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USDA เป็นผู้สร้างความเท่าเทียมกัน เป็นผู้ว่าจ้างและผู้ให้โอกาส

เอกสารฉบับนี้แทนโปรแกรมช่วยเหลือฉบับที่ 1957 "การหยุดยั้งการลักลอบนำาเข้า
สินค้าเกษตรและส่งเสริมข้อกำาหนดด้านการค้า" ซึ่งประกาศใช้ในเดือนมกราคม 2008

โปรแกรมช่วยเหลือฉบับที่ 2173T

ประกาศใช้ในเดือนมีนาคม 2016



บริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพันธุ์พืช
การห้ามลักลอบและข้อกำาหนดด้านการค้า

หยุดการ
ลักลอบ

          และ

ร่วมส่งเสริม
การค้าอย่าง

ปลอดภัย 

ภายใต้การตรวจสอบของ
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา

แจ้งการลักลอบขนสินค้าเกษตรได้ที:่

1-800-877-3835 หรือ SITC.Mail@aphis.usda.gov

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา



การค้าและการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก
เติบโตขึ้นและขยายตัวอย่างกว้างขวางและ
รวดเร็วมาก โดยนำามาซึ่งความเสี่ยงกับ
ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดอย่างหนึ่งของ
ประเทศเรา นั่นคือ สินค้าเกษตร 

ในขณะที่ความหลากหลายของอาหาร พืช และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต่างประเทศที่มีอยู่ในตลาด
สหรัฐฯ สามารถช่วยยกระดับการใช้ชีวิตของเรา แต่
สิ่งของเหล่านี้อาจเป็นพาหะนำาศัตรูพืช และโรคติด
ต่อใหม่ๆ ที่ยังไม่มีในอเมริกาติดเข้ามาด้วย สินค้าจาก
ต่างประเทศส่วนใหญ่ที่เข้ามาในสหรัฐอเมริกาอย่างถูก
ต้องตามกฎหมาย ได้ผ่านระบบการรับรอง การควบคุม 
และการตรวจสอบที่ออกแบบมาป้องกันศัตรูพืชและ
โรคติดต่อเพื่อไม่ให้เข้ามาในประเทศได้ อย่างไรก็ตาม 
ผลิตภัณฑ์หลายประเภทบางครั้งผ่านระบบคัดกรอง
และเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย ใน
บางกรณี อาจมีสาเหตุมาจากความจงใจลักลอบนำาเข้า
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างผิดกฎหมาย

ศัตรูพืชและโรคติดต่อที่อยู่ในกระบวนการจัดส่ง
สินค้า สามารถทำาลายล้างผลิตผลทางการเกษตรและ
ภูมิทัศน์ของประเทศเราได้ แมลงวันผลไม้สายพันธ์
แปลกๆ ปลวกจากต่างถิ่น วัชพืชที่แพร่พันธ์ได้อย่าง
รวดเร็ว และโรคติดต่อในสัตว์จากต่างประเทศเป็น
เพียงตัวอย่างบางส่วนของการรุกล้ำาที่อาจเข้ามาใน
ประเทศด้วยวิธีนี้ ทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็นกับ
สหรัฐอเมริกา เราต้องสูญเสียเงินนับพันล้านเหรียญกับ
ผลผลิตและตลาดส่งออก และสูญเสียเงินเพิ่มอีกนับ
ล้านเหรียญกับค่าใช้จ่ายในการกำาจัดศัตรูพืชและโรค
ติดต่อในสัตว์ต่างๆ



