
กับการบริโภค รองลงมาเป็นปัญหาการพบเชื้อซาลโมเนลลา ปัญหาการเตรียม บรรจุ เก็บรักษาที่ไม่ถูก
หลักสุขอนามัยหรืออาจมีอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากผู้ผลิตไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิต (HACCP) 
และปัญหาสินค้ามีส่วนผสมสาร Histamine ซึ่งเป็นสารพิษท่ีเป็นอันตราย  

          2)  ผลไม้    
มะขำม เป็นสินค้าที่มีปัญหาเรื่องการถูกปฏิเสธการน าเข้ามากที่สุดเนื่องจากปัญหา    

สิ่งแปลกปลอม โดย FDA  ได้ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ให้สินค้ามะขามสดและ/หรือแปรรูป
ที่น าเข้าจากทุกประเทศทั่วโลกเป็นสินค้าที่ต้องกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพเนื่องจากปัญหา    
สิ่งแปลกปลอม โดยสินค้าที่มาจากผู้ส่งออกที่อยู่ในบัญชี Green List เท่านั้นที่จะสามารถน าเข้าสู่
สหรัฐอเมริกาได้โดยได้รับการยกเว้นจากการกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพ   อย่างไรก็ตาม FDA 
สามารถด าเนินการตรวจสอบภายหลังได้  ส าหรับประเทศไทยมีผู้ประกอบการส่งออกมะขามจ านวน    
24 ราย ที่อยู่ใน Green List (ภาคผนวก จ.) 

ทุเรียน ล ำไย มะม่วง และลิ้นจี่ FDA ได้ประกาศข้อมูลเมื่อวันที่  10 ตุลาคม 2557       
ให้กักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพผลไม้สดและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่จะน าเข้าสู่สหรัฐอเมริกาจาก   
ผู้ส่งออกของไทยจ านวน 11 ราย เนื่องจากปัญหาเรื่องสารพิษตกค้าง (ภาคผนวก ฉ.) 
 5.6.2  ปัญหำสำรก ำจัดศัตรูพืชตกค้ำง  

เมื่อสินค้าเข้ามาสู่มลรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา  หน่วยงาน Department of 
Pesticide Regulation (DPR) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับมลรัฐ จะท าการตรวจสอบสารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง
ในผักผลไม้สดที่จ าหน่ายในมลรัฐแคลฟอร์เนีย ซึ่งบ่อยครั้งที่ผลไม้สดที่น าเข้าจากไทยถูกตรวจพบปัญหา
สารตกค้างเกินมาตรฐาน หรือตรวจพบสารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ต้อง
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนสภาพ หากไม่สามารถด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบได้จะต้องถูกท าลาย หรือ
ส่งกลับออกไป สร้างความเสียหายต่อผู้น าเข้าและภาพลักษณ์ของสินค้าจากประเทศไทย เมื่อปี 2556    
มีการตรวจสอบสินค้าล าไยสดพบว่ามีสารก าจัดศัตรูพืชชนิดคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) ในปริมาณที่
สูงกว่า 0.1 ppm และสารไซเพอร์เมทริน (Cypermetrin) ในปริมาณที่สูงกว่า 0.05 ซึ่งเป็นค่ามาตรฐาน
ปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังตรวจพบสารคาร์เบนดาซิม 
(Carbendazim) ซึ่งเป็นสารเคมีที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้ก าหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้และไม่
เข้าข่ายการได้รับการยกเว้น  
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เนื่องจากมาตรฐานสารตกค้างของสหรัฐอเมริกามีความเข้มงวดและไม่มีการก าหนด    
ค่ามาตรฐานกลาง (Default MRL) ต่างจากสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น หรือแคนาดา ซึ่งมีการก าหนดค่า
มาตรฐานกลางไว้ที่ 0.01, 0.01 และ 0.1 ppm ตามล าดับ หากตรวจพบสารชนิดใดที่ไม่ได้ก าหนดค่า 
MRLs ก็สามารถน าไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานกลางดังกล่าว  แต่ส าหรับสหรัฐอเมริกา หากมีการ
ตรวจพบสารตกค้างที่ไม่ได้ก าหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ แม้เพียงเล็กน้อยก็จะถือว่าผิด
กฎระเบียบเรื่องสารตกค้างของสหรัฐอเมริกาทันที ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามาตรฐานสารตกค้างของประเทศ
ไทยจะพบว่าการก าหนดค่า MRLs ส่วนใหญ่อิงตามมาตรฐานโคเด็กซ์ ซึ่งก าหนดไว้เพียงไม่กี่ชนิด       
และบางชนิดต่ ากว่ามาตรฐานของสหรัฐอเมริกา เช่น สหรัฐอเมริกาก าหนดมาตรฐานสารตกค้างในล าไยไว้
ทั้งหมด 43 ชนิด ในขณะที่ประเทศไทยก าหนดไว้เพียง 4 ชนิด หรือ  สหรัฐอเมริกาก าหนดปริมาณสาร
ตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ส าหรับสารก าจัดศัตรูพืชชนิดคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) ไว้ที่ปริมาณไม่เกิน 
0.1 ppm ในขณะที่ประเทศไทยก าหนดไว้ที่ 0.5 ppm เป็นต้น  

หากพิจารณาปัญหาสารพิษตกค้างในผลไม้พบว่าส่วนใหญ่พบใน ล าไย ทุเรียน ลิ้นจี่ และ
มะม่วง ทั้งในรูปสดและแปรรูป โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 FDA ได้ประกาศ Import Alert 
ให้กักกันสินค้าผลไม้น าเข้าจากผู้ประกอบการของไทยจ านวน 11 ราย เนื่องจากสารพิษตกค้าง ดังนี้ 

ล ำไย ตรวจพบสารคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) ตกค้างเกินมาตรฐาน และพบสาร   
ไซ เพอร์ เมทริน  (Cypermethrin), สารพาราไธออน -เมธิล  (Parathion-Methyl), เมทาแลกซิ ล 
(Metalaxyl) และสารไตรโคลเพอร์ (Triclopyr) ซึ่งเป็นสารเคมีที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้ก าหนดให้มีการ
ตกค้างในล าไย   

ทุเรียน  ตรวจพบสารโปรไซมิโดน (Procymidone), สารเมธามิโดฟอส (Methamidophos) 
ตกค้างเกินมาตรฐาน และสารคาร์เบนดาซิม (Carbendazim (MBC)) ซึ่งเป็นสารเคมีที่สหรัฐอเมริกาไม่
อนุญาตให้มกีารตกค้างในผลไม้ทุกชนิด    

มะม่วง ตรวจพบสารไซเพอร์ เมทริน  (Cypermethrin) และสารเอ็นโดซัลแฟน        
(Endosulfan) ซึ่งเป็นสารเคมีที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้ก าหนดปริมาณการตกค้างไว้ส าหรับมะม่วง 

ลิ้นจี่  ตรวจพบสารคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) ตกค้างเกินมาตรฐาน และพบสาร    
ไดเมทโทเอท (Dimethoate) ซึ่งสหรัฐอเมริกาไม่ได้ก าหนดปริมาณการตกค้างส าหรับลิ้นจี่ 

5.7  ผลกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรน ำเข้ำผลไม้จำกประเทศไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 จากการสัมภาษณ์ผู้น าเข้าผลไม้ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย จ านวน 5 ราย ประกอบด้วย 
           1. Kiem’s Produce Inc. 270 Napolean St., San Francisco CA 94124-1017        
           2. Tiao Peng Trading Co. 31760 Hayman St., Hayward CA 94544-7934   
  3. Top Quality Produce, Inc. 623 Vineland Ave., La Puente, CA 91746   

4.  Best Oriental Produce 2929 Leonis Blvd. Vernon, CA 90058-2915 
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5.  H.C. Foods Co., Ltd. 6414 Gayhart St. Commerce, CA 90040-2506 
ผลการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม (ภาคผนวก ช.) สรุปได้ดังนี้ 

 5.7.1  ข้อมูลโดยท่ัวไป    
           5.7.1.1  การน าเข้า ผู้ประกอบการมีทั้งน าเข้าด้วยตนเอง และบางรายซื้อสินค้าจาก 

ผู้น าเข้าหรือผู้กระจายสินค้าอีกต่อหนึ่ง การน าเข้าสินค้ามีหลายชนิด มีทั้งอาหาร ผักและผลไม้  และสินค้า
อุปโภคบริโภคอ่ืน ๆ ส าหรับผลไม้มีการน าเข้าทั้งจากไทย เวียดนาม จีน ไต้หวัน และเม็กซิโก ผลไม้ไทยที่
น าเข้า ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ล าไย ลิ้นจี่ มะขาม และมะพร้าวอ่อน บางรายเคยน าเข้าผลไม้จาก
ประเทศไทย เช่น ทุเรียน แต่ปัจจุบันระงับการน าเข้าเนื่องจากมีปัญหาเรื่องแมลงติดมาบนผิวเปลือก 

           5.7.1.2  การตรวจสอบสินค้าโดยหน่วยงานของรัฐ แยกได้เป็น 2 กรณี ได้แก่  
 1)  การตรวจสอบ ณ ด่านน าเข้า ด าเนินการโดย CBP และ FDA โดยจะใช้เวลาเพียง

หนึ่งวันจะสามารถทราบผลว่าจะมีการอนุญาตให้น าเข้าหรือไม่  
           2)  การตรวจสอบเมื่อสินค้าผ่านเข้ามาภายในประเทศ หน่วยงานที่มาตรวจสอบได้แก่ 

DPR ซึ่งจะสุ่มตรวจสอบสินค้าตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน และ FDA จะมาท าการเก็บตัวอย่างไป
ตรวจสอบเมื่อมีการสั่งปล่อยสินค้าผ่านด่านโดยที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบ ทั้งนี้  ผู้น าเข้าจะต้องกักสินค้าไว้
ก่อนจนกว่าจะผ่านการตรวจสอบของ FDA ซึ่งกระบวนการตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณ 10 วันท าการ 
ทั้งนี ้การเก็บตัวอย่างมักจะด าเนินการในช่วงเช้า โดยจะสุ่มเก็บตัวอย่างประมาณ 1-2 ปอนด์ต่อกล่อง   

           นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงาน USDA มาตรวจสอบบ้างเป็นครั้งคราว หากได้รับแจ้งว่ามี
ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ควบคุมโดย USDA เช่น มีการตรวจสอบมะเขือพวงน าเข้าเนื่องจากสงสัยว่าจะเป็น
วัชพืช                  

           3)  ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ผู้น าเข้าจะต้องรับผิดชอบในส่วนของการปฏิบัติงาน  
นอกเวลาของเจ้าหน้าที่ ในส่วนค่าห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารเคมี หากผู้น าเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการ
ของเอกชน จะสามารถน าหลักฐานการจ่ายเงินไปเบิกคืนได้จาก FDA หากปรากฎว่าสินค้าที่น าไป
ตรวจสอบไม่พบการละเมิดกฎระเบียบ โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสารเคมีของเอกชนประมาณ    
800-5,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อครั้ง หรือประมาณ 200 -300 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อการ
ตรวจสอบสารเคมี 1 ชนิด  

5.7.2  ปัญหำ ข้อเสนอแนะและควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับกำรน ำเข้ำผลไม้
จำกประเทศไทย  

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในเรื่องปัญหา ข้อเสนอแนะและความต้องการของ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลไม้จากประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังในตารางที่ 18  

 
 
 

 



124 
 

ตำรำงท่ี 18 สรุปปัญหำและข้อเสนอแนะจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรน ำเข้ำผลไม้จำกประเทศไทย 

ประเด็น ปัญหำ ข้อเสนอแนะ/ควำมต้องกำร 
สารก าจัดศัตรูพืช
ตกค้าง 

1. ผู้ประกอบการบางรายถูกตรวจสอบซ้ า
จากหน่วยงานในระดับมลรัฐบ่อยครั้ง 

2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสารตกค้างสูง 
3. สินค้าเสียหายในระหว่างรอผลการ

ตรวจสอบสารตกค้างหรือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสภาพ  

1. ประเทศไทยควรดูแลเรื่อง
มาตรฐานการผลิตเพ่ือส่งออก
อ ย่ า ง เข้ ม ง ว ด ให้ ได้ ต า ม
มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา 

2. เสนอให้ประเทศไทยยกเลิก
การใช้สารเคมีที่ไม่อนุญาตให้
ใช้ในต่างประเทศ   

คุณภาพสินค้า 1. ผล ไม้ ที่ ผ่ าน ก ารฉ าย รั งสี มั ก เสื่ อ ม
คุณภาพ เช่น เนื้อล าไยเปลี่ยนเป็นสี
น้ าตาล เกิดกลิ่นและการเกิดจุดด าหรือ
เสี้ยนด าในเนื้อมะม่วง เป็นต้น 

 
 
2. พบสิ่งสกปรกบนผิวของเปลือกผลไม้สด 

เช่ น  ทุ เรี ย น  ต้ อ งส่ งก ลั บ โด ย เสี ย
ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา/ตู้สินค้าขนาด 40 ตาราง
ฟุต หรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนสภาพไปเป็น
ทุเรียนแช่แข็ง ซึ่งไม่เป็นที่นิยมในตลาด
เหมือนทุเรียนสด   

1. ควรพัฒนาวิธีการปลูกหรือ
ดูแลรักษาผลผลิตระหว่างการ
ปลูก เช่น การห่อผลไม้เพ่ือ
ป้องกันแมลงและเจรจาเพ่ือ
เป ลี่ ย น วิ ธี ก ารบ าบั ด ให้ มี
ผลเสียต่อผลไม้ลดลง 

2. ควรให้ความส าคัญเรื่องก าจัด
สิ่งสกปรกบนผิวผลไม้สดก่อน
การส่งออก 

 
 
  

การแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ล ำไย ต้องแข่งขันกับล าไยจากจีน และ
ไต้หวัน     

2. ลิ้นจี่ มีคู่แข่งจากจีนและไต้หวัน   และ
ยังมีล าไยจากเม็กซิโก ซึ่งมีเมล็ดเล็กและ
รสชาติใกล้เคียงลิ้นจี่ของไทย 

3. เงำะ มีคู่แข่งคือ เม็กซิโก ถึงแม้เงาะไทย
ได้เปรียบในเรื่องรสชาติ แต่สีไม่สวย
เสียเปรียบในด้านราคาและความสด
เนื่องจากระยะทางและผ่านการฉายรังสี   

ประเทศไทยควรส่งเสริมการ
ส่งออกผลไม้ที่คู่แข่งขันน้อย
หรือ ผลไม้ที่ประเทศคู่แข่งไม่มี
ศักยภาพ เช่น ฝรั่ง และชมพู่ 
อย่างไรก็ตาม มีการปลูกฝรั่ง
ได้บ้างแล้วในแคลิฟอร์เนียโดย
ชาวไต้หวัน 
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ประเด็น ปัญหำ ข้อเสนอแนะ/ควำมต้องกำร 
การแข่งขัน (ต่อ) 4. ทุเรียน นิยมหมอนทอง ก้านยาว และ

ชะนี แต่ไม่นิยมแช่แข็งเพราะรสชาติไม่ดี
เหมือนทุเรียนสด ทั้งนี้ ยังไม่มีคู่แข่งขัน
ที่ส าคัญ 

5. มังคุด มีคู่แข็งคือ เม็กซิโก ซึ่งสามารถ
น าเข้าโดยไม่ต้องผ่านการฉายรังสี และมี
ราคาใกล้เคียงกันแต่ฤดูการจ าหน่ายสั้นกว่า 

6. มะพร้ำว ของไทยเป็นที่นิยมเนื่องจากมี
กลิ่นหอมแต่มีปัญหาเก็บไว้นานไม่ได้   

ต้นทุนการน าเข้า 1. ผลไม้ผ่านการบ าบัดด้วยการฉายรังสีมี
ต้นทุนการน าเข้าสูง 

2. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงเนื่องจากระยะ
ทางไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้สดที่มี
อายุการวางจ าหน่ายสั้น  เช่น ล าไย 
ทุเรียน ลิ้นจี่ เงาะ มังคุด ต้องขนส่งทาง
เครื่องบิน  

 

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ 

5.8  ผลกำรสัมภำษณ์หน่วยงำนระดับมลรัฐและท้องถิ่นของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องมาตรฐานและการตรวจสอบสินค้าเกษตรและ
อาหารในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 4 หน่วยงาน โดยใช้แบบสอบถาม (ภาคผนวก ช) ผลการสัมภาษณ์สรุปได้
ดังนี้  

5.8.1 หน่วยงำนควบคุมสำรก ำจัดศัตรูพืช (DPR)  
ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี 1001  I Street, Sacramento, CA 95814   

 DPR เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
(CalEPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับมลรัฐ ขึ้นตรงต่อผู้ว่าการมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  มีหน้าที่ในการก ากับดูแล
สารก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ การขึ้นทะเบียน ผู้ผลิต/จ าหน่ายสารก าจัดศัตรูพืชในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ควบคุม
การใช้ และตรวจสอบดูแลมาตรฐานสารตกค้าง   

การตรวจสอบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย รับผิดชอบ
โดยแผนกบังคับกฎระเบียบศัตรูพืช (Pest Enforcement Branch) ซึ่งด าเนินงานภายใต้แผนงาน
ตรวจสอบสารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง (Pesticide Residue Monitoring Program) โดยส่งเจ้าหน้าที่ออกไป
ท าการสุ่มตรวจตัวอย่างผักสดและผลไม้ทั้งผลผลิตภายในประเทศและน าเข้าในแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ร้านค้า
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ส่ง ศูนย์กระจายสินค้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตและตลาดสินค้าเกษตร (Farmer’s market) เป็นประจ าโดย
สุ่มตัวอย่างประมาณ 100-120 ตัวอย่างต่อสัปดาห์ ผลการตรวจสอบที่พบมากที่สุดคือ การตกค้างของ
สารก าจัดศัตรูพืชที่ไม่ได้มีการก าหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ (Non Tolerance has been 
Established, NTE) ในปี 2555 มีการสุ่มตรวจได้ 3,535 ตัวอย่าง จากสินค้ามากกว่า 130 ชนิด  

5.8.2 หน่วยงำนอำหำรและเกษตรของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (CDFA) 

ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี 1220 N Street, Sacramento, CA 95814   
          CDFA เป็นหน่วยงานระดับมลรัฐที่ดูแลในเรื่องการเกษตรและอาหารที่ขึ้นตรงต่อผู้ว่าการ

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย CDFA ประกอบด้วย 6 Divisions และ 5 Special programs  
          หน่วยงานที่เข้าพบ คือ หน่วยงานบริการตรวจสอบ (Inspection Services Division) 

ซึ่งมี 3 หน่วยงานอยู่ภายใต้การก ากับดูแล ประกอบด้วย  
1)  หน่วยงานบริการการควบคุมอาหารสัตว์ ปุ๋ยและยาสัตว์ (Feed, Fertilizer, and 

Livestock Drug Regulatory Services)  
2)  ศูนย์เคมีวิเคราะห์ (Center for Analytical Chemistry)  
3)  หน่วยงานตรวจสอบและความสอดคล้อง (Inspection and Compliance) 

          สรุปผลการสัมภาษณ์ มีดังนี้ 
          - เรื่องของการตรวจสอบสารตกค้าง ด าเนินงานภายใต้แผนงานตรวจสอบสารก าจัด

ศัตรูพืชตกค้างของมลรัฐ โดยมีศูนย์เคมีวิเคราะห์ ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบทางเคมีของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ DPR, USDA  
และส านักงานคณะกรรมาธิการเกษตรท้องถิ่น (County Agricultural Commissioners) และประสาน
การท างานร่วมกับ  FDA  

         -  วิธีการตรวจสอบจะแตกต่างกันตามวัตถุ ประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน เช่น              
หากตรวจสอบสารตกค้างในผลไม้ให้กับ DPR จะท าการตรวจสอบทั้งเปลือกเพ่ือตรวจหาองค์ประกอบ 
(Compounds) ของสารเคมีตกค้างทั้งหมด หากตรวจสอบให้ USDA ภายใต้แผนงานข้อมูลสารก าจัด
ศัตรูพืช (Pesticide Data Program, PDP) จะตรวจสอบสารตกค้างในผลผลิตที่ผ่านการล้างและพร้อม
บริโภค เช่น ผลไม้ที่ปอกเปลือกแล้ว หรือ ผักที่ผ่านการล้างแล้ว เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลการตกค้างของ
สารเคมีที่ใช้กันในปัจจุบันทั่วโลกซึ่งใช้ในการประเมินความเสี่ยงของสารตกค้างในอาหารของหน่วยงาน
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง   

          - เทคโนโลยีการตรวจสอบปัจจุบัน DPR ใช้เครื่องมือ LCMS (Liquid Chromatography 
Mass Spectrometry) แ ล ะ  GC-MS (Gas Chromatography–Mass Spectrometry) ซึ่ ง เ ป็ น
เทคโนโลยีใหม่ที่ประหยัดกว่าระบบเก่าและสามารถตรวจวิเคราะห์ สารตกค้างใหม่ ๆ ได้ครอบคลุมถึง 
330 ชนิด มากกว่าระบบ Multi-residue screens ซึ่งเป็นระบบเก่าที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้เพียง
ประมาณ  200 ชนิด 

 



127 
 

5.8.3 ส ำนักงำนกรรมำธิกำรเกษตรท้องถิ่น (CAC)   
ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี 4137 Branch Center Road, Sacramento, CA 95827   

          หน่วยงานมีหน้าที่หลักในการปกป้องด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยท าหน้าที่บังคับ
ใช้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของมลรัฐ ได้แก่ การออก ใบอนุญาต 
การตรวจสอบและสืบสวนสอบสวน การบังคับใช้กฎหมาย และกฎระเบียบการใช้สารก าจัดศัตรูพืชและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารก าจัดศัตรูพืชในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยท างาน
ร่วมกับหน่วยงาน DPR และประสานงานกับ CDFA และ USDA หน่วยงานนี้ถึงแม้จะไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารน าเข้า แต่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ผลิตในแคลิฟอร์เนียที่ส าคัญคือ การกักกันพืชและควบคุมศัตรูพืชของ
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับสินค้าที่ต้องการใช้เพ่ือประกอบการส่งออกและ   
การเรียกคืนสินค้าออกจากตลาดหากมีการร้องขอจาก DPR ในกรณีที่มีการตรวจพบว่ามีสินค้าที่ละเมิด
กฎระเบียบภายหลังจากท่ีสินค้ามีการกระจายเข้าสู่ระบบตลาดแล้ว     

5.8.4 องค์กำรอำหำรและยำสหรัฐอเมริกำ (FDA) 
ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ 
1)   ส านักงานเขตซานฟรานซิสโก (FDA, San Francisco District)  
 ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี 1431 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 94502-7070  

   2)  หน่วยงานปฏิบัติการน าเข้าเขตลอสแอนเจลิส ส านักงานเมืองลองบีช (FDA Import 
Operations, Los Angeles District, Long Beach Office)    

           ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี 1 World Trade Center, Suite 300 Long Beach, CA 90831   

                      ทั้งสองหน่วยงานเป็นหน่วยปฏิบัติการระดับท้องถิ่นของ FDA ซึ่งประจ าอยู่ในส านักงาน
ส่วนภูมิภาค ท าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าและผู้ประกอบการที่อยู่ในความควบคุม วิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า
ควบคุม และตรวจสอบสินค้าน าเข้า ประกาศขึ้นบัญชี Import Alert ส าหรับสินค้า ผู้ผลิต ผู้น าเข้า 
ประเทศหรือภูมิภาค และปฏิเสธการน าเข้าหากพบการละเมิดกฎระเบียบ โดยท างานร่วมกับหน่วยงาน
ระดับมลรัฐและท้องถิ่น ได้แก่ CBP และ DPR   
  สรุปผลการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐในมลรัฐแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับปัญหาเรื่อง
กฎระเบียบ มาตรฐานและมาตรการตรวจสอบการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร พร้อมข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานดังกล่าวแสดงในตารางที่ 19 
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ตำรำงท่ี 19  สรุปปัญหำและข้อเสนอแนะจำกกำรสัมภำษณ์หน่วยงำนในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

หน่วยงำน ประเด็น/ปัญหำ ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ  
1. หน่วยงานควบคุม  

สารก าจัดศัตรูพืช 
(DPR) 

1. ผู้น าเข้าถูกสุ่มตรวจสอบ
สินค้าท่ีน าเข้าจาก
ประเทศไทยบ่อยครั้ง
ผิดปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
2. ความแตกต่างของ

มาตรฐานสารตกค้างของ
สหรัฐอเมริกาและ
มาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 
 
3. ความแตกต่างของ

มาตรฐานการบ าบัด 
แมลงศัตรูพืชที่ก าหนดไว้
ส าหรับแต่ละประเทศ 
 

1. DPR ก า ห น ด เป้ า ห ม า ย ก า ร สุ่ ม
ตรวจสอบโดยมุ่งเน้นสินค้าที่เกี่ยวข้อง
กับอาหารส าหรับเด็ก สินค้าที่มีสาร
ก่ อ ม ะ เร็ ง  สิ น ค้ าที่ เค ย มี ปั ญ ห า      
และสินค้าที่ต้องการใช้ข้อมูล โดยไม่
เจ าะจงประเทศใดประเทศหนึ่ ง      
หากพบการละเมิด จะด าเนินการตาม 
3 ขั้นตอน คือ  
- ส่งจดหมายเตือน  
- เข้าพบผู้น าเข้า   
- ให้เวลา 3 เดือนเพื่อแก้ไข 

2. สหรัฐอเมริกาก าหนดมาตรฐานสาร
ตกค้างบนพ้ืนฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์
และการประเมินความเสี่ยง โดยไม่อิง
มาตรฐานขององค์กรอ่ืน ผู้น าเข้าจึง
ควรศึกษาเรื่องมาตรฐานของสหรัฐฯ
ก่อนการน าเข้าเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ผลิต
ใช้สารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ และตกค้าง
ในระดับที่ยอมรับได้ตามกฏหมายเพ่ือ
หลีกเลี่ยงปัญหาสินค้าถูกยึดท าลาย 
หรือถูกตรวจสอบบ่อยครั้ง 

3. มาตรฐานการบ าบัดแมลงศัตรูพืช
ส าหรับแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับสภาพ
ท างภู มิ ศ าส ต ร์  ช นิ ด แล ะค วาม
ต้านทานของศัตรูพืช หากมีผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่สามารถป้องกัน
การแพร่ระบาดของศัตรูพืชวิธี อ่ืน       
ก็อาจเสนอให้มี การเปลี่ ยนแปลง
วิธีการบ าบัดไปยัง USDA ได ้
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หน่วยงำน ประเด็น/ปัญหำ ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ  
2. หน่วยงานอาหารและ

เกษตรของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย (CDFA) 

 
 

มาตรฐานการตรวจสอบสาร
ตกค้าง 

-  มลรัฐแคลิฟอร์เนียยึดมาตรฐานสาร
ตกค้างของรัฐบาลกลาง แต่มีการบังคับใช้
กฎระเบียบอย่างเข้มงวดและครอบคลุม
มากที่สุด   
-  ผู้ส่งออกสินค้ามายังสหรัฐอเมริกาควร
ศึกษาเรื่องกฎระเบียบสารตกค้างและ
มาตรการตรวจสอบของสหรัฐอเมริกาให้
ละเอียดเนื่องจากสารเคมีบางชนิดจะไม่
ยอมให้มีตกค้างได้เลย  

3. ส านักงานองค์การ
อาหารและยา (FDA) 
- เขตซานฟรานซิสโก    
- หน่วยงาน

ปฏิบัติการน าเข้า   
เขตลอสแอนเจลิส        

1. มาตรการและกลไกการ
ตรวจสอบ   

 
 
 
2. การกักกันสินค้าและการ

ถอดถอนรายชื่อออกจาก 
Import Alert 

 

1. การตรวจสอบขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
อย่าง รวมทั้งประวัติ และข้อมูลต่าง ๆ 
ที่ ได้ รั บ จ าก ห ล าย แ ห ล่ ง  โด ย มี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าอยู่ที่ด่าน
น าเข้าในท้องถิ่น 

2. สาเหตุการถูกกักกัน ได้แก่ มีรายชื่อ
อยู่ใน Import Alert  หรือไม่แจ้งการ
น าเข้าล่วงหน้า หรือพบการละเมิด
กฎระเบียบ ผู้น าเข้าจะต้องศึกษา
กฎระเบียบเพ่ือหลีกเลี่ ยงการถูก
กักกันหรือปฏิเสธการน าเข้า ส าหรับ
การถอดถอน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
ของแต่ละกรณีซ่ึงแตกต่างกัน 

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ 
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บทที่ 6   
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
6.1   สรุป 

6.1.1 โครงสร้ำงหน่วยงำนด้ำนมำตรฐำนและกำรตรวจสอบสินค้ำเกษตรและอำหำรของ
สหรัฐอเมริกำ ประกอบด้วยหน่วยงานระดับรัฐบาลกลาง ระดับมลรัฐ และระดับท้องถิ่น หน่วยงานระดับ
รัฐบาลกลางประกอบด้วย USDA, FDA, EPA และ CBP โดยหน่วยงานภายใต้ USDA ก ากับดูแลเรื่อง
มาตรฐานและการตรวจสอบเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากไข่ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช  หน่วยงาน 
FDA ดูแลเรื่องสินค้าควบคุมภายใต้กฎหมายอาหาร ยาและเครื่องส าอาง หรือ FD&C Act รวมถึงสินค้า
เกษตรและอาหาร (ยกเว้นสินค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของ USDA)  หน่วยงาน EPA ดูแลในเรื่องการ
ก าหนดมาตรฐานสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหาร และหน่วยงาน CBP ดูแลเรื่องการค้าระหว่าง
ประเทศและพิธีการศุลกากร 

ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานจะประสานการท างานร่วมกัน โดยหน่วยงานระดับรัฐบาลกลางก าหนด
กฎระเบียบและมาตรฐานภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้หน่วยงานระดับมลรัฐและท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ
และบังคับใช้ นอกจากนี้ หน่วยงานระดับมลรัฐอาจก าหนดกฎระเบียบที่นอกเหนือจากการดูแลของ  
รัฐบาลกลาง โดยเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่ามลรัฐแคลิฟอร์เนียมีความเข้มงวดในเรื่องการตรวจสอบสารก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา 

 6.1.2  มำตรกำรตรวจสอบ มี 2 มาตรการ คือ การตรวจสอบการน าเข้า และการตรวจสอบ
สารก าจัดศัตรูพืชภายในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

การตรวจสอบการน าเข้า มี 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ CBP และ FDA  โดย CBP 
ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้าน าเข้า กฎระเบียบการน าเข้าและพิธีการศุลกากร รวมทั้ง
ตรวจสอบกฎระเบียบการน าเข้าพืชและสัตว์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ USDA ส่วนหน่วยงาน FDA 
ท าหน้าที่ตรวจสอบการน าเข้าสินค้าควบคุมภายใต้ FD&C Act อาทิ การน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร
บางชนิดต้องขออนุญาตน าเข้า สินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ FDA หากไม่เข้าข่ายได้รับการยกเว้น
จะต้องแจ้งการน าเข้าล่วงหน้าก่อนที่สินค้าจะมาถึงภายในระยะเวลาที่ก าหนด มิฉะนั้น จะถูกปฏิเสธการ
น าเข้า สินค้าน าเข้าที่ตรวจพบว่าละเมิดกฎระเบียบของ FDA จะถูกปฏิเสธการน าเข้าหากไม่สามารถ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพให้ถูกต้องตามกฎระเบียบได้ สินค้าดังกล่าวจะต้องถูกส่งกลับออกไปหรือ
ท าลาย โดยผู้น าเข้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย นอกจากนี้  FDA จะด าเนินการกักกันสินค้าโดยมิต้อง
ตรวจสอบทางกายภาพหากพบว่าสินค้าที่ส่งออกหรือน าเข้าโดยผู้ประกอบการ หรือมาจากประเทศหรือ
ภูมิภาคที่มีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ หรือการน าเข้าในอนาคตอาจมีการละเมิดกฎระเบียบ 
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โดย FDA จะออกประกาศแจ้งเตือนการน าเข้า หรือ Import Alert ส าหรับการถอดถอนรายชื่อออกจาก 
Import Alert มีข้ันตอนและระเบียบปฏิบัติแตกต่างกันในแต่ละกรณี  

 การตรวจสอบสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างภายในมลรัฐแคลิฟอร์เนียด าเนินการโดย
หน่วยงาน DPR ซึ่งท าหน้าที่เก็บตัวอย่างผักและผลไม้ตามแหล่งกระจายสินค้าต่าง ๆ เพ่ือน ามาตรวจสอบ
สารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง นอกจากนี้ FDA จะท าการเก็บตัวอย่างสินค้าเพ่ือตรวจสอบในกรณีที่มีการสั่ง
ปล่อยสินค้าผ่านด่านน าเข้ามาโดยยังมิได้มีการตรวจสอบ หรือได้รับแจ้งจาก DPR ว่ามีการตรวจพบสาร
ก าจัดศัตรูพืชตกค้างที่ผิดกฎหมาย หรือมีการร้องเรียน นอกจากนี้  ภายในมลรัฐแคลิฟอร์เนียยังมีการ
ตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของ USDA ได้แก่ เนื้อสัตว์ประเภทพันธุ์ต่างถิ่น 
(Exotic species) อาทิ อีกัวน่า (Iguana) หรือ หนูตะเภา (Guinea pig) ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การตรวจสอบ
ของ USDA แต่จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานให้บริการด้านสาธารณสุขของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  

