
การตรวจสอบสัมภาระที่่�จำาเป็็นของผู้้�ที่่�เดินิที่างจากรัฐฮาวายไป็ยงัแผู่้นดินิใหญ่่ในการตรวจสอบสัมภาระที่่�จำาเป็็นของผู้้�ที่่�เดินิที่างจากรัฐฮาวายไป็ยงัแผู่้นดินิใหญ่่ใน
สหรัฐฯ รัฐอะแลสกาและกวสหรัฐฯ รัฐอะแลสกาและกวม

บริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช
การคุ้มครองและกักกันพืช

กระที่รวงเกษตรสหรัฐอเมริกา

Animal and Plant Health Inspection Service (หน่วย 

งานให้บริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช: APHIS) แห่ง  
U.S. Department of Agriculture 
(กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา: USDA) ห้ามหรือจำากัดการเคลื�อน

ย้ายผลิตภัณฑ์์ทางการเก ษตรในปริมาณมากจากรัฐฮาวายไปยังแผ่นดินให

ญ่่ในสหรัฐฯ ซึ่่�งรวมถึ่งผักผลไม้สดส่วนใหญ่่ พืชและดอกไม้บางประเภท 

เนื�องจากผลิตภัณฑ์์ทางการเกษตรเหล่าน้้้้อาจจะม้อันตรายท้�ซึ่่อนอย่่ 

ซึ่่�งได้แก่ ศััตร่พืชและโรคต่างๆ ท้�แพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็ว ผลไม้ล่กหน่�งห

รือพืชต้นหน่�งท้�ม้ศััตร่พืชและโรคต่างๆ ท้�แพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วอาจก่อใ

ห้เกิด ความเส้ยหายม่ลค่านับล้านได้ นอกจากน้้ ยังนำาไปส่่ความพยายามใ

นการกำาจัดศััตร่พืชและโรคต่างๆ ท้�ม้ค่าใช้จ่ายส่ง ทำาให้ส่ญ่เส้ยรายได้ทาง

การค้าและทำาให้อาหารม้ราคาส่งข่้นด้วย 

APHIS จะดำาเนินการตรวจสอบกระเป๋าทุกใบของผ่้โดยสารท้�เดิน

ทางจากรัฐฮาวายไปยังแผ่นดินใหญ่่ในสหรัฐฯ รัฐอะแลสกาและกวม 

เพื�อป้องกันการแพร่กระจายของศััตร่พืชและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 

ท้�แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าท้�ของ APHIS จะดำาเนินการ 

ตรวจสอบท้�ท่าอากาศัยานก่อนท้�คุณจะออกเดินทาง 

โปรดเตร้ยมตัวเปิดและปิดกระเป๋าของคุณ อย่าติดเทปปิดกล่องเก็บความ 

เย็นและกล่องต่างๆ จนกว่าจะผ่านการตรวจสอบแล้ว หากคุณนำาผักผลไม้สด 

พืช ดอกไม้ ของท้�ระล่กท้�ทำามาจากพืชหรือไม้ หรือผลิตภัณฑ์์ทาง 

การเกษตรประเภทอื�นๆ มาด้วย โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าท้�ตรวจสอบทราบ 

หากคุณไม่ได้สำาแดงสินค้าเหล่าน้้ อาจทำาให้เกิดความล่าช้าและเส้ยค่าปรับ 

ทางแพ่งระหว่าง 100 ถ่ึง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อการฝ่่าฝื่นหน่�งคร้ัง

