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อาจมีส่วนผสมที่แตกต่างกันเพื่อให้ผ่านข้อก�ำหนดบทบัญญัติการน�ำเข้าโดยเฉพาะ
หรืออาจจะต้องผ่านการดูแลพิเศษที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถท�ำได้กับจ�ำนวนของ
ปริมาณไม่มาก ซึ่งผลที่ได้ก็คือ, ถึงแม้ว่าสินค้าจะดูเหมือนกันบนชั้นวางสินค้าในร้าน
ค้าในสหรัฐฯ แต่ท่านอาจจะไม่สามารถน�ำเข้าสินค้าชิ้นนั้นเพื่อการบริโภคของตัวท่าน
เองตามกฎหมายได้ โดยทั่วไปแล้ว, ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆในร้าน
ค้าในสหรัฐฯ; แต่ถ้าหากท่านต้องการที่จะทราบเกี่ยวกับการน�ำเข้าสินค้าเหล่านั้น
โดยตรงทางการส่งทางไปรษณีย์ กรุณาติดต่อส�ำนักงาน APHIS ที่ใกล้ที่สุดเสียก่อน

การรับพืช อาหารหรือผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรอื่นๆ
ทางไปรษณีย์
สหรัฐฯ นั้นปลอดจากศัตรูพืชทางการเกษตรและโรคของพืชและสัตว์หลายชนิดที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างหนักในหลายๆ พื้นที่ทั่วโลก เพื่อที่จะจัดการไม่ให้ศัตรพืชูและโรคของ
พืชและสัตว์ไม่ให้เข้ามาในสหรัฐฯ ทางประเทศของเราได้ตรากฎหมายที่ห้ามหรือจ�ำกัด
การน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบางประเภทจากต่างประเทศ รวมถึง เนื้อสัตว์ ผลไม้
ผัก พืช ดิน เมล็ดพันธุ์พืช ยาสมุนไพร และ สิ่งหัตถกรรมที่ท�ำมาจากพืชบางชนิด และ ราย
การอื่นๆ ข้อห้ามต่างๆ เหล่านี้ได้ช่วยปกป้องสหรัฐฯ จากการคุกคามร้ายแรง ซึ่งแม้เพียง
แค่มีศัตรูของพืชและสัตว์ หรือ โรคชนิดใหม่เพียงชนิดเดียว ก็อาจจะท�ำร้ายการเกษตร
และทรัพยากรทรัพยากรของสหรัฐฯ สร้างความเสียหายหลายล้านดอลลาร์ ท�ำให้เสียค่า
ใช้จ่ายมากมายในการก�ำจัด สูญเสียรายได้ทางการค้า และอาจท�ำให้ราคาอาหารสูงขึ้น
โดยการร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ (U.S. Department of
Agriculture - USDA) และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแห่งสหรัฐฯ (Department
of Homeland Security - DHS) ในการบังคับใช้ข้อก�ำหนดบทบัญญัติการน�ำเข้า
ทางการเกษตรของประเทศสหรัฐฯ ท่านเองก็เช่นกัน ท่านมีบทบาทส�ำคัญในการรักษา
ไว้ซึ่งความปลอดภัย การซื้อหาได้และความมากมายของเสบียงอาหารของสหรัฐฯ

เพราะท่านคือ "ผูน้ ำ� เข้า"

ไม่ว่าจะเป็นของฝากที่เพื่อนของท่านที่ไปเที่ยวต่างประเทศส่งมาให้ อาหารที่ครอบครัวของ
ท่านส่งมาให้จากต่างประเทศ หรือ เมล็ดพันธุ์พืชที่ท่านได้ซื้อมาปลูกในสวนหย่อมของท่าน
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต สิ่งที่อยู่ห่อบรรจุภัณฑ์อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ทางการเกษตร
ของสหรัฐฯหรือสภาพแวดล้อม ในฐานะผู้รับห่อบรรจุภัณฑ์ ท่านจะถูกค�ำนึงว่าเป็นผู้น�ำเข้า
และจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นๆตามกฎหมาย ถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ กับสิ่งที่
ติดมาด้วยก็ตาม ห่อบรรจุภัณฑ์อาจจะถูกยึดและท�ำลายทิ้งที่ท่าขาเข้าโดยเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยปกป้องศุลกากรและเขตแดน (Customs and Border Protection - CBP) ของ DHS
ท่านอาจจะต้องจ่ายค่าปรับจ�ำนวนมากตามข้อก�ำหนดบทบัญญัติของ USDA ที่บังคับใช้
เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ดังกล่าว สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้จะเป็นแนวทางปฏิบัติให้ท่าน:
•