6.1.3  มำตรฐำนสำรก ำจัดศัตรูพืชตกค้ำง กระบวนการจัดท ามาตรฐานของสหรัฐอเมริกาอยู่
บนพ้ืนฐานของหลักการเดียวกับมาตรฐานสากล ในการก าหนดมาตรฐานสารพิษตกค้างของสหภาพยุโรป 
ญ่ีปุ่น และไทยมีการอิงมาตรฐานโคเด็กซ์ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้มีการอ้างอิง สหรัฐอเมริกามีการ
ปรับปรุงกฎระเบียบอยู่เสมอโดยมีการทบทวนมาตรฐานสารพิษตกค้างทุกปี เนื่องจากสหรัฐอเมริกาไม่มี
การก าหนดค่ามาตรฐานกลางส าหรับสารพิษตกค้าง ซึ่งหมายถึง หากตรวจพบสารเคมีที่ไม่ได้ก าหนดค่า 
มาตรฐานสารตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้หรือ Tolerance และเป็นสารที่ไม่ได้รับการยกเว้นตกค้างในสินค้า
เกษตรและอาหารจะถือว่าผิดกฎหมายทันที มาตรฐานสารพิษตกค้างในผลไม้เมืองร้อนของสหรัฐอเมริกามี
ความเข้มงวดเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป และยังมีการก าหนดชนิดของสารพิษตกค้างมากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานของโคเด็กซ์ ญี่ปุ่น และแคนาดา รวมทั้งประเทศไทยซึ่งมีการปรับปรุงมาตรฐาน
สารพิษตกค้างให้มากชนิดขึ้นตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 โดยสารพิษชนิดใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศดังกล่าวให้ อิง
มาตรฐานโคเด็กซ์    

สหรัฐอเมริกาบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับมาตรฐานสินค้าและการตรวจสอบเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งสินค้าน าเข้าและสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ เช่น กระบวนการบ าบัดศัตรูพืชในมังคุด หรือ 
แก้วมังกรจากมลรัฐฮาวายใช้วิธีการฉายรังสีเช่นเดียวกับสินค้าที่มาจากประเทศไทยแต่ในปริมาณรังสีที่
ต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการประเมินความเสี่ยงของแมลงศัตรูพืช นอกจากนี้ สินค้าเกษตรและอาหาร
ของสหรัฐอเมริกาถูกตรวจสอบและกักกันโดย FDA ด้วยเช่นกัน   

6.1.4  สถำนกำรณ์กำรส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำรของไทยเข้ำสู่ตลำดสหรัฐอเมริกำ        
ในภาพรวมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ปัญหาที่ส าคัญ คือ การถูกกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพ โดยสินค้า
ประมงและผลิตภัณฑ์มีสถิติการถูกกักกันมากที่สุด  ส าหรับสาเหตุการถูกกักกันที่พบมากที่สุดคือ           
สิ่งแปลกปลอม ในเรื่องปัญหาสารพิษตกค้างในผักผลไม้และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่พบว่าเกินมาตรฐานและ
เป็นสารเคมีที่ห้ามใช้ในสหรัฐอเมริกา โดยตรวจพบมากที่สุดในผักผลไม้แปรรูปและพบบ้างในผักผลไม้สด 
ด้านการส่งออกผลไม้สดฉายรังสี 7 ชนิด มีแนวโน้มลดลงนับตั้งแต่เปิดตลาดเมื่อปี 2550 แต่เริ่มมี
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แนวโน้มขึ้นในช่วง 2-3 ปีล่าสุด โดยมังคุด ล าไย มีการส่งออกอย่างสม่ าเสมอและถือว่ามีศักยภาพและ
โอกาสในการขยายการส่งออกมายังตลาดสหรัฐอเมริกาหากมีการพัฒนาด้านมาตรฐาน คุณภาพและ
การตลาด ส่วนผลไม้ฉายรังสีอีก 4 ชนิด ได้แก่ มะม่วง เงาะ ลิ้นจี่ แก้วมังกรและสับปะรด ยังต้องเผชิญกับ
การแข่งขันท้ังด้านคุณภาพและราคา  

6.2   ข้อเสนอแนะ 
          6.2.1   ภำคเอกชน 
 6.2.1.1  ข้อแนะน ำของ CBP ส ำหรับผู้ส่งออกเพื่อให้สินค้ำผ่ำนขั้นตอนกำร
ตรวจสอบ ณ ด่ำนน ำเข้ำได้รวดเร็วขึ้น ดังนี้ 
 1)  กรอกข้อมูลที่ส าคัญบนใบก ากับสินค้า (Invoice) ให้ครบถ้วน 
 2)  จัดท าใบก ากับสินค้าอย่างระมัดระวัง พิมพ์ให้ชัดเจน เว้นระยะบรรทัดให้เพียงพอ 
กรอกข้อมูลให้อยู่ภายในสดมภ์ที่ก าหนด 
 3)  ข้อมูลบนใบก ากับสินค้าต้องตรงกับบัญชีรายการสินค้า (Packing list) 
 4)  ท าเครื่องหมายและเลขที่ก ากับในแต่ละภาชนะบรรจุให้ตรงกับใบก ากับสินค้า 
 5)  แสดงรายละเอียดสินค้าแต่ละชนิดในภาชนะบรรจุไว้บนใบก ากับสินค้าให้ครบถ้วน 
 6) แสดงเครื่องหมายแหล่งก าเนิดสินค้าหรือเครื่องหมายอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้
อ่านได้ง่ายและเด่นชัด 
   7) ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายพิเศษต่าง ๆ  ของสหรัฐอเมริกาที่ก าหนดไว้
ส าหรับสินค้าบางประเภท อาทิ กฎหมายอาหาร ยา และเครื่องส าอางของ FDA 
 8) สังเกตและปฏิบัติตามข้อแนะน าของผู้น าเข้าในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับใบก ากับสินค้า 
ภาชนะบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก เป็นต้น เพราะอาจเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบเมื่อสินค้ามาถึง 
 9)   หารือกับ CBP ในเรื่องมาตรฐานภาชนะบรรจุสินค้า 
 10)  ติดตั้งระบบความปลอดภัยในสถานประกอบการและระหว่างการขนส่งสินค้าเพ่ือ
ป้องกันการลักลอบซุกซ่อนยาเสพติดมากับสินค้า 
 11)  พิจารณาขนส่งสินค้ากับบริษัทขนส่งสินค้าที่ใช้ระบบการส่งข้อมูลสินค้าแบบ
อัตโนมัติส าหรับบริษัทผู้ขนส่งสินค้า (Automated Manifest System, AMS) ของ CBP 
 12)  หากใช้บริการนายหน้าหรือตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาต (Licensed Customs 
Broker) ในการด าเนินพิธีการน าเข้า ให้พิจารณาใช้บริการนายหน้าหรือตัวแทนออกของที่ใช้ระบบหน้าจอ
การแจ้งการน าเข้าแบบอัตโนมัติส าหรับนายหน้าที่ได้รับอนุญาต (Automated Broker Interface, ABI) 
  6.2.1.2  ข้อแนะน ำเพื่อป้องกันกำรถูกปฏิเสธกำรน ำเข้ำ    
 1)  ต้องมั่นใจว่าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส่งออกมายังสหรัฐอเมริกาได้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา อาทิ กฎระเบียบเรื่องฉลาก วัตถุเจือปนในอาหาร สุขอนามัย ซึ่งอยู่ภายใต้ 
FD&C Act และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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 2)  สถานประกอบการต้องขึ้นทะเบียนกับ FDA และต้องยินยอมให้  FDA เข้าไป
ตรวจสอบ หากไม่เช่นนั้น สินค้าอาจถูกปฏิเสธการน าเข้าตามบทบัญญัติของกฎหมายการปรับปรุงความ
ปลอดภัยด้านอาหารให้ทันสมัย หรือ Food Safety Modernization Act (FSMA) ของ FDA 
 3)  การน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร (หากไม่เข้าข่ายได้รับการยกเว้น) จะต้องแจ้งการ
น าเข้าล่วงหน้าก่อนที่สินค้าจะมาถึงภายในระยะเวลาที่ก าหนด มิฉะนั้น จะถูกปฏิเสธการน าเข้า 
 4)  การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารมายังมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ควรศึกษากฎระเบียบ
เกี่ยวกับมาตรฐานและการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องสารพิษตกค้าง ซึ่งตรวจสอบโดยหน่วยงาน 
DPR หากมีการตรวจพบอาจมีการเสนอให้ FDA ขึ้นบัญชี Import Alert ซึ่งสินค้าจะถูกกักกันโดยมิต้อง
ตรวจสอบทางกายภาพ และอาจน าไปสู่การปฏิเสธการน าเข้าในที่สุด 
 5)  บางครั้งมีความเป็นไปได้ที่ FDA อาจมีการตรวจสอบผิดพลาด เช่น สารพิษตกค้าง 
อย่างไรก็ตาม FDA ได้เปิดโอกาสให้ผู้น าเข้าน าข้อมูลไปโต้แย้งข้อกล่าวหา โดยสามารถน าตัวอย่างสินค้าไป
ตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการของเอกชนที่ได้รับการรับรองโดย FDA หรืออาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพ
สินค้าให้สอดคล้องตามกฎระเบียบภายในระยะเวลาที่ก าหนด เป็นต้น  
           6.2.2  ภำครัฐบำล 
                    6.2.2.1  ด้ำนมำตรฐำน   
 1) ทบทวนเพ่ือยกระดับมาตรฐานสารพิษตกค้างให้ครอบคลุมในส่วนของสารเคมีที่ใช้ใน
สินค้าท่ีจะส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา อาจต้องยกเลิกการใช้สารเคมีที่ประเทศส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้ใช้ 

2) ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับมาตรฐานส่งออก และก ากับดูแลมาตรฐาน GAP    
ของเกษตรกรเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานโดยเคร่งครัด รวมทั้งให้ความส าคัญในเรื่องการ
ใช้สารเคมีของพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งอาจมีผลต่อปริมาณสารเคมีตกค้างในเขตพ้ืนที่ปลูกตามมาตรฐาน GAP 

3) เพ่ิมความเข้มงวดในเรื่องการตรวจสอบสารพิษตกค้างในสินค้าก่อนที่จะส่งออกไปยัง 
สหรัฐอเมริกาอย่างจริงจัง เพ่ือช่วยลดความเสียหายทั้งแก่ผู้ส่งออกและผู้น าเข้าหากมีการตรวจสอบพบ
สารพิษตกค้างที่ผิดกฎหมาย 

6.2.2.2  ด้ำนกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี 
1)  ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการเพาะปลูกและดูแลรักษาผลไม้ระหว่างการเพาะปลูกและ

เก็บเก่ียวที่สามารถป้องกันแมลงศัตรูพืช เพ่ือน าไปใช้ในการเจรจาต่อรองเปลี่ยนวิธีการบ าบัดแมลง 
2)  ศึกษาวิจัยการเก็บรักษาผลไม้ให้มีอายุยาวนานขึ้น เพ่ือให้สามารถขนส่งทางเรือแทน

ทางเครื่องบินเพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่ง   
3)  ส่งเสริมงานค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบ าบัดศัตรูพืชด้วยการฉายรังสี

ผลไม้และการเก็บรักษาที่สามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสินค้า   พร้อมถ่ายทอดความรู้
ให้กับผู้ประกอบการ เพ่ือเป็นการช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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4)  ส่งเสริมงานค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์พร้อม
ดื่มหรือบริโภคให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการบริโภคที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือยกระดับ
ตลาด เพ่ิมมูลค่า และขยายฐานผู้บริโภค 

 6.2.2.3  ด้ำนกำรตลำด 
1)  การส่งเสริมการผลิตเพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารมายังสหรัฐอเมริกาควร

ศึกษาศักยภาพของสินค้าและการตลาด  อาทิ อายุการวางจ าหน่าย รสนิยมความต้องการของผู้บริโภค 
ความสามารถในการแข่งขัน และกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น 

2)  ควรให้ความสนใจตลาดระดับบน ซึ่งมีความต้องการบริโภคสินค้าคุณภาพดีและ
สินค้าเพ่ือสุขภาพ เพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันในตลาดระดับล่าง อาจใช้บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม สะดวกและ
ง่ายต่อบริโภคเป็นจุดส่งเสริมการขาย  

3) ส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือขยายฐานการตลาด เนื่องจากผลไม้สดเมือง
ร้อนของไทยส่วนใหญ่รู้จักกันเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคชาวเอเชีย  

4)  ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป เป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออก เนื่องจากมีแนวโน้ม
การขยายตัวที่ดี ซึ่งถือเป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้า และส่งเสริมการจ้างงานภายในประเทศ 

นอกจากนี้ ภาครัฐต้องติดตามเรื่องนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบใหม่ ๆ เกี่ยวกับ
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด และควรมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในช่วงที่มีการท าประชาพิจารณ์ เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของสินค้าหรือผู้ผลิต
ของไทย 
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บรรณำนุกรม 
 
 
ภำษำไทย 

ฝ่ายข้อมูลเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช. 2555. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพ่ือเตือน
ภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ปี 2555. กรุงเทพฯ 

สมชาย ชาญณรงค์กุล. 2550. มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารไทยเอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ : กรุงเทพฯ,   

อนุวัฒน์  ร่งเจริญพรพจี. 2556. โครงการศึกษาวิจัยการตลาดเกี่ยวกับราคาและฤดูกาลจัดจ าหน่ายสินค้า
ผลไม้สดเมืองร้อน 9 ชนิด (ล าไย มังคุด ลิ้นจี่ เงาะ มะม่วง สับปะรด แก้วมังกร ฝรั่ง และส้มโอ) 
ของประเทศคู่แข่งขัน รวมทั้งพ้ืนที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา. รายงาน : ส านักงานที่ปรึกษา
การเกษตรต่างประเทศ ประจ ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

 
ภำษำอังกฤษ 

Arthur J. Miller. Ph.D. 2006. Opportunities and Requirements to Export Thai Food and 

Agricultural Products to the US. Exponent, Washington D.C. 
Food and Drug Administration. Regulatory Procedures Manual - April 2013   

Linda J. Harris. 2004. Selling Meat and Meat Products. University of California.         

แหล่งข้อมูลเว็บไซต์  

http://www.acfs.go.th/ 
http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/home/  
http://www.cdfa.ca.gov/ 
http://www.chhs.ca.gov/Pages/Default.aspx 
http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/docs/CXS_192e.pdf 
http://www.ecfr.gov/ 
http://www.efsa.europa.eu/en/mrls/mrlharmonisation.htm 
http://www.epa.gov/ 
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=homepage 

http://www.acfs.go.th/
http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/home/
http://www.cdfa.ca.gov/
http://www.chhs.ca.gov/Pages/Default.aspx
http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/docs/CXS_192e.pdf
http://www.ecfr.gov/
http://www.efsa.europa.eu/en/mrls/mrlharmonisation.htm
http://www.epa.gov/
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=homepage
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http://www.fda.gov/default.htm 
http://www.fsis.usda.gov/ 
http://www.gpo.gov/ 
http://hc-sc.gc.ca/index-eng.php 
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/dl/n02.pdf 
http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_63.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fda.gov/default.htm
http://www.fsis.usda.gov/
http://www.gpo.gov/
http://hc-sc.gc.ca/index-eng.php
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/dl/n02.pdf
http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_63.html


 

 
 

 
ภาคผนวก 
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ภำคผนวก ก. 