รวมถึงผลกระทบที่มีกับราคาอาหารและสินค้าเกษตร

อื่นๆ และบ่อยครั้งที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงกับ

ระบบนิเวศของเรา 

ส่วนใหญ่แล้วศัตรูพืชและโรคติดต่อในสัตว์อาจเดิน

ทางได้ไกล ข้ามมหาสมุทร หรือข้ามเขตแดนประเทศ

ได้ แต่เฉพาะเมื่อได้ความช่วยเหลือจากคนเท่านั้น การ

ส่งทางไปรษณีย์หรือการจัดส่งสินค้าเกษตร หรือนำา

ของเหล่านี้ติดตัวไปกับคุณในการเดินทางอาจดูเหมือน

ไม่เป็นอันตราย แต่คุณอาจไม่ทราบว่าคุณอาจกลาย

เป็นพาหะนำาศัตรูพืชและโรคติดต่อในสัตว์ไปยังสถาน

ที่ใหม่ๆ ได้ เพื่อลดภัยคุกคามนี้ โปรแกรมป้องกันการ

ลักลอบและข้อกำาหนดด้านการค้า (SITC) เป็นส่วน

หนึ่งในความพยายามติดตามความเคลื่อนไหวของ

สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยกระทรวงเกษตร

สหรัฐ (USDA) อย่างต่อเนื่อง หนึ่งในพันธมิตรที่สำาคัญ

ที่สุดของเราในการป้องกันนี้คือตัวคุณ 

พืช ผัก และผลไม้ต่างๆ เหล่านี้ถูกยึดจากผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ 
John F. Kennedy ในนิวยอร์ก ผลิตจากต่างประเทศอาจเป็นพาหะนำาศัตรูพืชและโรคติดต่อในสัตว์จาก
ต่างถิ่นเข้ามาในสหรัฐอเมริกา และอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับพืชผัก และทำาให้ต้นทุนการผลิต
เพิ่มขึ้น และเกิดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมได้ (USDA, Erich Glasgow)

ภาคการเกษตรของสหรัฐฯ  
สร้างตำาแหน่งงาน 1 จาก 12 ตำาแหน่ง

ที่มี  
และสร้างผลผลิตเพื่อบริโภคในประเทศ 
โดยผลิตอาหารกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ที่

เรารับประทานกัน



เราทำาอะไร
SITC ดำาเนินการตรวจสอบตามระดับความเสี่ยง 

วิเคราะห์ข้อมูลการนำาเข้า และดำาเนินการควบคุม

ภาคอุตสาหกรรมและสาธารณะเพื่อหยุดการนำาเข้า

และจัดจำาหน่ายสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย เมื่อ

เจ้าหน้าที่ SITC พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ควรจะอยู่ใน

ประเทศ เราจะดำาเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรู

พืชหรือโรคติดต่อที่อาจเป็นอันตรายแพร่กระจาย

ออกไป โดยทั่วไปขั้นตอนเหล่านี้อาจรวมถึงการ

ยึดสินค้า หรือทำาลายโดยกระบวนการกักกันที่ได้

รับอนุญาต และการติดตามการจัดส่งทั้งขาเข้า

และขาออกเพื่อดูเส้นทางของการจัดส่ง ด้วยการ

แทรกแซงตั้งแต่ต้น ทำาให้เราสามารถหยุดศัตรูพืช

และโรคติดต่อก่อนที่จะเกิดการเคลื่อนย้ายไปได้

ไกล ในบางกรณีเราอาจใช้อำานาจทา 

งกฏหมายกับผู้ที่รับผิดชอบต่อสินค้า 

โภคภัณฑ์ที่ละเมิดกฎหมาย โดย 

อาจมีการปรับ ดำาเนินคดีทางอาญา  

หรือทั้งจำาทั้งปรับ



ระหว่างการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ เจ้าหน้าที่ SITC ตรวจสอบ
การจัดส่งกล้าไม้ที่ด้านหลังรถบรรทุกที่เขตแดนระหว่างรัฐแคลิฟอร์เนีย-โอเร
กอน กล้าไม้เป็นพานะสำาคัญที่นำาพาศัตรูพืชและโรคติดต่อให้แพร่ไปได้ไกล 

(USDA, Owen Shiozaki)

เจ้าหน้าที่ SITC รายหนึ่งกำาลังมองหา
แมลงและร่องรอยโรคติดต่อบนใบส้ม
สดที่ยึดได้จากสัมภาระของผู้โดยสาร

ที่สนามบินนานาชาติ (USDA,  
Margaret Shore)



