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APHIS ประกาศกฎระเบียบฉบับสุดท้ายว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพือ่การอนุญาตน าเข้าผักและ
ผลไม้ทุกชนดิทั้งที่จะน าเข้ามายังสหรัฐฯ และเคลื่อนย้ายระหว่างรัฐ 

 

สาระส าคัญ 
เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2561 ระเบียบฉบับสุดท้ายว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการอนุญาต

น าเข้าและการเคลื่อนย้ายสินค้าผักและผลไม้ระหว่างรัฐ ของหน่วยงานบริการตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์ (Animal 
and Plant Health Inspection Service: APHIS) ภายใต้กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Department 
of Agriculture: USDA) มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้  APHIS จะต้องน ากระบวนการ Notice-Based 
Process ท่ีเริ่มใช้ต้ังแต่ปี 2550 เพื่อการอนุญาตน าเข้าผักและผลไม้เฉพาะบางชนิด มาใช้ครอบคลุมสินค้าผักและผลไม้
ทุกชนิดทั้งที่จะน าเข้ามายังสหรัฐฯ และเคล่ือนย้ายระหว่างรัฐ  โดย APHIS จะประกาศรายการผักและผลไม้ท่ีได้รับ
อนุญาตให้น าเข้าและข้อก าหนดของการน าเข้าดังกล่าวในรูปแบบประกาศ  ซึ่งจะตีพิมพ์ในทะเบียนกลางของสหรัฐฯ 
(Federal Register) ซึ่งมีระยะเวลาเปิดรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะ 60 วัน และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพื ช ท่ี เกี่ ยวข้องกับรายการสินค้าซึ่ งจะเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหารือผ่านเว็บไซต์ APHIS Stakeholder 
Consultation เป็นเวลาล่วงหน้า 30 วัน ก่อนตีพิมพ์ประกาศ ใน Federal Register รวมท้ังจัดเตรียมบทวิเคราะห์ด้าน
เศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากไม่มีประเด็นข้อขัดแย้งก็จะประกาศอนุญาตใน Federal Register และบันทึกไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อสืบค้นเงื่อนไขการน าเข้าผักและผลไม้ (FAVIR) รวมท้ังในคู่มือของมลรัฐฮาวายและเปอร์โตริโก
เท่านั้น ท้ังนี้ APHIS จะไม่แก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบ7 CFR 318.13 ว่าด้วยข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเข้าสินค้าจา
กมลรัฐฮาวายและเขตการปกครองของสหรัฐฯ และระเบียบ 7 CFR 319.56 ว่าด้วยข้อก าหนดท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับการ
น าเข้าสินค้าผักและผลไม้อีกต่อไป 
 
ความเป็นมา 

1. ก่อนปี 2550 การพิจารณาน าเข้าสินค้าผักและผลไม้มายังสหรัฐฯ ต้องปฏิบัติระเบียบ “Quarantine 56” 
ตามอ านาจของหน่วยงาน APHIS USDA ซึ่งจ าเป็นต้องใช้กระบวนการทางข้อกฎหมายและขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้อง 
(Rulemaking) โดยเฉพาะการออกประกาศร่างระเบียบ (Propose Rule) และระเบียบฉบับสุดท้าย (Final Rule) ท้ังเพื่อ
อนุญาตการน าเข้า และปรับแก้/เพิ่มเติมเงื่อนไขการน าเข้าในทุกกรณี แม้จะเป็นเพียงประเด็นเล็กน้อย จึงท าให้ต้องใช้
ระยะเวลาพิจารณาอนุญาตน าเข้านาน และปริมาณสินค้าคงค้างการพิจารณาจ านวนมาก 

2. ในเดือนมิถุนายน 2550 APHIS จึงประกาศระเบียบฉบับสุดท้ายปรับปรุง “Quarantine 56” โดยก าหนด
กระบวนการ Notice-Based Process ส าหรับใช้อนุญาตน าเข้าผักและผลไม้บางชนิดมายังสหรัฐฯ โดยมุ่งหวังจัดระเบียบ 
ลดความซับซ้อน และเร่งรัดกระบวนการอนุญาตน าเข้าผักและผลไม้รายการใหม่ แต่ยังคงรักษากระบวนงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ท่ีส าคัญ คือ การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเข้าสินค้านั้นๆ ไว้  ท้ังนี้ ผักและผลไม้
รายการใดท่ีไม่มีข้อก าหนดเฉพาะด้านสุขอนามัยพืชเพื่อการน าเข้าไว้ในระเบียบ 7 CFR 319.56 อาจได้รับอนุญาตให้
น าเข้าได้ภายใต้กระบวนการ Notice-Based Process โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขประการใดก็ประการหนึ่ง
หรือมากกว่า ดังนี้ 