รำยช่ือวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตรและสำรพิษชนิดที่ยอมให้ตกค้ำงได้ในระดับที่กฎหมำยก ำหนด ของ
ประเทศไทย 
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รายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรและสารพิษชนิดที่ยอมให้ตกค้างได้ในระดับที่กฎหมายก าหนดของ
ประเทศไทย 

วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ชนิดสำรพิษที่ยอมให้ตกค้ำงได้ในระดับท่ีกฎหมำยก ำหนด 
คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) คลอร์ไพริฟอส 
คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) คลอโรทาโลนิล 
คาร์บาริล (Carbaryl) คาร์บาริล 
คาร์เบนดาซิม/เบโนมิล (carbendazim / 
benomyl) 

ผลรวมของคาร์เบนดาซิม, 
เบโนมิล, ไทโอฟาเนตเมทิล (thiophanate methyl) 
รายงานผลเป็นคาร์เบนดาซิม 

คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) คาร์โบซัลแฟน 
คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)หรือ 
คาร์โบฟูราน (carbofuran) 

ผลรวมของคาร์โบฟูราน 
และ 3-ไฮดรอกซีคาร์โบฟูราน (3-ydroxycarbofuran) 
รายงานผลเป็นคาร์โบฟูราน 

แคปแทน (captan) แคปแทน 
ควินโตซีน  (quintozene) ควินโตซีน   
ซัลฟูริลฟลูออไรด์ (sulfuryl fluoride) ซัลฟูริลฟลูออไรด์   
ไซเพอร์เมทริน  (cypermethrin) ไซเพอร์เมทริน   

2,4-ดี (2,4-D) ผลรวมของ 2,4–ดี และ เกลอืและเอสเตอร์ของ 2,4-ดี รายงานผลเป็น 2,4-ดี 
เดลทาเมทริน (deltamethrin) ผลรวมของเดลทาเมทริน อัลฟา-อาร์ (alpha-R) และทรานส-์เดลทาเมทริน (trans-

deltamethrin) (ละลายในไขมัน) 
ไดคลอร์วอส (dichlorvos) ไดคลอร์วอส 
ไดโคฟอล (dicofol) สินค้าจากพืช : ไดโคฟอล (ผลรวมของออร์โท พาราและ พารา พาราไอโซเมอร์) (o,p’ & 

p,p’-isomers) (ละลายในไขมัน) สินค้าจากสัตว ์: ผลรวมของไดโคฟอล และ 2,2-ไดคลอโร-
1,1-บิส (4-คลอโรเฟนิล) เอทานอล (พารา พารา-เอฟดับลิว 152){(2,2- dichloro-1, 1-
bis(4- chlorophenyl) ethanol(p,p’ – FW 152)}รายงานผลเป็นไดโคฟอล (ละลายใน

ไขมัน) 
กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) 
ได้แก่ ซีเนบ (zinep), ไทแรม (thiram),       
โพรพิเนบ (propineb), มาเนบ (maneb) 
และแมนโคเซบ (mancozeb) 

ไดไทโอคาร์บาเมต วิเคราะห์และรายงานผลเป็นคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) 

ไดเมโทเอต (dimethoate) ไดเมโทเอต 
ไดอะซินอน (diazinon) ไดอะซินอน 
ไตรอะโซฟอส (triazophos) ไตรอะโซฟอส 
ทีบโูคนาโซล (tebuconazole) ทีบโูคนาโซล 
บโูพรเฟซิน (buprofezin) บโูพรเฟซิน 
เพอร์เมทริน (permethrin) เพอร์เมทริน  
พาราควอต  (paraquat) พาราควอต แคทไอออน (paraquat cation) 
พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl) พิริมิฟอส-เมทิล 
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วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ชนิดสำรพิษที่ยอมให้ตกค้ำงได้ในระดับท่ีกฎหมำยก ำหนด 
โพรไทโอฟอส (prothiofos) โพรไทโอฟอส 
โพรฟีโนฟอส (profenofos) โพรฟีโนฟอส 
ฟิโพรนิล (fipronil) ฟิโพรนิล 
ฟามอกซาโดน (famoxadone) ฟามอกซาโดน 
เฟนวาลีเรต (fenvalerate) เฟนวาลีเรต 
เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) เฟนิโตรไทออน 
โฟซาโลน (phosalone) โฟซาโลน 
ฟอลเพต (folpet)   ฟอลเพต 
เฟนโทเอต (phenthoate) เฟนโทเอต 
มาลาไทออน (malathion) มาลาไทออน 
เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือ เมทาแลกซิล
เอ็ม (metalaxyl M) 

เมทาแลกซิล 

เมทิดาไทออน (methidathion) เมทิดาไทออน 
เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) โบรไมด์ ไอออน (bromide ion) จากการใช้เมทิลโบรไมด์และรวมถึงจากแหล่งอื่น ๆ แต่ไม่

รวมโบรมีนที่ยึดด้วยพันธะโคเวเลนซ์ (covalently bound bromine) 
เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) เมทิลโบรไมด์ 
เมโทมิล (methomyl) ผลรวมของเมโทมิลและไทโอดิคาร์บ (thiodicarb) รายงานผลเป็นเมโทมิล 
แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-
cyhalothrin) 

ไซฮาโลทริน (cyhalothrin) รวมทุกไอโซเมอร์ 

อะซีเฟต (acephate) อะซีเฟต 
อะทราซีน (atrazine) อะทราซีน 
อะบาเมกติน (abamectin) อะบาเมกติน 
อะมีทรีน (ametryn) อะมีทรีน 
อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) อิมิดาโคลพริด 
อีทีฟอน (ethephon) อีทีฟอน 
อีไทออน (ethion) อีไทออน   
ไอโพรไดโอน (iprodione) ไอโพรไดโอน 
โอเมโทเอต (omethoate) โอเมโทเอต 
ไฮโดรเจนฟอสไฟด์ (hydrogen phosphide)
ในรูปของอะลมิูเนียมฟอสไฟด์ (aluminuim 
phosphide) หรือแมกนีเซียมฟอสไฟด์ 
(Magnesium phosphide)หรือ ฟอสฟีน 
(phosphine) 

ไฮโดรเจนฟอสไฟด์ 

ที่มา :  ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 (http://www.acfs.go.th/standard/download/MAXIMUM_RESIDUE_LIMITS_new.pdf) 
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ภำคผนวก ข. 
 

เปรียบเทียบมำตรฐำนสำรตกค้ำงในผลไม้บำงชนิดและข้ำวของสหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น 
แคนำดำ โคเด็กซแ์ละไทย 
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แก้วมังกร 
สำรก ำจัดศัตรูพืช/

แก้วมังกร 
ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs) 

(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 
สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 

Abamectin 0.01 0.01 --- --- --- --- 

Acephate 0.02 0.01* 1  --- --- --- 

Acetamiprid 0.01* 0.01* 1  --- --- --- 

Azoxystrobin 2  0.05* 3  --- --- --- 

Bifenthrin 0.05* 0.05* 0.3 --- --- --- 

Carbaryl 5  0.01* 30  --- --- --- 

Carfentrazone-ethyl 0.1 0.01* 0.1 --- --- --- 

Chlorantraniliprole 13  0.01* 4 --- --- --- 

Chlorfenapyr 0.01* 0.01* 2  --- --- --- 

Chlorpyrifos 0.1 0.05* 1  --- --- --- 

Cyfluthrin 0.05 0.02* 1  --- --- --- 

Cyprodinil 2  0.05* 3  --- --- --- 

d-Phenothrin 0.01* 0.05 0.02 --- --- --- 

Deltamethrin 0.05 0.05 0.5 --- --- --- 

Dinotefuran 0.01* --- 0.7 --- --- --- 

Diuron 0.05  
(regional) 

0.01* 0.05 --- --- --- 

Esfenvalerate 0.05 0.02* 3 --- --- --- 

Etofenprox 5 0.01* --- --- --- --- 

Fludioxonil 1 0.01* 5 --- --- --- 

Gamma Cyhalothrin   0.01 --- --- --- --- --- 

Glyphosate 0.5 0.1* 0.2 --- --- --- 

Hydroprene 0.2 --- --- --- --- --- 

Lambda Cyhalothrin 0.01* 0.02 0.5 0.01* --- --- 

Metaldehyde 0.07 0.05* --- --- --- --- 

MGK 264 (n-octyl 
bicycloheptene dicarboximid) 

5 --- --- --- --- --- 
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สำรก ำจัดศัตรูพืช/
แก้วมังกร 

ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs) 
(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 

สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 
Naled 0.5 --- 0.1* --- --- --- 

Novaluron 0.01* 0.01* 0.7 --- --- --- 

Phosphine 0.01* 0.05 0.01* --- --- --- 

Piperonyl Butoxide 10 --- 8* --- --- --- 

Prallethrin 1 --- --- --- --- --- 

Propetamphos 0.1 --- --- 0.1 --- --- 

Pyrethrins 1 1 1 --- --- --- 

Pyriproxyfen 0.1 0.05* 1 --- --- --- 

Resmethrin 3 0.1* 0.1* --- --- --- 

Spinosad 0.02* 0.02* 0.3 --- --- --- 

Thiamethoxam 0.02* 0.05 2 0.02* --- --- 

Zeta-Cypermethrin 0.05* 0.05* 0.5 --- --- --- 

ทุเรียน 
สำรก ำจัดศัตรูพืช/

ทุเรียน 
ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs) 

 (มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 
สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 

3-Hydroxycarbofuran --- --- --- --- --- 0.02 
Abamectin 0.01 0.01 --- --- --- --- 

Acephate 0.02 0.01* 1 --- --- --- 

Acetamiprid 0.01* 0.01* 1 --- --- --- 

Bifenthrin 0.05* 0.05* 0.3 --- --- --- 
Carbaryl --- --- --- --- --- 1 
Carbosulfan --- --- --- --- --- 0.2 
Carbosulfan/Carbofuran --- --- --- --- --- 0.02 
Chlorfenapyr 0.01* 0.01* 2 --- --- --- 

Chlorpyrifos 0.1 0.05* 1 --- --- --- 

Cyfluthrin 0.05 0.02* 1 --- --- --- 
Cypermethrin --- --- --- --- --- 1 
d-Phenothrin 0.01* 0.05 0.02 --- --- --- 
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สำรก ำจัดศัตรูพืช/
ทุเรียน 

ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs) 
 (มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 

สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 
Deltamethrin 0.05* 0.05* 0.5 --- --- --- 

Dinotefuran 0.01* --- 0.7 --- --- --- 
Dithiocarbamates --- --- --- --- --- 2 
Esfenvalerate 0.05 0.02* 3 --- --- --- 
Ethephon --- --- --- --- --- 2 
Etofenprox 5 0.01* --- --- --- --- 

Gamma Cyhalothrin 0.01 --- --- --- --- --- 

Glyphosate 0.2 0.1* 0.2 --- --- --- 

Hydroprene 0.2 --- --- --- --- --- 

Lambda Cyhalothrin 0.01* 0.02 0.5 0.01* --- 0.5 
Metalaxyl --- --- --- --- --- 0.5 
Methidathion --- --- --- --- --- 0.5 
MGK 264 (n-octyl 
bicycloheptene 
dicarboximid) 

5 --- --- --- --- --- 

Naled 0.5 --- 0.1* --- --- --- 

Novaluron 0.01* 0.01* 0.7 --- --- --- 
Phosalone --- --- --- --- --- 1 
Phosphine 0.01* 0.05 0.01* --- --- --- 

Piperonyl Butoxide 10 --- 8* --- --- --- 

Prallethrin 1 --- --- --- --- --- 
Profenofos --- --- --- --- --- 0.05 
Propetamphos 0.1 --- --- 0.1 --- --- 

Pyrethrins 1 1 1 --- --- --- 

Pyriproxyfen 0.1 0.05* 1 --- --- --- 

Resmethrin 3 0.1* 0.1* --- --- --- 

Spinosad 0.02* 0.02* 0.3 --- --- --- 

Thiamethoxam 0.02* 0.05 2 0.02* --- --- 

Zeta-Cypermethrin 0.05* 1 0.5* --- 1 1 
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ล ำไย 
สำรก ำจัดศัตรูพืช/

ล ำไย 
ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs)  

(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 
สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 

Abamectin 0.01 0.01 --- --- --- --- 

Acephate 0.02 0.01* 1 --- --- --- 

Acetamiprid 0.01* 0.01* 1 --- --- --- 

Azoxystrobin 2 0.05* 3 --- --- --- 

Bifenazate 5 0.01* 2 --- --- --- 

Bifenthrin 0.05* 0.05* 0.3  --- --- --- 

Buprofezin 0.3 0.05* 5 --- --- --- 
Carbaryl --- --- --- --- --- 1 
Carfentrazone-ethyl 0.1 0.01* 0.1 --- --- --- 

Chlorantraniliprole 4 0.01* 4 --- --- --- 

Chlorfenapyr 0.01* 0.01* 2 --- --- --- 

Chlorpyrifos 0.1 0.05* 1 --- --- 0.5 

Cyfluthrin 0.05 0.02* 1 --- --- --- 
Cypermethrin --- --- --- --- --- 2 
Cyprodinil 2 0.05* 3 --- --- --- 

d-Phenothrin 0.01* 0.05 0.02 --- --- --- 

Deltamethrin 0.05 0.05 0.5 --- --- --- 

Dinotefuran 0.01* --- 0.7 --- --- --- 

Esfenvalerate 0.05 0.02* 3 --- --- --- 

Etofenprox 5 0.01* --- --- --- --- 

Fenpropathrin 7 0.01* 5 --- --- --- 
Fenvalerate --- --- --- --- --- 1 
Fludioxonil 20 0.01* 5 --- --- --- 

Gamma Cyhalothrin 0.01 --- --- --- --- --- 

Glyphosate 0.2 0.1* 0.2 --- --- --- 

Hydroprene 0.2 --- --- --- --- --- 

Imidacloprid 3 0.05* 4 --- --- --- 
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สำรก ำจัดศัตรูพืช/
ล ำไย 

ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs)  
(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 

สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 
Lambda Cyhalothrin 0.01* 0.02 0.5 0.01* --- 0.5 

Methidathion 0.1 0.02* 1 --- --- --- 

Methoxyfenozide 2 0.02* 0.1 --- --- --- 

MGK 264 (n-octyl 
bicycloheptene dicarboximid) 

5 --- --- --- ---  

Naled 0.5 --- 0.1* --- --- --- 

Novaluron 0.01* 0.01* 0.7 --- --- --- 

Paraquat dichloride 0.05 0.02 1 --- 0.01* 0.01* 

Phosphine 0.01* 0.05 0.01* --- --- --- 

Piperonyl Butoxide 10 --- 8* --- --- --- 

Prallethrin 1 --- --- --- --- --- 

Propetamphos 1 --- --- 0.1* --- --- 

Pyrethrins 1 1 1 --- --- --- 

Pyriproxyfen 0.1 0.05* 1 --- --- --- 

Resmethrin 3 0.1* 0.1* --- --- --- 

Spinetoram 0.3 0.05* 0.2 --- --- --- 

Spinosad 0.3 0.02* 0.3 --- --- --- 

Spirotetramat 13* 15 13* 13* --- --- 

Thiamethoxam 0.02 0.05 2 0.01* --- --- 

Zeta-Cypermethrin 0.05* 2 0.5 --- 1 1 

ลิ้นจี่ 
สำรก ำจัดศัตรูพืช/

ลิ้นจี่ 
ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs)  

(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 
สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 

Abamectin 0.01 0.01 --- --- --- --- 

Acephate 0.02 0.01* 1 --- --- --- 

Acetamiprid 0.01* 0.01* 1 --- --- --- 

Azoxystrobin 2 0.05* 3 2 --- --- 
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สำรก ำจัดศัตรูพืช/
ลิ้นจี่ 

ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs)  
(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 

สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 
Bifenazate 5 0.01* 2 --- --- --- 

Bifenthrin 0.05* 0.05* 0.3 --- --- --- 

Buprofezin 0.3 0.05* 5 --- --- --- 
Carbaryl --- --- --- --- --- 1 
Carfentrazone-ethyl 0.1 0.01* 0.1 --- --- --- 

Chlorantraniliprole 2 0.01* 4 --- --- --- 

Chlorfenapyr 0.01* 0.01* 2 --- --- --- 

Chlorothalonil 15 0.01* 5 --- --- --- 

Chlorpyrifos 0.1 0.05* 1 --- --- 2 

Cyfluthrin 0.05 0.02* 1 --- --- --- 
Cypermethrin --- --- --- --- --- 2 
Cyprodinil 2 0.05* 3 --- --- --- 

d-Phenothrin 0.01* 0.05 0.02 --- --- --- 

Dinotefuran 0.01* --- 0.7 --- --- --- 

Esfenvalerate 0.05 0.02* 3 --- --- --- 

Etofenprox 5 0.01* --- --- --- --- 

Fenpropathrin 7 0.01* 5 --- --- --- 
Fenvalerate --- --- --- --- --- 1 
Fludioxonil 20 0.01* 5 --- --- --- 

Gamma Cyhalothrin 0.01 --- --- --- --- --- 

Glyphosate 0.2 0.1* 0.2 --- --- --- 

Hydroprene 0.2 --- --- --- --- --- 

Imidacloprid 3 0.05* 4 --- --- --- 

Lambda Cyhalothrin 0.01* 0.02 0.5 0.01* --- 0.5 

Methoxyfenozide 2 0.02* 0.1 --- --- --- 

MGK 264 (n-octyl 
bicycloheptene 
dicarboximid) 

5 --- --- --- --- --- 
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สำรก ำจัดศัตรูพืช/
ลิ้นจี่ 

ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs)  
(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 

สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 
Naled 0.5 --- 0.1* --- --- --- 

Novaluron 0.01* 0.01* 0.7 --- --- --- 

Paraquat dichloride 0.05 0.02 1 --- 0.01* 0.01* 

Phosphine 0.01* 0.05 0.01* --- --- --- 

Piperonyl Butoxide 10 --- 8* --- --- --- 

Prallethrin 1 --- --- --- --- --- 

Propetamphos 0.1 --- --- 0.1 --- --- 

Pyrethrins 1 1 1 --- --- --- 

Pyriproxyfen 0.3 0.05* 1 --- --- --- 

Resmethrin 3 0.1* 0.1* --- --- --- 

Spinetoram 0.3 0.05* 0.2 --- --- --- 

Spinosad 0.3 0.02* 0.3 --- --- --- 

Spirotetramat 13* 15 13* 13* 15 15 

Tebuconazole 1.6 0.02* 2 --- --- --- 

Thiamethoxam 0.02* 0.05 2 0.02* --- --- 
Zeta-Cypermethrin 0.05* 2 0.05* --- 2 2 

มะม่วง 
สำรก ำจัดศัตรูพืช/

มะม่วง 
ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs)  

(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 
สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 

1-Naphthaleneacetic acid 0.05 0.05 --- --- --- --- 
Abamectin 0.01 0.01 --- --- --- --- 