หากคุณต้องการขนส่งหรือจัดส่งทางไปรษณ้ย์ซ่ึ่�งผลิตภัณฑ์์ทางการเกษตร 

ไปยังแผ่นดินใหญ่่ในสหรัฐฯ รัฐอะแลสกาและกวม ผลิตภัณฑ์์ดังกล่าวจะต้อ

งผ่านการตรวจสอบและ/หรือรับรองโดย APHIS ก่อนท้�คุณจะสามารถึนำา

พัสดุไปยังสำานักงานขนส่งอากาศัยาน ไปรษณ้ย์หรือบริการจัดส่งอื�นๆ ได้ 

ผู้กั ผู้ลไม�สดิผู้กั ผู้ลไม�สดิ

ห้ามมิให้ม้การขนส่งหรือการจัดส่งทางไปรษณ้ย์ซ่ึ่�งผักผลไม้สดส่วนใหญ่่จาก

รัฐฮาวายไปยังแผ่นดินใหญ่่ในสหรัฐฯ โดยตรงหรือผ่านรัฐอะแลสกาหรือกวม 

เนื�องจากม้ความเส้�ยงในการแพร่กระจายศััตร่พืชและโรคบางประเภทได้ 
อย่างไรก็ตาม ม้ข้อยกเว้นบางประการ อนุญ่าตให้จัดส่งสับปะรดและ

มะพร้าวสดท้�ผ่านการตรวจสอบแล้ว อนุญ่าตให้จัดส่งมะละกอ อะบิว 

เอท้โมยา กล้วย ใบหอมแขก แก้วมังกร ลองกอง ลิ้นจ้� มังคุด เงาะ 

มะเฟืืองและมันเทศัได้ แต่จะต้องผ่านการดำาเนินการท้�สถึานท้�ท้�ได้รับอนุมั

ติของ USDA และจะต้องบรรจุในกล่องและม้เครื�องหมายและ 

ตราประทับอย่างเหมาะสม 

อนุญ่าตให้ม้การจัดส่งหรือขนส่งทางไปรษณ้ย์ซึ่่�งผักผลไม ้

แปรร่ปได้ วิธี้การแปรร่ปรวมถึ่งการปรุง การอบแห้งหรือการแช่แข็ง 

สำาหรับขั้นตอนการแช่แข็ง ระหว่างการตรวจสอบ ผลไม้ทุกประเภทจะ 

ต้องแข็งสนิทแล้ว มะม่วงแช่แข็งจะต้องไม่ม้เมล็ด 
โปรดติดต่อขอข้อม่ลเพิ�มเติมเก้�ยวกับวิธี้การแปรร่ปท้�ได้รับการ

อนุมัติจาก APHIS หมายเลขโทรศััพท์ของสำานักงาน APHIS 
ในท้องถึิ�นอย่่ในหน้าถึัดไป

สินค้�าที่่�พบบ่อยและอนุญ่าตให�ขนส่งจากรัฐฮาวาย สินค้�าที่่�พบบ่อยและอนุญ่าตให�ขนส่งจากรัฐฮาวาย 
มายงัแผู่้นดินิใหญ่่ของสหรัฐฯ รัฐอะแลสกาและกวมไดิ� มายงัแผู่้นดินิใหญ่่ของสหรัฐฯ รัฐอะแลสกาและกวมไดิ� 
หลงัจากผู่้านการตรวจสอบแล�วหลงัจากผู่้านการตรวจสอบแล�ว

n ทรายจากบริเวณชายหาด

n มะพร้าว

n อาหารกระป๋องท้�วางจำาหน่าย 
n เมล็ดอบกรอบและดอกไม้สำาหรับการตกแต่ง

n ดอกไม้สด พวงมาลัยและใบไม ้(ยกเว้นดอกไม้ ใบไม้หรืออวัยวะอื�นๆ 

ของพืชสกุลส้มหรือเก้�ยวกับสกุลส้ม 

รวมถึ่งพวงหยกหรือต้นเมานาโลอา)



n เคราฤษ ้(มอสสเปน)

n มันฝ่รั�ง

n สับปะรดสด

n ผลไม้ท้�ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น มะละกอ อะบิว เอท้โมยา กล้วย 

ใบหอมแขก แก้วมังกร ลองกอง ล้ินจ้� มังคุด เงาะ มะเฟืืองและมันเทศั1

n พืชและส่วนต่างๆ ของพืชสำาหรับการปักชำา2  

n ก้อนหิน

n เปลือกหอย ไม่ใช่เปลือกหอยทากบก

n พวงมาลัยและเครื�องประดับท้�ทำาจากเมล็ด

n ไม ้(รวมถึ่งขอนไม้และกิ�งไม)้ และโรสว่ด (แบบแห้ง)