ให้ขอการแจ้งกล่าวล่วงหน้า บอกเพื่อนและครอบครัวของท่านว่าให้
แจ้งท่านก่อนที่จะส่งอะไรก็ตามมาให้ท่านที่สหรัฐฯ เพื่อที่ท่านจะได้ตรวจ
สอบกับหน่วยงานให้บริการการตรวจสอบสุขภาพพืชและสัตว์ (Animal
and Plant Health Inspection Service - APHIS) ของ USDA เพื่อให้
แน่ใจว่าสิ่งต่างๆ ที่จะส่งมาเหล่านั้นถูกต้องตามกฎหมายน�ำเข้า

•

ให้ใช้บริการผู้ค้าในสหรัฐฯ ในการน�ำเข้า เมื่อซื้อสินค้าออนไลน์หรือ
ผ่านทางแคตตาล็อก, ให้เลือกสินค้าที่ส่งมาจากภายในสหรัฐฯ ด้วยวิธีการ
นี้ ท่านจะไม่ต้องความรับผิดชอบต่อกระบวนการน�ำเข้าด้วยตัวท่านเอง ถ้า
ท่านซื้อสินค้าที่ส่งมาจากประเทศอื่น ก่อนอื่นให้ตรวจสอบกับส�ำนักงาน
APHIS ที่ใกล้ที่สุดถึงข้อห้ามใดๆก็ตามที่อาจจะบังคับใช้เสียก่อน

•

อย่าคิดว่ามันถูกกฎหมาย เพียงเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างสามารถซื้อหา
ได้ทางออนไลน์ ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะสามารถน�ำเข้าในสหรัฐฯได้
อย่างถูกกฎหมาย ผู้ค้าต่างชาติอาจจะไม่ได้พึงระวังถึงข้อก�ำหนดบทบัญญัติ
ของสหรัฐฯ หรืออาจจะไม่สนใจถึงความรับผิดของท่านในฐานะผู้น�ำเข้า

•

ระวังสิ่งที่ดูเหมือนกัน ถึงแม้ว่าในบางทีของบางชิ้นอาจจะดูเหมือนกัน แต่อาหาร
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของต่างประเทศหลายชนิดๆ ที่อยู่ในตลาดสินค้าย่อย
ของสหรัฐฯ นั้น จะไม่เหมือนกันกับที่อยู่ขายในตลาดต่างชาติ ผลิตภัณฑ์สินค้าปลีก

•

ยุติการส่งซ�้ำ ถ้าพัสดุภัณฑ์ของท่านที่ส่งมาหาท่านโดยครอบครัวหรือเพื่อน
เกิดถูกยึดเอาไว้โดยเจ้าหน้าที่ CBP ท่านต้องแน่ใจให้ได้ว่ารายการพัสดุภัณฑ์
ดังกล่าวจะไม่มีการส่งมาให้ท่านอีก ถ้าท่านซื้อผลิตภัณฑ์จากธุรกิจต่าง
ชาติ ให้ท่านติดต่อผู้ขายเพื่อขอเงินคืน อย่ารับข้อเสนอของผู้ขายที่จะเสนอ
เปลี่ยนพัสดุภัณฑ์ที่ถูกยึดหรือข้อเสนอที่จะส่งสินค้าชิ้นเดิมมาให้ใหม่