ภายใต้การจับตา
เจ้าหน้าที่ SITC ทำางานทุกจุดทั่วประเทศเพื่อภารกิจ

นี้ เราตรวจสอบตลาดค้าส่ง จุดกระจายสินค้า ร้านค้า

ปลีก ร้านอาหาร และอินเทอร์เน็ต เพื่อมองหาสินค้า

เกษตรต้องห้าม นอกจากนี้เรายังร่วมมือกับกระทรวง

ความมั่นคงและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ ใน

ความพยายามเพื่อป้องกันการลักลอบการนำาเข้าทั้ง

ทางอากาศ ทางบก และทางท่าเรือชายฝั่งทะเลทุกจุด

ทั่วประเทศ โดยใช้การสำารวจ วิเคราะห์ และเครืองมือ

ข่าวสารที่หลากหลายเพื่อให้ภารกิจประสบความสำาเร็จ 

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของเรายังทำาหน้าที่พบปะกับผู้นำา

เข้า ผู้จัดจำาหน่าย พ่อค้า และประชาชนเพื่อจะอธิบาย

เกี่ยวกับข้อกำาหนดในนำาเข้าสินค้าเข้ามาในสหรัฐฯ 

ด้วยการเยี่ยมชมกิจกรรมชุมชนและสถาน

ที่ต่างๆ ที่หลากหลาย เช่นงานแสดง

สินค้าเกษตร โรงเรียน งานปฐมนิเทศก์

นักเรียนต่างชาติ งานแสดงสินค้า และ

อื่นๆ เราได้พูดคุยกับผู้คนมากที่สุดเท่าที่ทำาได้

เพื่อส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรอย่างปลอดภัยและถูก

กฎหมายในประเทศของเรา   

ในขณะที่การสำารวจตลาดค้าปลีกเพื่อตรวจหาผลิตภัณฑ์ที่อาจเล็ดลอดกระบวนการนำาเข้า
ของ USDA เจ้าหน้าที่ SITC ได้ตรวจสอบกล่องของไข่เค็มจากต่างประเทศ (USDA, Dan 
Moore)



USDA, R. Anson Eaglin

เพื่อตอบสนองต่อ
การแจ้งข่าวจาก
สาธารณะชน เจ้า
หน้าที่ SITC ได้
ดำาเนินการยึด

หอยทากยักษ์จาก
แอฟริกากว่า 1,200 

ตัว ซึ่งเป็นหนึ่ง
ของหอยทากที่

สร้างความเสียหาย
มากที่สุดในโลก 
ที่นำาเข้าอย่างผิด
กฎหมายเข้ามาใน

สหรัฐอเมริกา 



ผู้ลักลอบพยายามที่จะส่งเมล็ดพันธุ์ส้มเหล่านี้ โดยแจ้งว่าเป็น "เอกสาร" ไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกา จากอุรุกวัยผ่านบริการจัดส่งในเชิงพาณิชย์ เมล็ดพันธุ์นี้ถูกซ่อนอยู่ในโพรง
สมุดโทรศัพท์ (USDA, Louis Volpe)



เจ้าหน้าที่ SITC เข้าพบเจ้าของบ้านเพื่อให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการนำาเข้า
สินค้าเกษตรจากต่างประเทศ การการช้อปปิ้งออนไลน์และการสั่งซื้อสินค้า
ทางไปรษณีย์ที่เพิ่มขึ้นทำาให้สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้โดยตรงอย่าง
สะดวกสบายจากที่บ้าน แต่น่าเสียดายที่สินค้าเหล่านี้บางส่วนที่ถูกส่งไปยัง
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ละเมิดข้อกำาหนดของ USDA (USDA, Louis Volpe)

ทำาในส่วนของคุณ  
ภาคประชาชนมีส่วนสำาคัญต่อความสำาเร็จของการ

ทำางานของเรา คุณก็สามารถช่วยให้การสนับสนุน 

SITC ในการปกป้องการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

ของสหรัฐจากศัตรูพืชและโรคติดต่อจากต่างประเทศ 

ประการแรก ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะ

นำาสินค้าเกษตรเข้ามาในสหรัฐอเมริกาจากประเทศอื่น 

หรือการขนย้ายข้ามรัฐ 

ประการที่สอง เมื่อคุณทราบแล้ว ให้ทำาตามขั้นตอนที่

เหมาะสม และให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบกฎระเบียบต่างๆ 