สินค้�าเพิ�มเตมิที่่�อนุญ่าตให�มก่ารจดัิส่งจากรัฐฮาวายไป็ยงักวม

n บ้ท

n ร่ตาบากา

n เทอร์นิพ (แบบไม่ม้หัว)

รายการสินค้�าเพิ�มเตมิที่่�อนุญ่าตให�จดัิส่งจากรัฐฮาวายไป็ยงั
รัฐอะแลสกาไดิ� (แต่ห�ามจดัิส่งไป็ยงัแผู่้นดินิใหญ่่ในสหรัฐฯ 
อก่ที่อดิหน่�ง)

n ฟืักแม้ว

n กล้วยดิบ

n ต้นหอม 
n ถึั�วลิม่า

n กระเจ้�ยบ

n ถึั�ว

n ฟืักทอง

n ถึั�วลันเตา

n ถึั�วแขก

n แตงโม

n ถึั�วพ่ 
n ฟืักเข้ยว

n ถึั�วฝ่ักยาว

n ซึ่่กิน้

สินค้�าที่่�พบบ่อยและไม่อนุญ่าตให�ขนส่งจากรัฐฮาวายมายงั 
แผู่้นดินิใหญ่่ของสหรัฐฯ และรัฐอะแลสกาไดิ�

n ผักผลไม้สด ยกเว้นท้�ได้รับอนุญ่าต

n เบอร์ร้�ทุกประเภท รวมถึ่งผลกาแฟืสดและสาหร่ายพวงองุ่น 
n กระบองเพชรหรือส่วนต่างๆ ของต้นกระบองเพชร

n ส่วนต่างๆ ของต้นฝ่้าย รวมถึ่งสำาล้ก้อน 
n ดอกไม้สดจากต้นพวงหยกและต้นเมานาโลอา

n ผลไม้จากต้นมะเขือแจ้และเตยทะเล (Pandanus) สด

n แมลงและหอยทากท้�ยังม้ช้วิตอย่่

n เมล็ดท้�ม้ผลไม้ติดอย่่และฝ่ักเมล็ดสด

n ดินหรือพืชชนิดใดก็ตามท้�อย่่ในดิน 
n อ้อย

n ผักบุ้ง

n มันเทศั (ดิบ)

n ต้นแก้ว 

ข้อม่ลน้้อาจเปล้�ยนแปลงได้ โปรดติดต่อสำานักงาน APHIS ในพื้นท้�ของ

คุณเพื�อขอข้อม่ลล่าสุด: 

Honolulu (808) 834-3220   

Kona  (808) 326-1252

Kauai  (808) 632-2511 

Hilo  (808) 933-6930

Maui  (808) 877-5261   

โปรดติดต่อ Hawaii Department of Agriculture เพื�อขอข้อม่ล 

เก้�ยวกับการรับรองพืชและส่วนต่างๆ ของพืชสำาหรับการปักชำา: 

Honolulu (808) 832-0566

Hilo  (808) 974-4141

Kauai  (808) 241-7135

Maui  (808) 872-3848

Kona  (808) 326-1077

หากต้องการทราบข้อม่ลเพิ�มเติม โปรดเข้าไปท้�เว็บไซึ่ต์ของ APHIS ท้�  
www.aphis.usda.gov/travel 

USDA เป็นผ่้ส�งมอบ นายจ้างและผ่้ให้ยืมท้�ให้โอกาสทุกคนอย�างเท�าเท้ยมกัน ฉบับเดือนกรกฎาคม 2017                    
PPQ-20-003THA(Thailand) แก้ไขเล็กน้อยเมื�อเดือนกุมภาพันธี ์2020

1  จะต้องม้การดำาเนินการกับผลไม้เหล�าน้้ ณ สถึานท้�ท้�ได้รับการอนุมัติจาก USDA และจะ 
ต้องบรรจุลงในกล�องท้�ม้เครื�องหมายและตราประทับอย�างเหมาะสม

2   โปรดติดต�อ Hawaii Department of Agriculture เก้�ยวกับการรับรองวัสดุพืชพันธี 
ุ์ประเภทราก 