Acephate 0.02 0.01* --- --- --- --- 

Acetamiprid 0.01* 0.01* 1 --- --- --- 

Azoxystrobin 2 0.7* 1 2 0.7* 0.7* 

Bifenazate 7 0.01* 0.2 --- --- --- 

Bifenthrin 0.05* 0.3 0.3 --- --- --- 

Boscalid 1.5 0.05* --- --- --- --- 
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สำรก ำจัดศัตรูพืช/
มะม่วง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs)  
(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 

สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 
Buprofezin 0.9 0.1* 0.9 --- 0.1* 0.1* 
Carbendazim/benomyl --- --- --- --- --- 2 
Captan --- --- --- --- --- 5 
Carbaryl --- --- --- --- --- 1 
Carfentrazone-ethyl 0.1 0.01* 0.1 --- --- --- 
Chlorantraniliprole 4 0.01* 4 --- --- --- 

Chlorfenapyr 0.01* 0.01* 0.3 --- --- --- 

Chlorothalonil 1 0.01* 0.5 --- --- --- 

Chlorpyrifos 0.1 0.05* 0.05* --- --- --- 

Cyfluthrin 0.05 0.02* 0.02* --- --- --- 
Cypermethrin --- --- --- --- --- 0.7 
Cyprodinil 1.2 0.05* 5 1.2 --- --- 

d-Phenothrin 0.01* 0.05 0.02 --- --- --- 

Deltamethrin 0.05* 0.05* 0.5 --- --- 0.2 

Dinotefuran 0.01* --- 1 --- --- --- 
Dithiocarbamates --- --- --- --- --- 2 
Esfenvalerate 0.05* 1.5 1 --- --- --- 
Ethephon --- --- --- --- --- 2 
Etofenprox 5 0.01* 2 --- --- --- 

Etoxazole 0.2 0.02* 0.3 --- --- --- 

Fenpropathrin 1 0.01* 2 1 --- --- 

Fenpyroximate 0.15 0.05* 1 --- --- --- 
Fenvalerate --- --- --- --- --- 1.5 
Ferbam 4 

(Regional) 
--- 2* 7 2* 2* 

Fludioxonil 5 2 --- 0.45* 2 2 

Gamma Cyhalothrin 0.01* --- --- --- 0.2 0.2 

Glyphosate 0.2 0.1* 0.2 --- --- --- 

Hydroprene 0.2 --- --- --- --- --- 
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สำรก ำจัดศัตรูพืช/
มะม่วง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs)  
(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 

สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 
Imidacloprid 1 0.2* 1 1 0.2* 0.2* 

Lambda Cyhalothrin 0.01* 0.2 0.5 0.01* 0.2 0.2 

Malathion 8 0.02* 8 --- --- --- 

Mancozeb 15 2* 2* --- 2* 2* 

Metalaxyl-M (Mefenoxam) 0.4 0.05* --- --- --- --- 

Methidathion 0.05 0.02* 0.2 --- --- --- 

Methoxyfenozide 0.6 0.02* --- --- --- --- 

MGK 264 (n-octyl 
bicycloheptene dicarboximid) 

5 --- --- --- --- --- 

Myclobutanil 3 0.02* 1 --- --- --- 

Naled 0.5 --- 0.1* --- --- --- 

Novaluron 0.01 0.01 --- --- --- --- 

Paraquat dichloride 0.05 0.02 0.05 --- 0.01* 0.01* 

Phosphine 0.01* 0.05 0.01* 0.01* --- --- 

Piperonyl 
Butoxide 

8 --- 8 8 --- --- 

Prallethrin 1 --- --- --- --- --- 
Profenofos --- --- --- --- --- 0.02 
Propetamphos 0.1 --- --- 0.1 --- --- 

Pyraclostrobin 0.6 0.05* 0.05* 0.1 0.05* 0.05* 

Pyrethrins 1 1 1 1 --- --- 

Pyridaben 0.1* 0.5 0.7 --- --- --- 

Pyriproxyfen 1 0.05* 1 --- --- --- 

Resmethrin 3 0.1* 0.1* --- --- --- 

Spinetoram 0.3 0.05* --- --- --- --- 

Spinosad 0.3 0.02* 0.3 --- --- --- 

Spirodiclofen 1 1 1 1 --- --- 

Spirotetramat 0.6 0.3* 0.3* 0.3* 0.3* 0.3* 
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สำรก ำจัดศัตรูพืช/
มะม่วง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs)  
(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 

สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 
Tebuconazole 0.15 0.1 0.1 --- 0.05* 0.05* 

Thiabendazole 10 5 3* --- 5 5 

Thiamethoxam 0.4 0.5 0.2* 0.4 --- --- 
Thiophanate-mehyl --- --- --- --- --- 2 
Trifloxystrobin 0.7 0.5* 0.7 0.7 --- --- 

Triflumizole 2.5 0.1* 2 --- --- --- 

Zeta-Cypermethrin 0.7 0.7 0.03* --- 0.7 0.7 

มังคุด 
สำรก ำจัดศัตรูพืช/

มังคุด 
ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs) 

(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 
สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 

Abamectin 0.01 0.01 --- --- --- --- 

Acephate 0.02 0.01* 1 --- --- --- 

Acetamiprid 0.01* 0.01* 1 --- --- --- 

Bifenthrin 0.05* 0.05* 0.3 --- --- --- 
Carbaryl --- --- --- --- --- 1 
Chlorfenapyr 0.01* 0.01* 2 --- --- --- 

Chlorpyrifos 0.1 0.01* 1 --- --- --- 

Cyfluthrin 0.05 0.02* 1 --- --- --- 

d-Phenothrin 0.01* 0.05 0.02 --- --- --- 

Deltamethrin 0.05* 0.05* 0.5 --- --- --- 

Dinotefuran 0.01* --- 0.7 --- --- --- 

Esfenvalerate 0.05 0.02* 3 --- --- --- 

Etofenprox 5 0.01* --- --- --- --- 

Gamma Cyhalothrin 0.01 --- --- --- --- --- 

Glyphosate 0.2 0.1* 0.2 --- --- --- 

Hydroprene 0.2 --- --- --- --- --- 

Lambda 0.01* 0.02 0.5 0.01* --- --- 
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สำรก ำจัดศัตรูพืช/
มังคุด 

ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs) 
(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 

สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 
Cyhalothrin 

MGK 264 (n-octyl 
bicycloheptene dicarboximid) 

5 --- --- --- --- --- 

Naled 0.5 --- 0.1* --- --- --- 

Novaluron 0.01* 0.01* 0.7 --- --- --- 
Phosalone --- --- --- --- --- 1 
Phosphine 0.01* 0.05 0.01* --- --- --- 

Piperonyl Butoxide 10 --- 8* --- --- --- 

Prallethrin 1 --- --- --- --- --- 
Profenofos --- --- --- --- --- 10 
Propetamphos 0.1 --- --- 0.1 --- --- 

Pyrethrins 1 1 1 --- --- --- 

Pyriproxyfen 0.1 0.05* 1 --- --- --- 

Resmethrin 3 0.1* 0.1* --- --- --- 

Spinosad 0.02* 0.02* 0.3 --- --- --- 

Thiamethoxam 0.02* 0.05 2 0.02* --- --- 

Zeta-Cypermethrin 0.05* 2 0.5 --- --- --- 

สับปะรด 
สำรก ำจัดศัตรูพืช/

สับปะรด 
ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs) 

(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 
สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 

2,4-d --- --- --- --- --- 0.05 
Abamectin 0.01 0.01 --- --- --- --- 

Acephate 0.02 0.01* --- --- --- --- 

Acetamiprid 0.01 0.01 --- --- --- --- 

Ametryn 0.05 --- 0.05 --- --- 0.05 
Atrazine --- --- --- --- --- 0.1 
Bifenthrin 0.05 0.05 --- --- --- --- 

Bromacil 0.1 --- 0.07* --- --- --- 
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สำรก ำจัดศัตรูพืช/
สับปะรด 

ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs) 
(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 

สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 
Carbaryl 2 0.01* 2 --- --- --- 

Chlorantraniliprole 1.5 0.01* 2 --- --- --- 

Chlorfenapyr 0.01 0.01 --- --- --- --- 

Chlorpyrifos 0.1 0.05* 0.05* --- --- --- 

Cyfluthrin 0.05 0.02* 0.02* --- --- --- 

d-Phenothrin 0.01* 0.05 0.02 --- --- --- 

Deltamethrin 0.05* 0.05* 0.5 --- --- --- 

Diazinon 0.5 0.3 0.1* --- 0.1* 0.1* 

Dinotefuran 0.01 --- --- --- --- --- 

Diuron --- --- --- 1 --- --- 

Endosulfan 1  
(Time limited) 

0.05* 2 --- --- --- 

Esfenvalerate 0.05 0.02* 1 --- --- --- 

Ethephon 2 2 2 0.5* 2 2 

Etofenprox 5 0.01* 2 --- --- --- 

Fludioxonil 20 0.01*  --- --- --- 

Fosetyl-Al 0.1* 50 80 0.1* --- --- 

Gamma Cyhalothrin 0.01 --- --- --- --- --- 

Glyphosate 0.01 0.01 0.01 --- --- --- 

Hexazinone 0.6 --- 0.2* --- --- --- 

Hydramethylnon 0.05 --- 0.05 --- --- --- 

Hydroprene 0.2 --- --- --- --- --- 

Inorganic bromide 
resulting from fumigation 
with methyl bromide 

20* 50 20* --- 20* 20* 

Lambda Cyhalothrin 0.01* 0.02 0.5 0.01* --- --- 

Malathion 8 0.02* 8 8 --- --- 

Metalaxyl 0.1 0.05* ---  --- 0.1 
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สำรก ำจัดศัตรูพืช/
สับปะรด 

ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs) 
(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 

สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 
Metalaxyl-M (Mefenoxam) 0.1 0.05* --- --- --- --- 

MGK 264 (n-octyl bicycloheptene 
dicarboximid) 

5 --- --- --- --- --- 

Naled 0.5 --- 0.1* --- --- --- 

Novaluron 0.01 0.01 --- --- --- --- 

O-phenylphenol 10 0.05* 10 10 --- --- 

Oxamyl 1 0.01* 1 --- --- --- 

Paraquat dichloride 0.05 0.02 0.05 --- 0.01* 0.01* 

Phosphine 0.01* 0.05 0.01* --- --- --- 

Piperonyl Butoxide 8 --- 8 8 --- --- 

Prallethrin 1 --- --- --- --- --- 

Propetamphos 0.1 --- --- 0.1 --- --- 

Propiconazole 4.5 0.05 0.1 4.5 0.02* 0.02* 

Pyrethrins 1 1 1 1 --- --- 

Pyriproxyfen 0.3 0.05* --- --- --- --- 

Resmethrin 3 0.1* 0.1* --- --- --- 

Spinetoram 0.04 0.05 0.02* --- --- --- 

Spinosad 0.02 0.02 0.02 --- --- --- 

Spirotetramat 0.3 0.3 --- 0.3 --- --- 

Tebuconazole --- --- --- --- --- --- 

Thiamethoxam 0.02 0.05 0.01* 0.02 0.01* 0.01* 

Triadimefon 2* 3 3 --- 5 5 

Triflumizole 4 0.1* 2 --- --- --- 

Zeta-Cypermethrin 0.05 0.05 0.03* --- --- --- 
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มะพร้ำว 
สำรก ำจัดศัตรูพืช/

มะพร้ำว 
ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs)  

(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 
สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 

3-Hydroxycarbofuran -- -- -- -- -- 0.02 
Abamectin 0.01 0.01 --- --- --- --- 

Acephate 0.02* 0.02* 0.1 --- --- --- 

Acetamiprid 0.01* 0.06 0.1 --- 0.06 0.06 
Alpha-Cypermethrin 0.05* 0.05* 0.2 --- 0.05* 0.05* 
Bifenthrin 0.05 0.05 0.05 --- 0.05 0.05 
Carbosulfan -- -- -- -- -- 0.2 
Carbosulfan/Carbofuran -- -- -- -- -- 0.02 
Carbaryl -- -- -- -- -- 1 
Carfentrazone-ethyl 0.1 0.01* 0.08 --- --- --- 
Chlorfenapyr 0.01* 0.02 2 --- --- --- 

Chlorpyrifos 0.1 0.05* 0.2 --- --- 0.05* 

Cyantraniliprole 0.04 --- --- 0.04 --- --- 

Cyflumetofen 0.01* --- 2 --- --- --- 

Cyfluthrin 0.05 0.02* 0.04 --- --- --- 

d-Phenothrin 0.01* 0.05 0.02 --- --- --- 

Deltamethrin 0.05 0.05 0.05 --- --- --- 

Dinotefuran 0.01* --- 0.7 --- --- --- 

Esfenvalerate 0.05* 0.05* 0.2 --- --- --- 

Etofenprox 5 0.01* 0.1 --- --- --- 

Flonicamid 0.15 0.05* 0.4 --- --- --- 

Fluoride 40 25* --- --- --- --- 

Flutriafol 0.02* 0.05 --- --- --- --- 

Fluxapyroxad 0.06 0.01* --- --- --- --- 

Gamma Cyhalothrin 0.01 --- --- --- 0.01 0.01 

Glyphosate 0.1* 0.1* 0.2 --- --- --- 

Hydroprene 0.2 --- --- --- --- --- 



155 
 

สำรก ำจัดศัตรูพืช/
มะพร้ำว 

ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs)  
(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 

สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 
Lambda Cyhalothrin 0.01* 0.05 0.5 0.01* 0.01* 0.01* 

MGK 264 (n-octyl 
bicycloheptene dicarboximid) 

5 --- --- --- --- --- 

Naled 0.5 --- 0.1* --- --- --- 

Novaluron 0.01* 0.01* 0.7 --- --- --- 

Phosphine 0.01* 0.05 0.01* --- 0.01* 0.01* 

Piperonyl Butoxide 10 --- 8* --- --- --- 

Prallethrin 1 --- --- --- --- --- 

Propetamphos 0.1 --- --- 0.1 --- --- 

Pyrethrins 1 1 1 --- 0.5* 0.5* 

Pyriproxyfen 0.1 0.05 0.02* --- --- --- 

Resmethrin 3 0.2 0.1* --- --- --- 

Spinosad 0.02* 0.07 0.02* --- 0.07 0.07 

Sulfuryl fluoride 1* 10 1* --- 3 3 

Thiamethoxam 0.02* 0.05 0.02* 0.02* --- --- 

Tolfenpyrad 0.05 --- --- --- --- --- 

Zeta-Cypermethrin 0.05* 0.05* 0.2 --- 0.05* 0.05* 

มะขำม 
สำรก ำจัดศัตรูพืช/

มะขำม 
ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs) 

(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 
สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 

Abamectin 0.01* 0.02 --- --- --- --- 

Acephate 0.02 0.02 --- --- --- --- 

Acetamiprid 0.01* 0.1 5 --- --- --- 

Azoxystrobin 2 0.03* 70 --- --- --- 

Bifenthrin 0.05* 0.1 10 --- --- --- 

Chlorfenapyr 0.01* 0.05 10 --- --- --- 

Chlorpyrifos 0.1* 1 1 --- --- 0.05 
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สำรก ำจัดศัตรูพืช/
มะขำม 

ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs) 
(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 

สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 
Cyfluthrin 0.05* 0.1 2 --- --- --- 

d-Phenothrin 0.01* 0.05 0.02 --- --- --- 

Deltamethrin 0.05* 0.05* 1 --- --- --- 

Dinotefuran 0.01* --- 10 --- --- --- 

Esfenvalerate 0.05* 0.1 3 --- --- --- 

Etofenprox 5 0.01* 5 --- --- --- 

Gamma Cyhalothrin 0.01  --- --- --- --- 

Glyphosate 0.2 0.1* 2 --- --- --- 

Hydroprene 0.2 --- --- --- --- --- 

Lambda Cyhalothrin 0.01* 0.05 1 0.01* --- --- 

MGK 264 (n-octyl 
bicycloheptene dicarboximid) 

5 --- --- --- --- --- 

Naled 0.5 --- 0.1* --- --- --- 

Novaluron 0.01* 0.01* 0.5 --- --- --- 

Phosphine 0.01* 0.05 0.1 --- --- --- 

Piperonyl Butoxide 10 --- 8* --- --- --- 

Prallethrin 1 --- --- --- --- --- 

Propetamphos 0.1 --- --- 0.1 --- --- 

Pyrethrins 1 0.5* 1 --- --- --- 

Pyriproxyfen 0.1 0.05* 1 --- --- --- 

Resmethrin 3 0.2* 0.2* --- --- --- 

Spinosad 0.02* 0.02* 10 --- --- --- 

Thiamethoxam 0.02* 0.05 5 0.02* --- --- 

Zeta-Cypermethrin 0.05* 0.1 5 --- --- --- 
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ข้ำว 
ชื่อสำรก ำจัด
ศัตรูพืช/ข้ำว 

ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs) 
(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 

สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 
2,4-D 0.5 0.1* --- --- --- 0.1* 
3-Hydroxycarbofuran -- -- -- -- -- 0.1 
Abamectin 0.01 0.01 --- --- --- --- 