•

ตรวจสอบสถานะ ข้อก�ำหนดบทบัญญัติการน�ำเข้าจะเปลี่ยนแปลงอยู่เป็น
ประจ�ำตามการเกิดขึ้นใหม่ของศัตรูพืชและโรคของพืชและสัตวทั่วโลก ถึงแม้ว่า
ท่านอาจจะเคยน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่านทางไปรษณีย์อย่างถูก
กฎหมาย ก็ไม่ได้หมายความว่าสินค้าเหล่านั้นจะยังคงสามารถน�ำเข้าอย่าง
ถูกกฎหมายได้อยู่เช่นเดิม ให้ติดต่อส�ำนักงาน APHIS ที่ใกล้ตัวท่านที่สุดเพื่อ
ตัดสินถึงสถานะของผลิตภัณฑ์และกระบวนการการน�ำเข้าในปัจจุบัน

•

รับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างไปรษณีย์กับการหิ้วเข้ามา การน�ำเข้า
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่านทางไปรษณีย์นั้นไม่ถือว่าเป็นเช่นเดียวกัน
กับการหิ้วเข้ามาในประเทศโดยตัวท่านเองผ่านทางท่าอากาศยานหรือ
ทางชายแดนทางบก กระบวนการที่แตกต่างกันจะถูกบังคับใช้ สามารถดู
ข้อมูลส�ำหรับประชากรสัญชาติสหรัฐฯ ที่เดินทางกลับเข้าประเทศ หรือ ชาว
ต่างชาติผู้ที่วางแผนจะเดินทางมายังสหรัฐฯ ได้ที่หน้าเว็บ ข้อมูลการเดิน
ทางระหว่างประเทศของ APHIS ได้ที่ www.aphis.usda.gov/travel

พืชและเมล็ดพันธุพ
์ ชื เพือ่ การเพาะปลูก

เพื่อกันศัตรูและโรคของพืชออกจากสหรัฐฯ จะไม่อนุญาตให้น�ำพืชที่ยังมีชีวิตและเมล็ด
พันธุ์พืชเพื่อการเพาะปลูกเข้ามาในประเทศสหรัฐฯ โดยไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืช (รวม
ถึงที่น�ำมาจากแคนาดา) ใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ออกให้โดยทางการทางการเกษตร
ของประเทศที่น�ำส่ง จะรับรองว่าพืชหรือเมล็ดพันธุ์พืชนั้นๆ ได้ถูกตรวจสอบ และปลอด
จากศัตรูของพืชและสัตว์และโรคอันตราย และผ่านข้อก�ำหนดการน�ำเข้าที่บังคับใช้อยู่
ถ้าผู้น�ำส่งไม่ยอมเตรียมใบรับรองสุขอนามัยพืชให้ท่าน หรือบอกท่านว่าการซื้อ
ของท่านนั้นไม่จ�ำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองสุขอนามัยพืช ท่านควรที่จะยกเลิกค�ำสั่งซื้อนั้น
เสีย เพราะนั่นหมายความว่า พืชหรือเมล็ดพันธุ์พืชของผู้น�ำส่งไม่สามารถถูกน�ำเข้ามาใน
สหรัฐฯ ได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งมีข้อยกเว้นเพียงหนึ่งเดียวส�ำหรับเมล็ดพันธุ์พืชจ�ำนวน
เล็กน้อยที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้ามาในสหรัฐฯ ได้ ภายใต้ใบอนุญาตกฎเมล็ดพันธุ์พืช
ปลีกย่อย (Small Lots of Seed - SLOS) ของ USDA ที่ใช้แทนหนังสือรับรองสุขอนามัย
พืช สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาต SLOS และวิธีการขอได้จากเว็บไซต์ APHIS ที่
www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/smalllots_seed.shtml
นอกเหนือจากใบรับรองสุขอนามัยพืชแล้ว พืชและเมล็ดพันธุ์พืชบาง
ชนิดอาจจ�ำเป็นต้องมีเอกสารก�ำกับ ต้องมีการดูแลหรือต้องมีการตรวจ
สอบที่มากกว่านั้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ APHIS