ก่อนการจัดส่งแต่ละครั้ง สถานการณ์เกี่ยวกับศัตรูพืช

และโรคติดต่ออาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว บาง

สิ่งบางอย่างอาจได้รับอนุญาตให้นำาเข้าได้ แต่ไม่ได้

แปลว่าจะได้รับอนุญาตให้นำาเข้าได้เสมอไปในอนาคต 

หากคุณมีคำาถามใดๆ โปรดโทรหรือส่งอีเมลถึงเรา เจ้า

หน้าที่ SITC พร้อมที่จะอธิบายถึงกฎระเบียบทางการ

เกษตรของรัฐบาลกลางและขั้นตอนการขอใบอนุญาต  

ประการที่สาม ถ้าคุณคิดว่ามีสิ่งที่ถูกนำาเข้ามาอย่างผิด

กฎหมายแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจให้แจ้งที่  

1-800-877-3835 หรือ  

SITC.Mail@aphis.usda.gov  



เจ้าหน้าที่ SITC ใน San Juan, PR, ตรวจสอบการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศเพื่อค้นหาสินค้าเกษตรที่

ผิดกฎหมาย (USDA, R. Anson Eaglin)

ข้อกำาหนดใน
การนำาเข้าสินค้า
ของสหรัฐอเมริกา:  
สิ่งที่คุณต้องรู้
สิ่งต่อไปนี้อาจถูกจำากัด หรือห้ามไม่ให้นำาเข้ามาใน

สหรัฐอเมริกา:

n พืชและเมล็ดพันธุ์สำาหรับเพาะปลูก

n ผลไม้และผักสด

n พชืผกัตากแหง้และผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากพชื 
(เช่น ข้าว สมุนไพร เปลือกส้ม ผลิตภัณฑ์ไม้
แกะสลัก)

n ดิน

n แมลงและหอยทากที่ยังมีชีวิตรวมถึงไข่ของ
แมลงและหอยทาก

n เนื้อสัตว์ ชีส และผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่นๆ

n สัตว์มีชีวิต (รวมถึงนก)

n ไข่รอการฟัก

n ปลาน้ำาจีดบางชนิด (รวมถึงปลาคราฟและ
ปลาทอง)

n หนังและโครงกระดูกสัตว์บางชนิด

n ผลพลอยได้จากสัตว์และเชื้อพันธุกรรม



ในบางกรณี รายการเหล่านี้อาจได้รับอนุญาตหากมี

การเตรียมเอกสารที่เหมาะสม เช่น ใบรับรองสุขภาพที่

ออกโดยรัฐบาลของประเทศที่สิ่งของนั้นจัดส่งมา ใบ

อนุญาตจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา หรือหลัก

ฐานการรักษาที่ได้รับการรับรองถึงการกำาจัดสัตว์ที่เป็น

สาเหตุของปัญหาแล้ว สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ข้อกำาหนดการนำาเข้าและใบอนุญาต USDA โปรดไปที่ 

www.aphis.usda.gov/aphis/permits



โปรแกรม SITC 
ทำางานร่วมกับ บริษัท 

E-commerce หลายราย 
เพื่อจำาแนกสินค้าเกษตร
ที่จำาหน่ายบนเว็บไซต์ ที่
ไม่สามารถนำาเข้ามาใน
สหรัฐอเมริกาได้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย

เมื่อใดก็ตามที่เป็นไป
ได้ที่ บริษัทเหล่านี้จะลบ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออก
จากเว็บไซต์ของตน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคใน
สหรัฐซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่
อนุญาตให้นำาเข้าเหล่านั้น



การนำาเข้าพืชและ
ผลิตภัณฑ์จากพืช
สำาหรับการจัดส่งเข้ามาของพืชและเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้

ในการเพาะปลูก จำาเป็นต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช

จากประเทศที่ส่งออก เพื่อแสดงว่าสินค้าที่จัดส่งเข้า

มานี้ปลอดศัตรูพืชและโรคติดต่อที่ไม่เป็นที่ต้องการใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไป ผู้ที่ต้องการนำาเข้าพืช