Acephate 0.02 0.01* ---  --- --- 1 

Acetamiprid 0.01 0.01 --- --- --- --- 

Acifluorfen 0.1 --- --- --- --- --- 

Alpha-Cypermethrin 1.5* 2 --- --- 2 2 

Azoxystrobin 5 5 --- 5 5 5 
Bensulfuron-methyl 0.02 --- --- --- --- --- 
Bentazon 0.05 0.1 --- 0.05 0.01* 0.01* 

Bifenthrin 0.05 0.05 --- --- --- --- 
Bispyribac-sodium 0.02 --- --- --- --- --- 
Captan 0.05 0.02* --- --- --- --- 

Carbaryl 15  0.01* --- --- --- 1 
Carbendazim/benomyl --- --- --- --- --- 2 
Carbosulfan --- --- --- --- --- 0.2 
Carbosulfan/carbofuran --- --- --- --- --- 0.1 
Carboxin 0.2 0.01* --- --- --- --- 
Carfentrazone-ethyl 1.3 0.05* ---  --- --- 
Chlorantraniliprole 0.15* 0.4 --- 0.15* 0.4 0.4 

Chlorfenapyr 0.01* 0.02 --- --- --- --- 

Chlorpyrifos 0.1  0.05 * --- --- 0.5 0.1 
Chlorpyrifos-methyl 6 3 --- --- 0.1* 0.1* 
Clomazone 0.02 0.01* --- --- --- --- 

Clothianidin 0.01* 0.5 --- --- 0.5 0.5 

Cyfluthrin 0.05  0.02 * --- --- --- --- 

Cyhalofop-butyl 0.4 0.02* --- --- --- --- 

d-Phenothrin 0.01* 0.05 --- --- --- --- 
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ชื่อสำรก ำจัด
ศัตรูพืช/ข้ำว 

ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs) 
(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 

สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 
Deltamethrin 1* 2 --- --- 2 2 

Diflubenzuron 0.02 0.05 --- --- 0.01* 0.01* 

Dinotefuran 9 8 --- --- 8 8 

Diquat dibromide 0.02* 0.05 --- --- --- --- 
Dithiocarbamates --- --- --- --- --- 0.05 
Endothall 0.05 --- --- --- --- --- 

Esfenvalerate 0.05  0.02 * --- --- --- --- 

Etofenprox 0.01* 0.5 --- --- 0.01* 0.01* 

Fenoxaprop-Ethyl 0.05 --- --- 0.05 --- --- 
Fenitrothion --- --- --- --- --- 1 
Fipronil 0.04 0.005* --- --- 0.01 0.01 

Fludioxonil 0.02 0.01* --- 0.02 0.05 0.05 

Fluoride 12 2* --- --- --- --- 

Fluoxastrobin 4 0.05* --- 0.1 --- --- 

Fluroxypyr 1.5 0.05* --- --- --- --- 

Flutolanil 7 2* --- --- --- --- 

Fluxapyroxad 5 0.01* --- 3 --- --- 

Gamma Cyhalothrin   1 --- --- --- 1 1 

Glufosinate-ammonium 1 0.9* --- 1 0.9* 0.9* 

Glyphosate 0.1* 0.1* --- --- 30 30 

Halosulfuron-methyl 0.05 0.01* --- --- --- --- 

Hydroprene 0.2 --- --- --- --- --- 
Hydrogen Phosphide --- --- --- --- --- 0.1 
Imazethapyr 0.3 --- --- --- --- --- 

Imazosulfuron 0.02 0.01* --- --- --- --- 
Imidacloprid --- --- --- --- --- 0.05 
Inorganic bromide resulting from 
fumigation with methyl bromide 

50 50 --- --- 50 50 
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ชื่อสำรก ำจัด
ศัตรูพืช/ข้ำว 

ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs) 
(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 

สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 
Iprodione 10 3* --- --- --- --- 

Isoxadifen-ethyl 0.1 --- --- 0.1 --- --- 

Lambda Cyhalothrin 1 1 --- 1 1 1 

Malathion 8 8 --- 8 --- --- 

Metalaxyl 0.1 0.05* --- --- 0.05* 0.05* 

Metalaxyl-M (Mefenoxam) 0.1 0.05* --- 0.05* --- --- 
Methyl Bromide --- --- --- --- --- 1 
MGK 264 (n-octyl 
bicycloheptene dicarboximid) 

5 --- --- --- --- --- 

Naled 0.5 --- --- 0.5 --- --- 

Novaluron 0.01 0.01 --- --- --- --- 

Orthosulfamuron 0.05 0.03* --- --- --- --- 

Paraquat dichloride 0.05 0.05 --- --- 0.05 0.05 

Pendimethalin 0.1 0.05* --- --- --- --- 

Penflufen 0.01 --- --- 0.01 --- --- 

Penoxsulam 0.02 0.01* --- --- --- --- 

Phosphine 0.1 0.1 --- 0.1 --- 0.1 

Piperonyl Butoxide 20* --- --- 20* 30 30 
Pirimiphos-methyl --- --- --- --- --- 5 
Prallethrin 1 --- --- --- --- --- 

Propanil 10 0.2* --- --- --- --- 

Propetamphos 0.1 --- --- 0.1 --- --- 

Propiconazole 7 0.7* --- 7 --- --- 

Prothioconazole 0.35 0.02* --- --- --- --- 

Pyrethrins 3 3 --- 3 0.3* 0.3* 

Pyriproxyfen 1.1  0.05 * --- --- --- --- 

Quinclorac 5 5 --- 5 --- --- 

Resmethrin 3 0.5* --- --- --- --- 
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ชื่อสำรก ำจัด
ศัตรูพืช/ข้ำว 

ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุด (MRLs) 
(มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 

สหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ โคเด็กซ์ ไทย** 
Saflufenacil 0.03 --- --- 0.03 0.01* 0.01* 

Spinosad 1.5 1* --- 1.5 1* 1* 

Sulfuryl fluoride 0.04 0.05 --- 0.03* 0.05 0.1 

TCMTB 0.1 --- --- --- --- --- 

Thiamethoxam 0.02* 0.6 --- 0.02* --- --- 

Thifensulfuron-methyl 0.05 0.05 --- --- --- --- 

Thiobencarb 0.2 0.01* --- --- --- --- 
Thiophanate-methyl --- --- --- --- --- 2 
Tribenuron Methyl 0.05 0.01* --- --- --- --- 

Triclopyr 0.3* 1 --- --- --- --- 

Trifloxystrobin 3.5 0.02* --- 3.5 5 5 

Zeta-Cypermethrin 1.5* 2 --- --- 2 2 

หมำยเหตุ :  เครื่องหมาย ---  หมายถึง ไม่มีการก าหนดค่า  MRLs 
                    *  หมายถึงค่า MRLs ที่มีความเข้มงวดมากท่ีสุด 
                               **  ค่า MRLs ตัวอักษรทึบ ปรับปรุงล่าสุดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันท่ี 

16 ตลุาคม 2556  ตัวอักษรปกติ เป็นการอ้างอิงมาตรฐานโคเด็กซ์ 
ที่มำ : Foreign Agricultural Service, USDA (http://www.mrldatabase.com/) 

 

 

 

 

 

 



161 
 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ค.  

รำยช่ือผู้น ำเข้ำผลไม้สดจำกประเทศไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย                                        
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รำยช่ือผู้น ำเข้ำผลไม้สดจำกประเทศไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

1. Best Oriental Produce 
2929 Leonis Blvd. 
Vernon, CA 90058-2915 
Tel. (323) 923-1660 
Fax. (323) 923-1666 
e-mail : ben@bestorientalproduce.com 
Website: www.bestorientalproduce.com 
Contact : Ms. Amnart  Charoensukvanich, Owner 

       Products : Fresh tropical fruits  (young coconut,  
        tamarind, mangosteen, longan) 

2.  D.P. Trading Co. 
1801 E. Washington Blvd. 
Los Angeles, CA 90021-3126 
Tel. (213) 747-1679 
Fax. (213) 747-1682 
e-mail : dptrading@earthlink.net 
Contact : Ms. Doungchai Kuramarohit, President 

       Products : Fresh & frozen tropical fruits & vegetable      
(durian, tamarind, young coconut, mangosteen) 

 
3. HH Organic Co. 
691 S. Irolo SE., # 1802 
Los Angeles, CA 90005 
Tel. (516) 680-6755 
Fax. (213) 999-5454 
e-mail : jwh7000@gmail.com 
Contact : Mr. John  Hong, President 
Products : Fresh fruit (young coconut) 

4. N.T.W. Import & Export (USA), Inc. 
20109 Avenida Pamplona 
Cerritos, CA 90703-7643 
Tel. (562) 865-5278 

        Fax. (562) 865-5278 
        e-mail : ntw.boon@hotmail.com 
      Contact : Mr. Boonsong  Anuntasukhon, Owner         

Products : Fresh tropical fruits (Durian, mangosteen)    

5.    Top Quality Produce, Inc.  
623 Vineland Ave.,  
La Puente, CA 91746                 
Tel. (626) 968-2288  
Fax. (626) 723-4854 
e-mail : tpq5568@yahoo.com 
Website : http://topquality-produce.com 

Contact : Mr. Mao-Hsin Wu, President 
Products : Fresh fruits (young coconut, longan) 

6.  Melissa’s/World Variety Products Inc. 
    2053 Imperial Ln. 
    Superior, CO 90027-8232 
    Tel : (303) 499-9929 
     Fax : (303) 499-1839 
     e-mail : billgerlach@melissas.com 
     Website: www.melissas.com 
     Contact : Mr. Bill  Gerlach, R&D 
     Products : Rice, fresh tropical fruits (young coconut,     
     tamarind), dried fruits (Lychee), frozen (edamame) 

  
 
 
 
 
 

mailto:ben@bestorientalproduce.com
http://www.bestorientalproduce.com/
http://www.bestorientalproduce.com/
mailto:dptrading@earthlink.net
mailto:jwh7000@gmail.com
mailto:tpq5568@yahoo.com
http://topquality-produce.com/
mailto:billgerlach@melissas.com
http://www.melissas.com/
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รายช่ือผู้เคยน าเข้าผลไม้สดจากประเทศไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

1. Tiao Peng Trading Co. 
        31760 Hayman St,  
        Hayward, CA 94544-7934   
       Tel. (510) 475-8288 
       Fax. (510) 475-8999                                                
       e-mail : tiaopeng@pacball.net 
       Website : www.tiaopeng.com 
       Contact : Mr. Danai  Kietbumiungikul, President      
       Products : Food products (rice noodle, Hom Mali    
       rice)  Fresh & frozen tropical fruits (can fruit & juice,     
       oriental grocery products, Lucky Flame gas stove) 

2. Kiem’s Produce Co., Inc.  
      270 Napoleon St.,  
        San Francisco, CA 94124-1017         
      Tel. (415) 550-1394 

       Fax. (415) 550-1396 
       Contact : Mr. Edwin  See, Owner 
       Products : Food products, fresh & frozen fruits      

 
 

ผู้น ำเข้ำผลไม้สดแช่แข็งจำกประเทศไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
 

1.     H.C. Foods Co., Ltd. 
       6414 Gayhart St. 
        Commerce, CA 90040-2506 
       Tel : (323) 722-8648 

       Fax : (323) 722-6469 

       e-mail : general@hcfoods.net 
       Website : www.hcfoods.net 
       Contact : Mr. Paul  Sher, President 

Products : Food stuff (canned food, oriental & 
         jasmine rice, seafood, vegetable & fruit,  
       confectionery & snack), fresh & frozen fruit 

   (mangosteen, rambutan, durian), tamarind paste  
         and frozen corn. 

  

 
 
 
 

 
 

mailto:tiaopeng@pacball.net
http://www.tiaopeng.com/
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ภำคผนวก ง.  

ตัวอย่ำงวิธีกำรบ ำบัดศัตรูพืชเพื่อกำรน ำเข้ำผลไม้เมืองร้อนเข้ำสู่สหรัฐอเมริกำ 
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1.  กำรบ ำบัดด้วยวิธีกำรฉำยรังสี (Irradiation treatment)    
          ตัวอย่าง ผลไม้ที่น าเข้าสู่สหรัฐอเมริกาจากประเทศต่าง ๆ ที่ต้องผ่านกระบวนการบ าบัดด้วยการ
ฉายรังสี T105-a-2   

 
 

2.   กำรบ ำบัดด้วยควำมเย็น (cold treatment)  
         ตัวอย่าง การน าเข้าลิ้นจี่ ล าไย จากไต้หวันต้องผ่านกระบวนการบ าบัดด้วยความเย็น T107-h เพ่ือ
บ าบัดศัตรูพืชประเภท Bactrocera dorsalis (Oriental fruit fly), Bactrocera curcubitae (melon 
fly) และ Conopomorpha sinensis (lychee fruit borer) และ T107-j เพ่ือบ าบัดศัตรูพืชประเภท 

Bactrocera dorsalis (Oriental fruit fly)   
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3. กำรบ ำบัดด้วยกำรอบไอน้ ำ (Vapor heat)   

      ตัวอย่าง การน าเข้ามะม่วงจากไต้หวันเข้าสู่สหรัฐอเมริกาต้องผ่านกระบวนการบ าบัดด้วยไอน้ าร้อน 
T106-d เพ่ือบ าบัดศัตรูพืชประเภท Bactrocera dorsalis (Oriental fruit fly) และ B.cucurbitae 

 

 

 

 

 

 



167 
 

4. กำรบ ำบัดด้วยลมร้อน (High temperature forced air)  
     ตัวอย่าง การน าเข้ามะม่วงจากเม็กซิโกเข้าสู่สหรัฐอเมริกาต้องผ่านกระบวนการบัดบัดด้วยลมร้อน 
T103-c-1 

 
5. กำรบ ำบัดด้วยกำรจุ่มในน้ ำร้อน (Hot  water immersion) 
     ตัวอย่าง การน าเข้าล าไยจากฮาวายจะต้องผ่านกระบวนการบ าบัดด้วยการจุ่มในน้ าร้อน T102-d-1  

หรือการน าเข้ามะม่วงจากประเทศในแถบอเมริกากลางหรือใต้ จะต้องผ่านกระบวนการบ าบัด  T102-a ที่

ขนาดหรือปริมาณรับรังสีที่ต่างกันตามแหล่งที่มาของผลไม้ 
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ภำคผนวก จ. 

รายชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์มะขามของประเทศไทย 

ท่ีได้รบัการยกเว้นจากการกกักันโดยมติ้องตรวจสอบทางกายภาพ (DWPE)  

ภายใต้ Import Alert ในระดับท่ัวโลกของ FDA  
(Green List) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



170 
 

 รำยช่ือบริษัทและผลิตภัณฑ์มะขำมของประเทศไทย 
ที่ได้รับกำรยกเว้นจำกกำรกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทำงกำยภำพ (DWPE)  

ภำยใต้ Import Alert ในระดับทั่วโลกของ FDA   
(Green List) 

(List of firms and their products that have met the criteria for exclusion from Detention without Physical Examination 
(DWPE) under Import Alert (a.k.a. Green List) 

ชื่อ/ที่อยู ่ รหัส/ชนิดสินค้ำ วันที่ประกำศ 
1. Asiatic Agro Industry Co.,Ltd 

65 Moo 5, Rama II Road, , Ampawa, Th-75  
Thailand 

- 09/16/2009 

1.   Asia Sun World Corp., Ltd. 
273 Soi Chok Chai Chamroen, Rama 3 Rd , 
Yannawa , Bangkok, Thailand  

33 S - - 99 Candy Specialties, N.E.C. (without Chocolate)  
Notes : Tamarind Candy 

09/16/2009 

2. Asian Best Products (1999) Co.,Ltd. 
245 Petkasem Rd. , Muang Nakhon Pathom, 
Nakhon Pathom, Thailand 

21 V - - 14 Tamarind, Juice, Milk, Creme, Drink or Nectar, 
Sub/Tropical Fruit  
Desc : Tamarind Concentrate  
37 J - - 99 Sauces, n.e.c.  
Notes : Tamarind Concentrate  

09/16/2009 

3. Bangkok Tamarind Ltd. 
12446 Bangkok Moi Tarianchan Road , 
Bangkok, Thailand 

21 S - - 14 Tamarind (Subtropical and Tropical Fruit) 
Desc : Fresh Tamarind 

09/16/2009 

4. Boonsong Produce Co Ltd. 
15 Sudbantad Rd , Amphoe Muang, Saraburi, 
Thailand 

21 S - - 14 Tamarind (Subtropical and Tropical Fruit) 
Desc : Fresh Tamarind Fruit  

09/16/2009 

5. Combine Thai Foods Co Ltd. 
76-76/1, 78 Chalaem Nimit Rd. , 
Bangkholaem , Bangkok, Thailand  

21 V - - 14 Tamarind, Juice, Milk, Creme, Drink or Nectar, 
Sub/Tropical Fruit  
Notes : Tamarind concentrate  

09/16/2009 

6.  Fresh Produce Co. Ltd. 
188 Phatthanakan Road, Soi 29 , Suanluang , 
Bangkok, Th-Nota Thailand  

21 S - - 14 Tamarind (Subtropical and Tropical Fruit)  
Notes : Fresh Sweet Tamarind  

 