ผักและผลไม้สด

ผักและผลไม้สดหลายชนิดได้ถูกห้ามไม่ให้น�ำเข้ามาในประเทศสหรัฐฯ ถึงแม้ว่าผัก
และผลไม้สดจากต่างประเทศจะมีวางจ�ำหน่ายตามตลาดนัดทั่วไปในสหรัฐฯ แต่ว่า
โดยส่วนมากแล้วผักและผลไม้สดดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้น�ำเข้ามาโดยตรง
โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งส�ำหรับการบริโภคส่วนส่วนบุคคล ผู้น�ำเข้าผักและผลไม้เพื่อ
การพาณิชย์จะต้องผ่านข้อก�ำหนดเฉพาะของ APHIS ส�ำหรับ การดูแล การบรรจุ

หีบห่อ การตรวจสอบ และการดูแลสินค้าของผู้น�ำเข้าเพื่อป้องกันซึ่งศัตรูพืชและ
โรคของพืชและสัตว์ทางการเกษตรที่อาจจะมีอันตรายร้ายแรง ตัวอย่างเช่น มะม่วง
ที่มีตัวอ่อนแมลงหวี่แฝงอยู่เพียงผลเดียวถูกส่งมาให้ท่านทางไปรษณีย์จากต่าง
ประเทศ แล้วจากนั้นก็โดนโยนทิ้งลงถังขยะที่นี่ มะม่วงผลนั้นอาจน�ำไปสู่การระบาด
ของแมลงหวี่ที่อาจต้องใช้งบประมาณของสหรัฐฯ นับล้านดอลลาร์ในการก�ำจัด

ผลิตภัณฑ์จากพืช แมลง และ ดิน

ผลิตภัณฑ์พืชตากแห้งหรือผลิตภัณฑ์พืชแปรรูปหลายๆชนิด เช่น เปลือกส้มแห้ง ถั่วเลนทิล
สินค้าหัตถกรรมที่ท�ำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติและสมุนไพรรักษาโรคบางชนิด เป็นต้น ก็
อาจจะมีข้อก�ำหนดการน�ำเข้าพิเศษ ขึ้นอยู่กับว่าถูกน�ำเข้ามาจากประเทศไหน ดินที่ถูกน�ำ
เข้ามาเพื่อใช้ปลูกพืช หรือส�ำหรับเหตุผลอื่นๆ ใดๆ ก็ตาม จะถูกจ�ำกัดการน�ำเข้า เพราะอาจ
มีศัตรูพืชและโรคของพืชและสัตว์แฝงตัวอยู่ในนั้น เช่นเดียวกัน สินค้าที่ไม่ได้ถูกครอบคลุม
ด้วยข้อก�ำหนดบทบัญญัติทางการเกษตรแต่ได้รับการปนเปื้อนด้วยดิน (ตัวอย่างเช่น
รองเท้าสกปรก เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ อุปกรณ์การกีฬาที่เปื้อนโคลน เป็นต้น) อาจจะถูก
ห้ามไม่ให้น�ำเข้าหรือ อาจจะถูกท�ำลายโดยเจ้าหน้าที่ CBP ที่สถานที่เข้า นอกเหนือจาก
นั้น การน�ำเข้าแมลงและหอยทากที่ยังมีชีวิตอยู่ในทุกช่วงวงจรชีวิต รวมถึงไข่ของแมลงและ
หอยทาก จะได้รับอนุญาตให้น�ำเข้ามาก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก APHIS แล้วเท่านั้น