และเมล็ดสำาหรับการเพาะปลูก รวมถึงผลิตภัณฑ์จากพืช

อื่นๆ จะต้องได้รับใบรับรองสุขอนามัยพืชแยกเฉพาะทุก

การจัดส่ง 

ข้อห้ามนำาเข้าต่างๆ ยังมีผลกับผลไม้ พืชผักและ

ผลิตภัณฑ์อบแห้ง รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืช

ทั้งหมดที่อาจมีศัตรูพืชซ่อนเร้นอยู่จากประเทศต้นทาง 

เนื่องจากมีเชื้อโรคจำานวนมากที่อยู่ในดิน ดินจึงต้องมีใบ

อนุญาตเฉพาะเพื่อนำาเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นเดียว

กับแมลงและหอยทากมีชีวิต ในทุกช่วงชีวิต รวมถึงไข่

ของแมลงและหอยทาก

เจ้าหน้าที่ SITC และนักสืบของ USDA ค้นพบตัวอย่างของหอยทากยักษ์แอฟริกันในพุ่มไม้
หลังบ้าน ศัตรูพืชที่แปลกประหลาดนี้กินพืชมากกว่า 500 ชนิดเป็นอาหาร ทำาลายทั้งต้นไม้
ที่ใช้ตกแต่งภูมิทัศน์และการผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นพาหะให้ปรสิตที่เป็น
อันตรายต่อคนอีกด้วย (USDA, Ramon Montalvo)



ศุลกากรสหรัฐและหน่วยป้องกันชายแดน (CBP) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร โดยความช่วย
เหลือจาก SITC, ตรวจสอบพัสดุขาเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาที่ฝ่ายไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
(USDA, Erich Glasgow)

การนำาเข้าสัตว์และ
ผลติภัณฑ์จากสตัว์
สัตว์มีชีวิตและผลพลอยได้จากสัตว์อาจนำามาซึ่ง

เชื่อโรคที่อาจทำาอันตรายต่อสัตว์ปีกหรือปศุสัตว์ของ

สหรัฐอเมริกาได้: ยกตัวอย่างเช่นโรคไข้หวัดนก โร

คนิวคาสเซิล โรคเท้าและปาก หรือไข้หวัดหมู เนื่อง

ด้วยเหตุนี้ ทำาให้การนำาเข้าเนื้อ ชีส สารสกัด หนัง ขน

นก และผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่นๆ จากต่างประเทศ จะ

ต้องมีใบอนุญาตและการรับรอง USDA ที่เหมาะสมเพื่อ

ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดในการนำาเข้าสหรัฐอเมริกา



ติดต่อเรา
คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SITC ที่  

www.aphis.usda.gov/sitc.

หากคุณมีคำาถามใดๆ เกี่ยวกับโปรแกรม SITC หรือพบสิ่ง

ต้องสงสัยที่ถูกนำาเข้ามาโดยไม่ผ่านกระบวนการนำาเข้าอย่าง

ถูกต้อง โปรดโทรถึง SITC สายด่วนโทรฟรีที่  

1-800-877-3835 หรืออีเมล  

SITC.Mail@aphis.usda.gov 

เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยตรง โปรดโทรไปยัง

สำานักงานผู้อำานวยการด้านสุขอนามัยของพืช USDA ประจำา

รัฐใกล้บ้านท่านและขอพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ SITC ไปที่ 

www.aphis.usda.gov/planthealth/sphd เพื่อดู

รายชื่อของสำานักงานและข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีคำาถามเกี่ยวกับการนำาเข้าสินค้าเกษตรหรือการ

ขอใบอนุญาต คุณสามารถติดต่อสำานักงานแห่งชาติได้ตาม

ข้อมูลด้านล่าง

พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
ฝ่ายใบอนุญาต, หน่วยคุ้มครองพันธุ์พืชและกักกันสัตว์                                        
USDA และบริการตรวจสอบสุขภาพพืช 
4700 River Road, Unit 133 
Riverdale, MD 20737 
โทร: (877) 770-5990 
โทรสาร: (301) 734-5786 
อีเมล: plantproducts.permits@aphis.usda.gov

สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว ์ 
National Import Export Services, Veterinary Services                                                      
USDA Animal and Plant Health Inspection Service  
4700 River Road, Unit 40 
Riverdale, MD 20737 
โทร: (301) 851-3300 
โทรสาร: (301) 734-4704/8226 
อีเมล: VS.Live.Animal.Import.Export@aphis.usda.gov  
 (สัตว์มีชีวิต)

 AskNIES.Products@aphis.usda.gov  
 (ผลิตภัณฑ์สัตว์)

ศูนย์บริการสารบบ VS : www.aphis.usda.gov/  
 animal_health/downloads/nies_contacts/sc.pdf