09/16/2009 

7. Golden Dragon Foods Co., Ltd. 
226-228 Soi Phung, Mi 21sukhumvit 93 , 
Bangkok, Thailand  

 

21 S - - 14 Tamarind (Subtropical and Tropical Fruit)  
Notes : Wet Tamarind  
21 T - - 14 Tamarind, Dried or Paste  
Notes : Wet Tamarind  
21 U - - 14 Tamarind, Jam, Jelly, Preserves, Marmalade, 
Butter or Candied  
Notes : Wet Tamarind  

09/16/2009 
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ชื่อ/ที่อยู ่ รหัส/ชนิดสินค้ำ วันที่ประกำศ 
21 V - - 14 Tamarind, Juice, Milk, Creme, Drink or Nectar, 
Sub/Tropical Fruit  
Notes : Wet Tamarind  
21 W - - 14 Tamarind, Topping or Syrup  
Notes : Wet Tamarind  

9. Golden Farm Trading Co., Ltd. 
5/362 Moo-Ban Chaiyapruek Soi 25 , 
Watcharapol Rd.,Ta-Rang, Bangkhen, 
Bangkok, Thailand  

21 S - - 14 Tamarind (Subtropical and Tropical Fruit)  
Notes : Fresh Tamarind  

 

09/16/2009 

10. Hua Kwang Co. Ltd. 
106 Sondet Chaopraya Road , Bangkok, 
Thailand 

- 09/16/2009 

11. I.V. Pong Supply Ltd. 
199/27-30 Viphavadee-Rangsit Road , 
Bangkokg, Thailand 

- 09/16/2009 

12. K.L. Interfood Co., Ltd. 
670/63 Phahonyothin Rd. , Samseannai, 
Phayathai , Bangkok, Th-10, Thailand 

21 T - - 14 Tamarind, Dried or Paste 
Notes : Dried Tamarind 

09/16/2009 

13. Laumpong Trading Ltd, PART. 
126/268 Moo 5 Sukaprachasarn 2 Rd., 
Pakkret, Nonthaburi, Thailand 

21 R - - 14 Tamarind (Subtropical and Tropical Fruit Purees) 
21 S - - 14 Tamarind (Subtropical and Tropical Fruit) 
21 T - - 14 Tamarind, Dried or Paste 
21 X - - 14 Tamarind (Subtropical/Tropical Fruit Pulp) 

09/16/2009 

14. Leykhasiri Co., Ltd. 
No.201 Terdthai 33, Terdthai Road i , 
Bukkalo Thonburi, Bangkok, Thailand 

 

21 V - - 14 Tamarind, Juice, Milk, Creme, Drink or Nectar, 
Sub/Tropical Fruit 

Notes : Concentrate Cooking Tarmarind Sauce 
37 J - - 99  Sauces, n.e.c. 
Notes : Concentrate Cooking Tarmarind Sauce 

09/16/2009 

15. Maplao Namhom Thai Company 
46 Moo 3 Tambon Lak 2 Banpaew, 
Samutsakorn, Thailand  

21 S - - 14 Tamarind (Subtropical and Tropical Fruit)  
Desc : Fresh Tamarind  

 

09/16/2009 

16. PA-Siam Intertrade Co. Ltd. 
619,621,623, 1138/39-41, Rama 3 Road , 
Bangpongpang, Yannawa , Bangkok,Thailand 

21 T - - 14 Tamarind, Dried or Paste 
Notes : Tamarind Paste 

09/16/2009 

17. Penta Impex Co., Ltd. 
4 Moo 11 , Bangrak Yai Ban Mai Rd , 
Northburi, Thailand  

21 S - - 14 Tamarind (Subtropical and Tropical Fruit)  
Notes : Tamarind Seedless  

09/16/2009 
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ชื่อ/ที่อยู ่ รหัส/ชนิดสินค้ำ วันที่ประกำศ 
18. Siam Bicent Commercial Co., Ltd. 

199 Moo 10, Tambol Dong-Kee-Lek , 
Ampher Muang , Muang Prachin Buri, 
Prachin Buri, Thailand  
 

21 T - - 14 Tamarind, Dried or Paste  
Desc : Concentrated Cooking Tamarind  

 

04/07/2014 

19. Siam Original Food Co., Ltd. 
5 Soi Somdejchaophraya Somdejchaophraya , 
Bangkok, Thailand 

21 V - - 14 Tamarind, Juice, Milk, Creme, Drink or Nectar, 
Sub/Tropical Fruit 

Notes : Tamarind Juice Concentrate 
 

09/16/2009 

20. Siam Worakit Food Iimport Export Ltd., Part. 
10/107-108 Moo 7 Bangkhuntien Road , 
Takhum Bangkhuntien , Bangkok, Thailand  

  
 

21 S - - 14 Tamarind (Subtropical and Tropical Fruit)  
Notes : Tamarind Concentrate  
21 T - - 14 Tamarind, Dried or Paste  
Notes : Tamarind Concentrate  
21 V - - 14 Tamarind, Juice, Milk, Creme, Drink or Nectar, 

Sub/Tropical Fruit  
Notes : Tamarind Concentrate  
37 J - - 99 Sauces, n.e.c.  
Notes : Tamarind Concentrate 

09/16/2009 

21. Sky Fresh Co. , Ltd. 
98/61 MOO 11 Factory Land 2, Soi 4 , 
Puthamonthon No. 5 Rd. Raiking ,  
Sam Phran, Nakhon Pathom, Thailand  

21 - - - -- Fruit/Fruit Prod  
Notes : Fresh Tamarind  

 

09/16/2009 

22. Thai Agri Foods Public Co., Ltd. 
155/1 Moo 1, Theparak Road, Bangsaothong, 
Bangplee , Samutprakarn, Thailand 

21 V - - 14 Tamarind, Juice, Milk, Creme, Drink or Nectar, 
Sub/Tropical Fruit 

  

09/16/2009 

23. Thai Village Product Company Limited 
47 Sap Road, Sipraya , Bangkok, TH-10, 
Thailand  

 

21 S - - 14 Tamarind (Subtropical and Tropical Fruit)  
Notes : Tamarind Paste  
21 T - - 14 Tamarind, Dried or Paste  
Notes : Tamarind Paste  

09/16/2009 

24. Thai World Import&Export Co., Ltd 
964/9 Soi Wat Chan Nai, Bangklo , 
Bangkholame , Bangkok, Thailand  

21 T - - 14 Tamarind, Dried or Paste  
Desc : Pure Tamarind w/o seeds (paste)  

02/02/2010 

หมายเหตุ :  ประกาศเมื่อวันที ่28 เมษายน 2557 
ที่มา : FDA  (http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_63.html) 
 
 

http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_63.html
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ภำคผนวก ฉ. 
 

รำยช่ือบริษัทและสินค้ำของประเทศไทย 
ในบัญชีกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทำงกำยภำพ (DWPE) เนื่องจำกสำรก ำจัดศัตรูพืช (Pesticide)  

ภำยใต้ Import Alert ของ FDA 
(Red List)  
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รำยช่ือบริษัทและสินค้ำของประเทศไทย 
ในบัญชีกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทำงกำยภำพ (DWPE) เนื่องจำกสำรก ำจัดศัตรูพืช (Pesticide) 

ภำยใต้ Import Alert ของ FDA 
(Red List) 

(List of firms and their products subject to Detention without Physical Examination (DWPE)   
under Import Alert (a.k.a. Red List) 

ชื่อ/ที่อยู ่ รหัส/ผลิตภัณฑ์ ชนิดผลไม้ ชนิดสำรพิษตกค้ำง วันที่ประกำศ 
1. Bangkok Dehydrated Marine Product 

Co., Ltd. 
33/3 MU 8 Lardloomkaew-
Pathumthani Road , T. Kubangluang, 
A. Lardloomkaew , Pathumthani, 
Thailand  

20 B - - 11 Loganberries, Dried or Paste 
Desc : Dried Longan  
Notes : 673173 SAN-DO; 
Methoxy  

ล ำไยแห้ง  TRICLOPYR 
 
 
 

05/20/2011 
 
 
 

21 T - - 18 Longan, Dried or Paste  
Desc : Dried Longan  
Notes : 673173 - SAN-DO 
Methoxy  

ล ำไยแห้ง TRICLOPYR 
 
 

05/25/2011 

2. Boonmee International Co. 
600/775 Moo 14, T. Kuxot, A. 
Lamlookka , Pathumtani, Thailand 

21 S - D 21 Durian, Durion 
(Subtropical and Tropical Fruit) 
Notes : 9/27/2000 

ทุเรียน PROCYMIDONE 09/16/2009 

3. Bophit Development Ltd Partnership 
79-81 Thanurat Rd Vorarat Arcade , 
Bangkok, Thailand  

21 S - D 21 Durian, Durion 
(Subtropical and Tropical Fruit)  
Notes:7/14/95  

ทุเรียน PROCYMIDONE 09/16/2009 

4. Cititex Enterprises Co., Ltd. 
40/29 Moo 5 Karnchanapisek Road , 
BANGBON, Bangkok, Th-10 
Thailand  

  
 

21 S - D 18 Longan  
(Subtropical and Tropical Fruit)  
Notes:11/14/06  

ล ำไย CYPERMETHRIN 
 
 

09/16/2009 
 
 

21 S - T 18 Longan  
(Subtropical and Tropical Fruit)  
Notes:11/14/06  
 

ล ำไย CYPERMETHRIN 09/16/2009 

5. First World Import & Export Co., Ltd.       
369/5-6 Soi Wat Poman Sathupradit 
Rd , Yannawa , Bangkok, Thailand  

21 S - D 21 Durian, Durion 
(Subtropical and Tropical Fruit)  
Notes : 8/7/96  
 

ทุเรียน METHAMIDOPHOS 09/16/2009 

6. New Lamthong Foods Industries Co., Ltd.  
78/2 Moo 8 Phaprathon-Banpraw Road 
, Muang Nakhon Pathom, Nakhon 
Pathom, Thailand  

21 S - - 05 Mango  
(Subtropical and Tropical Fruit)  
Desc : Riped Mango  
Notes : 657997 LOS-DO  
 

มะม่วง  CYPERMETHRIN 06/07/2011 
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ชื่อ/ที่อยู ่ รหัส/ผลิตภัณฑ์ ชนิดผลไม้ ชนิดสำรพิษตกค้ำง วันที่ประกำศ 
7. Roongcharoen Produce SupplyCo.,Ltd.                                     

69/1 M3 Tambon Banmai Ampur 
Samphan , Nakornphathom, Thailand 

21 S - - 21 Durian, Durion 
(Subtropical and Tropical Fruit)  
Desc : Durian  
Notes : 733052 LOS-DO ;Perchloraz  

ทุรียน CARBENDAZIM 
(MBC) 

05/22/2012 
05/23/2012 

8. Sunshine International Co. Ltd      
43/20 Lumloogga Rd , Pathumthani, 
Thailand  

21 S - - 21 Durian, Durion 
(Subtropical and Tropical Fruit)  
Notes:9/18/95  

ทุเรียน PROCYMIDONE 09/16/2009 

9. Tanaya International Co., Ltd.          
273 Rama 3 Soi 53 Rama 3 Road , 
Yannawa , Bangkok, Thailand  

21 S - D 18 Longan  
(Subtropical and Tropical Fruit)  
Desc : Long Goon  

ล ำไย CYPERMETHRIN; 
CHLORPYRIFOS  
 

09/16/2009 
11/13/2009 

 
 

21 S - D 99 Subtropical and 
Tropical Fruit, N.E.C.  
Desc : Long Goon  
Notes : 6/29/05 - chlorpyrifos;      
              8/4/05 - cypermethrin  

ล ำไย CYPERMETHRIN; 
CHLORPYRIFOS 

 
 

 

10/27/2009 
 
 
 

 
21 S - T 18 Longan  
(Subtropical and Tropical Fruit)  
Desc : Long Goon  

ล ำไย CHLORPYRIFOS; 
CYPERMETHRIN 
 

11/13/2009 
 

 

21 S - T 99 Subtropical and 
Tropical Fruit, N.E.C.  
Desc : Long Goon  
Notes : 6/29/05 - chlorpyrifos;  
              8/4/05 - cypermethrin  

ล ำไย CHLORPYRIFOS; 
CYPERMETHRIN 

10/27/2009 
 
 
 

 
10. Vanda Preserved Food Co.,Ltd.       

52 Moo 7 Tambol, Saentor, Tamaka , 
Kanchanaburi, Kanchanaburi 
Thailand  
  

21 S - H 05 Mango  
(Subtropical and Tropical Fruit)  
 Notes:3/1/04  

มะม่วง ENDOSULFAN I 
 
 

09/16/2009 

21 T - - 05 Mango,  
Dried or Paste  
Notes:3/1/04 
 

มะม่วง 
(แห้งหรือ
เปียก) 

ENDOSULFAN I 09/16/2009 

11. Solana Co., Ltd 
273 Soi 53 Rama 3 Rd , Yannawa , 
Bangkok, Yala Thailand  
 
 

21 S - D 18 Longan  
(Subtropical and Tropical Fruit)  
Notes : 2/11/03  
 

ล ำไย CYPERMETHRIN; 
METALAXYL; 
PARATHION-
METHYL; 
 

09/16/2009 
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ชื่อ/ที่อยู ่ รหัส/ผลิตภัณฑ์ ชนิดผลไม้ ชนิดสำรพิษตกค้ำง วันที่ประกำศ 
 
 

21 S - D 19 Lychee, Lichee, 
Litchi, Leechee  
(Subtropical and Tropical Fruit)  
Notes : 2/13/03  

ล้ินจ่ี CHLORPYRIFOS; 
DIMETHOATE; 

09/16/2009 

21 S - D 21 Durian, Durion 
(Subtropical and Tropical Fruit)  
Notes : 5/30/01  

ทุเรียน PROCYMIDONE 09/16/2009 

21 S - T 18 Longan  
(Subtropical and Tropical Fruit)  
Notes:2/11/03  

ล ำไย PARATHION-
METHYL; 
CYPERMETHRIN; 
METALAXYL 

09/16/2009 

21 S - T 19 Lychee, Lichee, 
Litchi, Leechee  
(Subtropical and Tropical Fruit)  
Notes : 2/13/03  

ล้ินจ่ี CHLORPYRIFOS; 
DIMETHOATE 

09/16/2009 

หมายเหตุ :  ประกาศเมื่อวันที ่10 ตุลาคม 2557 
ที่มา : FDA  (http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_259.html) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_259.html
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ภำคผนวก ช.  

แบบสอบถำมผู้ประกอบกำรน ำเข้ำผลไม้ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
และ 

หน่วยงำนภำครัฐในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
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วัน เดือน ปี……../………../………… 

แบบสอบถำมผู้ประกอบกำรน ำเข้ำ 

ชื่อธุรกิจ                  
ชื่อเจ้ำของธุรกิจ/ผู้จัดกำร           
ที่อยูเ่ลขท่ี :   เมือง       มลรัฐ        รหัสพื้นที่:          
โทรศัพท์ :             โทรสำร :               
เว็บไซต์:       อีเมล:        
 
1. ประเภทธุรกิจ            

2. ประเภทสินค้าท่ีน าเข้า         
            
              

3. แหล่งน าเข้าสินค้า          
            
              

4. สภาพปัญหา/อุปสรรค ในการน าเข้าสินค้า และการแก้ไข    
4.1  ปัญหาทั่วไป (คุณภาพ การแข่งขัน) เกี่ยวกับการน าเข้าผลไม้จากประเทศไทย   
            
             
            
             
4.2  ปัญหาสารตกค้าง 
1) หน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาเก็บตัวอย่าง       
            
             
2) ช่วงเวลาใดท่ีหน่วยงานดังกล่าวเข้ามาเก็บตัวอย่าง      
            
              

แบบสอบถามผู้ประกอบการน าเข้า หน้า  1/3 
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3) สินคา้ที่มีการเก็บตัวอย่างมีอะไรบ้าง       
            
             
4) ตัวอย่างที่เก็บมีปริมาณเท่าใด        
            
              
5) มีการตรวจสอบวิเคราะห์เรื่องอะไรบ้าง       
            
            
              
6) ระยะเวลาในการวิเคราะห์นานเท่าใด       
            
              
7) ผลการวิเคราะห์มีอะไรบ้าง        
             
              
8) หน่วยงานที่มาตรวจสอบด าเนินมาตรการอย่างไรบ้างเมื่อพบว่าสินค้ามีปัญหา   
            
                  
9) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง  จ านวนเท่าใด       
             
              
10) ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง      
             
              
11) บริษัทด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง       
            
              

แบบสอบถามผู้ประกอบการน าเข้า หน้า  2/3 
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12) สินค้าใดบ้างที่ประสงค์จะน าเข้าเพ่ิมเติมจากประเทศไทย     
            
            
            
              
13) ปัญหาอุปสรรคของการน าเข้าสินค้าจากประเทศไทย     
            
              
            
            
            
            
              
14) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะส าหรับรัฐบาลไทยเพ่ือด าเนินการ    
            
            
            
             
            
            
            
            
            