เนือ้ สัตว์ สัตว์และผลผลิตทีไ่ ด้มาจากสัตว์

เนื้อสัตว์ สัตว์ มูลสัตว์และผลผลิตที่ได้มาจากสัตว์ สามารถน�ำโรคร้ายแรงเข้ามาสู่
สหรัฐฯ ได้ รวมถึงโรคมือเท้าปาก โรคนิวคาสเซิลแบบพิเศษ อหิวาตกโรคในสุกรและ
ไข้หวัดนก การระบาดของโรคเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ท�ำให้สัตว์ต่างๆ ป่วยเท่านั้น แต่ยัง
สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลอีกด้วย ตัวอย่างเช่น การระบาด
ของโรคนิวคาสเซิลแบบพิเศษ ใน แคลิฟอร์เนียและมลรัฐทางตะวันตกอื่นๆ ในช่วง
ปีค.ศ. 2002 - 2003 ท�ำให้รัฐบาลกลางและรัฐบาลของมลรัฐต้องเสียค่าใช้จ่าย
กว่า 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการก�ำจัด เจ้าของฟาร์มสัตว์ปีกบางรายไม่ได้เสีย
เพียงแต่สัตว์ปีกในฟาร์มเท่านั้น แต่ยังสูญเสียความเป็นอยู่ของชีวิตอีกด้วย
โดยแบบเดียวกันกับผักและผลไม้ ผลิตภัณฑ์สัตว์แปรรูปบางชนิด (เช่น เนื้อสัตว์
ไข่หมักดอง น�้ำมันสกัดจากสัตว์ และ ผลิตภัณฑ์เนย เป็นต้น) ที่สามารถหาซื้อได้ตาม
ท้องตลาดทั่วไปในสหรัฐฯ นั้น อาจจะถูกห้ามน�ำเข้ามาโดยบุคคลทั่วไป ด้วยความร่วม
มือกับผู้จัดจ�ำหน่ายต่างชาติ ผู้ค้าสหรัฐฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ APHIS ใน
การจัดการ ห่อ และดูแลสินค้าต่างๆ ที่มีความเสี่ยงโรคของตนเอง ด้วยการซื้อสินค้า
เหล่านี้ในสหรัฐฯ แทนที่จะพยายามน�ำเข้าด้วยตัวท่านเอง โดยทั่วไปแล้ว จะท�ำให้ท่าน
ประหยัดได้ทั้งเวลาและขจัดได้ทั้งปัญหา ถ้าท่านต้องการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์โดยตรง
ทางไปรษณีย์ ให้ตรวจสอบกับ APHIS เรื่องความถูกต้องทางกฎหมายและข้อห้ามต่างๆ

การติดต่อ:

ถ้าหากต้องการทราบถึงสินค้าทางการเกษตรเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้น�ำเข้ามายัง
สหรัฐฯ ผ่านทางไปรษณีย์ หรือต้องการที่จะรายงานถึงความเป็นไปได้ที่มีสิ่งของผ่านเข้า
มายังสหรัฐฯ โดยผิดกฎหมาย ขั้นแรกให้ท่านติดต่อ ผู้อ�ำนวยการสุขภาพพืชมลรัฐ
ของ APHIS (ส�ำหรับพืช ผลิตภัณฑ์พืช แมลงและดิน) หรือ สัตวแพทย์เทศบาล
ของ APHIS (ส�ำหรับสัตว์ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่นๆ) รายนามแบบสมบูรณ์
สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ APHIS ที่ www.aphis.usda.gov/StateOffices
ถ้าท่านมีค�ำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการน�ำเข้าพืช ผลิตภัณฑ์พืช แมลงหรือ ดิน
กรุณาโทรมาที่ หน่วยการอนุญาตการป้องกันและกักกันพืช ของ APHIS ที่
หมายเลข (877) 770-5990 หรือ ทางอีเมลที่ permits@aphis.usda.gov
ส�ำหรับค�ำถามอื่นๆเกี่ยวกับการน�ำเข้าเนื้อสัตว์ สัตว์ และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ให้
ติดต่อ ศูนย์แห่งชาติการบริการสัตวแพทย์เพื่อการน�ำเข้าและส่งออกของ APHIS
ได้ที่หมายเลข (301) 851-3300 หรือ ทางอีเมลที่ AskNCIE.Products@aphis.usda.gov.
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับหน้าที่ของ APHIS ในการป้องกันสุขภาพพืชและ
สัตว์ของสหรัฐฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของเราที่ www.aphis.usda.gov
USDA เป็นผู้ให้โอกาสและเป็นผู้จ้างงานอย่างเที่ยงธรรมไม่แบ่งแยก

กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ

•

หน่วยงานให้บริการการตรวจสอบสุขภาพพืชและสัตว์

•

ปกป้องการเกษตรอเมริกัน