            
             

แบบสอบถามผู้ประกอบการน าเข้า หน้า  3/3 
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วัน/เดือน/ปี……../………../………… 

แบบสอบถำมหน่วยงำนภำครัฐของสหรัฐอเมริกำ 
  
 

ชื่อหน่วยงำน                 
ที่อยู่ เลขที ่:   ถนน  เมือง       มลรัฐ    รหัสพื้นที่:      
โทรศัพท์ :             โทรสำร :              
เว็บไซต์:       อีเมล:       
 
1. โครงสร้างหน่วยงาน           

             
            
                

2. อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารและการตรวจสอบ     
                
            
            
              

3. กลไกการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงาน       
             
              

4. ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานระดับมลรัฐและรัฐบาลกลาง     
            
            
            
            
              

แบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐ หน้า  1/2 
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5. มาตรฐานสารตกค้างในผักผลไม้สดของมลรัฐแคลิฟอร์เนียแตกต่างจากมาตรฐานของรัฐบาลกลาง
อย่างไร             
            
            
            
               

6. มาตรฐานสารตกค้างในผักผลไม้สดของสหรัฐอเมริกาแตกต่างจากมาตรฐานโคเด็กซ์ อย่างไร  
            
            
            
               

7. สหรัฐอเมริกาใช้หลักเกณฑ์ใดในการก าหนดมาตรฐานสารตกค้างในผักผลไม้สด   
            
            
            
              

8. มลรัฐแคลิฟอร์เนียมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดเป้าหมายการเก็บตัวอย่างตรวจสอบสารตกค้างในผัก
ผลไม้สดน าเข้าอย่างไร          
            
            
              

9. ข้อแนะน าส าหรับการส่งออกผักและผลไม้สดมายังมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา   
            
            
            
            
              

 
แบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐ หน้า  2/2  
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                                                                    วนั/เดือน/ปี……../………../………… 

 

แบบสอบถำมหน่วยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำสหรัฐอเมริกำ 
   
 

ชื่อหน่วยงำน                  
ที่อยู่ เลขที ่:   ถนน  เมือง       มลรัฐ    รหัสพื้นที่:       
โทรศัพท์ :             โทรสำร :               
เว็บไซต์:       อีเมล:        
 
1. โครงสร้างหน่วยงาน          

            
            
               

2. อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับกฎระเบียบและมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร      
            
            
            
               

3. กลไกการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงาน FDA        
            
            
                

4. ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานระดับถิ่นและรัฐบาลกลาง       
            
             
               

แบบสอบถามหน่วยงานของรัฐบาล (FDA) หน้า  1/2 
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5. FDA มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการตรวจสอบสินค้าผักผลไม้น าเข้า     
            
              

6. FDA มีข้ันตอนในการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารน าเข้าอย่างไร    
            
              

7. สาเหตุของการที่ผู้น าเข้าถูกตรวจสอบบ่อยครั้ง       
            
               

8. สาเหตุของการถูกข้ึนบัญชี Import Alert หรือการกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพ (DWPE) 
            
            
             
              

9. การถอดถอนรายชื่อออกจาก Import Alert       
            
             
            
             

10. ข้อแนะน าในเรื่องการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของ
สหรัฐอเมริกา          
            
            
            
            
            
             

แบบสอบถามหน่วยงานของรัฐบาล (FDA)  หน้า  2/2 
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ภำคผนวก ซ. 
 

ค ำศัพทท์ี่ส ำคัญ และอักษรย่อ 
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ค ำศัพทท์ี่ส ำคัญ  

Adulteration การปลอมปน การเจือปน 
Airway bill ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ  
Amenable Species ปศุสัตว์ทั่วไป ได้แก่ วัว ควาย หมู แพะ แกะ ม้า ล่อ  รวมถึงสัตว์ปีก 

ได้แก่ ไก่งวง ไก่ เป็ด ห่าน และนก เป็นต้น  ซึ่งต้องผ่านกระบวนการฆ่า
ช าแหละในสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก
หน่วยงานบริการความปลอดภัยอาหารและการตรวจสอบ (Food 
Safety and Inspection Service, FSIS) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา  

Bill of Lading ใบตราส่งสินค้าทางเรือ เป็นเอกสารที่บริษัทเดินเรือ หรือบริษัทขนส่ง
ออกให้แก่ผู้ส่งสินค้าเพ่ือแสดงว่า บริษัทได้รับสินค้าและสัญญาว่าจะส่ง
สินค้า   ไปยังเมืองท่าปลายทาง โดยระบุเงื่อนไขการช าระค่าระวาง ใบ
ขนส่งสินค้านี้แสดงกรรมสิทธิ์ในสินค้าของผู้ส่ง และโอนกรรมสิทธิ์ต่อไป
ได้โดยเพียงแต่สลักหลังใบขนส่งสินค้า ตามปกติใบขนส่งสินค้าจัดท าเป็น 
3 ฉบับ ผู้ถือได้แก่ บริษัทเรือหรือกัปตันเรือ ผู้ส่งออก และผู้น าเข้า 

Continental US ports ท่าด่านน าเข้าใน 49 มลรัฐของสหรัฐอเมริกา ไม่รวมฮาวาย 
Exotic Species สัตว์พันธุ์ต่างถ่ิน 
Filth สิ่งแปลกปลอม, สิ่งสกปรก 
Foreign Trade Zone เขตปลอดภาษี   
Green List บัญชีรายชื่อบริษัทและสินค้าซึ่งได้รับการยกเว้นจากการกักกันโดยมิต้อง

ตรวจสอบทางกายภาพเนื่ องจากการประกาศ Import Alert ใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค หรือทุกประเทศทั่วโลก ของ FDA   

Import Alert การเฝ้าระวังการน าเข้า เป็นการประกาศแจ้งเตือนของหน่วยงาน FDA 
เกี่ยวกับบริษัท ประเทศ และ/หรือสินค้าที่จะน าเข้าสหรัฐอเมริกาเพ่ือให้
ด าเนินการกักกันสินค้าโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพ เนื่องจากพบ
การละเมิดหรือมีความเป็นไปได้ที่จะมีการละเมิดกฎหมายอาหาร ยา
และเครื่องส าอาง (Food, Drug and Cosmetic Act)  

Licensed custom broker ตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาต 
Misbranding การปิดฉลากไม่ถูกต้อง 
Non-amenable 
Species 

สัตว์และสัตว์ปีกที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทสัตว์ทั่วไป ได้แก่ ควายไบซัน 
กวาง กระต่ายและนกกระทาซึ่งอยู่นอกเหนือการตรวจสอบของ USDA 
แต่ต้องตรวจสอบตามกฎหมาย Agriculture Marketing Act ของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย 
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Reconditioning การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพสินค้าเพ่ือให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ  
Red List บัญชีรายชื่อบริษัท ประเทศ และ/หรือสินค้า ใน Import Alert ของ 

FDA ซึ่งจะต้องถูกกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพ   
Yellow List บัญชีรายชื่อบริษัทและสินค้าที่จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดกว่าปกติ 

หรือบริษัทที่  FDA กังวลเรื่องมาตรฐานการผลิต อาจต้องมีการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมเม่ือน าเข้า และ/หรือวิเคราะห์เพิ่มเติม   
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อักษรย่อ 

ABI Automated Broker Interface  ระบบหน้ าจอการแจ้ งการน า เข้ าแบบ
อัตโนมัติส าหรับนายหน้าที่ได้รับอนุญาต 

ACE Automated Commercial Environment ระบบแวดล้อมทางการค้าแบบอัตโนมัติ 
ADI Acceptable Daily Intake ระดับที่ยอมรับได้ของวัตถุเจือปนในอาหารที่

บริโภคต่อวัน ก าหนดเป็นร้อยละต่อน้ าหนัก
ตัวของผู้บริโภค 

AHFSS Animal Health and Food Safety 
Services   

หน่ วยงานบริการด้ านสุขภาพสัตว์และ      
ความปลอดภัยด้านอาหาร 

AMS Automated Manifest System  ระบบการส่งข้อมูลสินค้าแบบอัตโนมัติ 
ส าหรับบริษัทผู้ขนส่งสินค้า  

APHIS Animal and Plant Health 
Inspection Service   

หน่วยงานบริการด้านการตรวจสอบสุขภาพ
สัตว์และพืช 

ARfD Acute Reference Dose ค่าอ้างอิงวิกฤติของสารใดสารหนึ่งในอาหาร 
หรือน้ าดื่ มที่ ส ามารถบริ โภค ได้ ในช่ ว ง
ระยะเวลาสั้น  ๆ โดยไม่ เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ก าหนดเป็นร้อยละของน้ าหนักตัว 

a.k.a. Also known as รู้จักกันโดยทั่วไป 
CAC Codex Alimentarius Commission คณะกรรมการโคเด็กซ์ 
CAC Center for Analytical Chemistry  ศูนยเ์คมีวิเคราะห์  
CACs County Agricultural 

Commissioners  
คณะกรรมาธิการเกษตรท้องถิ่น  

CalEPA California Environmental 
Protection Agency 

หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย 

CBP U.S. Customs and Border 
Protection 

หน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดน
สหรัฐอเมริกา 

CDFA California Department of Food 
and Agriculture 

หน่วยงานอาหารและเกษตรของของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย 

CDPH California Department of Public 
Health 

หน่วยงานสาธารณสุขแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

CFR Code of Federal Regulations ประมวลบทบัญ ญั ติ และข้อบั งคับทาง
กฎหมายของรัฐบาลกลาง    

http://www.cdfa.ca.gov/ahfss/
http://www.cdfa.ca.gov/ahfss/


189 
 

CFSAN Center for Food Safety and 
Applied Nutrition   

ศู น ย์ ค ว าม ป ล อด ภั ย ด้ าน อาห ารแล ะ
โภชนาการประยุกต์   

CVB Center for Veterinary Biologics   ศูนย์ชีววิทยาส าหรับสัตว์ 
CVI Certificate of Veterinary 

Inspection 
ใบรับรองสัตวแพทย์ 

CVM Center for Veterinary Medicine  ศูนย์เวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ 
CSI Container Security Initiative  มาตรการข้อตกลงทางด้านการรักษาความ

ปลอดภัยสินค้า 
C-TPAT Customs-Trade Partnership 

Against Terrorism 
โครงการหุ้ นส่ วนความร่วมมือระหว่าง
ศุลกากรและภาคธุรกิจในการต่อต้านการก่อ
การร้าย 

DHS U.S. Department of Homeland 
Security 

ก ร ะ ท ร ว ง ค ว า ม มั่ น ค ง แ ห่ ง ม า ตุ ภู มิ
สหรัฐอเมริกา 

DIO Department of Import Operation หน่วยงานปฏิบัติการด้านการน าเข้า 
DPR Department of Pesticide 

Regulation   
หน่วยงานควบคุมสารก าจัดศัตรูพืช 

DWPE Detention Without Physical 
Examination 

การกักกันโดยมิต้องตรวจสอบทางกายภาพ 

EFSA European Food Safety Authority องค์กรความปลอดภัยด้านอาหารแห่งยุโรป 
EPA U.S. Environmental Protection 

Agency  
หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา 

EPIA Egg Products Inspection Act กฎหมายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากไข่ 
EU European Union สหภาพยุโรป 
FAO Food and Agriculture 

Organization 
องค์การอาหารและเกษตรโลก 

FAS Foreign Agricultural Service   หน่วยงานบริการด้านการเกษตรต่างประเทศ 
FDA U.S. Food and Drug Administration องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา 
FDB    Food and Drug Branch/California 

Department of Health Services  
แผนกอาหารและยา ภายใต้หน่วยงานบริการ
สาธารณสุขของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

FD&C Act Federal Food, Drug, and 
Cosmetic Act 

กฎหมายอาหาร ยา และเครื่องส าอางของ
รัฐบาลกลาง 

FERN Food Emergency Response 
Network   

เครือข่ายการตอบสนองความฉุกเฉินเรื่อง
อาหาร 
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FIFRA Federal Insecticide, Fungicide, 
and Rodenticide Act 

กฎหมายยาก าจัดแมลง เชื้อรา และหนูของ
รัฐบาลกลาง 

FMIA Federal Meat Inspection Act เรื่องการตรวจสอบเนื้อสัตว์ของรัฐบาลกลาง 
FR Federal Register ทะเบียนกลาง 
FSIS Food Safety and Inspection 

Service   
หน่วยงานบริการความปลอดภัยด้านอาหาร
และการตรวจสอบ 

FSMA Food Safety Modernization Act กฎหมายเรื่องการปรับปรุงความปลอดภัย
ด้านอาหารให้ทันสมัย 

GAPs Good Agricultural Practices การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
GC-MS Gas Chromatography - Mass 

Spectrometry 
เครื่องวิเคราะห์สารเคมีที่ใช้เทคนิคในการ
แยกสารผสมในสภาวะที่เป็นก๊าซ  

GMPs Good Manufacturing Practices หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต 
HACCP Hazard Analysis and Critical 

Control Points 
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุม 

HHS U.S. Department of Health and 
Human Services 

ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ ม นุ ษ ย์
สหรัฐอเมริกา 

IS Inspection Services   หน่วยงานบริการด้านการตรวจสอบ 
ISF Importer Security Filing  การแจ้งข้อมูลสินค้าท่ีส่งไปสหรัฐอเมริกาโดย

ทางเรือเพ่ือวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย   
LACF Low-Acid Canned Food อาหารบรรจุกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ า 
LC-MS Liquid Chromatography - Mass 

Spectrometry 
เครื่องวิเคราะห์สารเคมีที่ใช้เทคนิคในการ
แยกสารผสมโดยมีของเหลวเป็นตัวพา    

MAFF Ministry of Agricultural, Forestry, 
and Fisheries 

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น 

MHLW Ministry of Health, Labour and 
Welfare 

กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ
ของญี่ปุ่น 

ML Maximum Level ปริมาณสูงสุด 
MRLs Maximum Residue Limits ปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ 
NOIE Notice of Intended Enforcement การแจ้งมาตรการที่จะน ามาบังคับใช้ 
NOW Notice of Warning การออกใบแจ้งเตือน 
NPPO National Plant Protection Organization องค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ 
OASIS Operational and Administrative 

System for Import Support 
ระบบ ป ฏิ บั ติ ก ารและการบ ริห าร เพ่ื อ
สนับสนุนการน าเข้า 
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ODIFP Office of Data Integration and 
Food Protection 

ส านักงานบูรณาการข้อมูลและการปกป้อง
อาหาร 

OEIO Office of Enforcement and 
Import Operations 

ส านักงานบังคับใช้กฎระเบียบและปฏิบัติการ
น าเข้า 

OFO Office of Field Operation ส านักงานปฏิบัติการในพ้ืนที ่
OIA Office of International Affairs  ส านักงานด้านการติดต่อระหว่างประเทศ 
OIE World Organization for Animal 

Health 
องค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ 

OIEA Office of Investigation, 
Enforcement, and Audit 

ส านักงานสอบสวน บังคับกฎหมายและการ
ตรวจสอบ 

OOEET Office of Outreach, Employee 
Education and Training 

ส านักงานถ่ายทอดความรู้ ให้การศึกษาและ
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 

OM Office of Management   ส านักงานฝ่ายบริหาร 
OPACE Office of Public Affairs and 

Consumer Education 
ส านักงานประชาสัมพันธ์และให้ความรู้
ผู้บริโภค 

OPCA Office of Pesticide Consultation 
and Analysis 

ส านั กงานให้ การปรึกษาและวิ เคราะห์        
สารก าจัดศัตรูพืช 

OPHS Office of Public Health Science  ส านักงานวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
OPPD Office of Policy and Program 

Development 
ส านักงานพัฒนานโยบายและแผนงาน 

ORA Office of Regulatory Affairs ส านักงานควบคุมกฎระเบียบ 
PCPA Canada Pest Control Products 

Act and Regulations  
บทบัญญัติและกฎข้อบั งคับการควบคุม
ศัตรูพืชแห่งแคนาดา 

PDP Pesticide Data Program   โครงการข้อมูลสารก าจัดศัตรูพืช 
PHPPS Plant Health and Pest 

Prevention Services   
หน่ วยงานบริการด้ านสุ ขภ าพ พืชและ        
การป้องกันศัตรูพืช 

PMRA Canada's Pest Management 
Regulatory Agency 

หน่วยงานควบคุมการจัดการเรื่องแมลงของ
แคนาดา 

PPIA Poultry Products Inspection Act กฎหมายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก 
ppm part per million ส่วนในล้านส่วน 
PPQ Plant Protection and Quarantine 

(APHIS, USDA) 
หน่วยงานคุ้มครองและกักกันพืช 
อยู่ภายใต้ APHIS, USDA 

SPS Sanitary and Phytosanitary ความตกลงว่าด้วยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
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TBT Technical Barriers to Trade อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 
USDA U.S. Department of Agriculture กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 
USDOC U.S. Department of Commerce กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา 
VS Veterinary Services   หน่วยงานบริการด้านสัตวแพทย์ 
WTO World Trade Organization องค์การการค้าโลก 
 

 

 

 