2.1 ผ่านการตรวจสอบ ณ ด่านน าเข้าแรกที่สินค้าเดินทางมาถึงสหรัฐฯ แล้ว 
2.2 น าเข้ามาจากพื้นท่ีปลอดศัตรูพืชท่ีก าหนดไว้ 



ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสลุใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  Page 2 
 

2.3 ผ่านขั้นตอนและวิธีการก าจัดศัตรูพืชตามท่ีระบุไว้ในระเบียบ 7 CFR 305 
2.4 ผ่านการตรวจสอบ ณ ประเทศแหล่งก าเนิดโดยผู้ตรวจสอบ หรือตรวจสอบโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐจาก

ประเทศผู้ส่งออกแล้ว 
2.5 น าเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์เท่านั้น 

3. เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2551 APHIS เปิดตัว FAVIR ระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อสืบค้นเงื่อนไขการน าเข้าผัก
และผลไม้ เพื่อเป็นทางเลือกนอกจากเอกสารคู่มือการน าเข้าผักและผลไม้ท่ีมีอยู่เดิม ให้แก่ผู้ใช้บริการเลือกค้นหา
ข้อก าหนดการน าเข้าผักและผลไม้ท่ีมีเงื่อนไขการน าเข้าเฉพาะตามท่ีก าหนดไว้ตามกระบวนการ Rulemaking ก่อนหน้า 

4. ต่อมาในปี 2552 APHIS ได้ขยายการใช้ Notice-Based Process ให้ครอบคลุมการเคลื่อนย้ายผักและผลไม้
บางชนิดจากท้ังมลรัฐฮาวายและเขตการปกครองต่างๆ (ได้แก่ กวม หมู่เกาะนอร์ธเทิร์นมาเรียนา เปอร์โตริโก และหมู่
เกาะเวอร์จิน) มายังภาคพื้นสหรัฐฯ  

 
ปัจจุบัน 

ภายหลังการใช้ระบบ Notice-Based Process กว่า 11 ปี เพื่ออนุญาตน าเข้าผักและผลไม้บางชนิดมายัง
สหรัฐฯ และท่ีเคลื่อนย้ายระหว่างรัฐ APHIS ยังคงมีค าขอเปิดตลาดคงค้างการพิจารณาประมาณ 200 รายการ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นรายการท่ีต้องเข้ากระบวนการ Rulemaking ดังนั้น เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2561 APHIS จึงประกาศระเบียบ
ฉบับสุดท้ายเพื่อขยาย Notice-Based Process ให้ครอบคลุมทุกรายการสินค้าผักและผลไม้สดท่ีน าเข้าใหม่มายังสหรัฐฯ 
และที่เคลื่อนย้ายระหว่างรัฐด้วย  

 
ผลกระทบ 

1. การใช้ระบบ Notice-Based Process ท่ีครอบคลุมนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตน าเข้า
สินค้าผักและผลไม้สดอย่างมีนัยส าคัญ โดยคาดว่าระยะเวลาพิจารณาโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 5 - 12 เดือน/รายการ จากเดิมท่ีใช้
เวลา 18 - 24 เดือน/รายการ 

2. ระบบ Notice-Based Process ท่ีครอบคลุมนี้ จะส่งผลดังนี้ 
    2.1 เพิ่มมาตรการสุขอนามัยพืชใหม่ท่ีสามารถใช้กับผักและผลไม้ท่ีได้รับอนุญาตน าเข้าแล้ว ได้แก่ 

 วิธีการปฏิบัติด้านสุขอนามัยพืช เช่น การควบคุมศัตรูพืชในไร่หรือแปลงปลูก และกระบวนการหลัง
การเก็บเกี่ยว 

 วิธีการก าจัดศัตรูพืชในพื้นท่ีเพาะปลูก เช่น การส ารวจศัตรูพืช การวางกับดัก อาคาร/สถานที่ท่ีมีการ
ควบคุมป้องกันศัตรูพืช (Pest Exclusionary Structures) การตรวจสอบในไร่ 

 วิธีการปกป้องและเคลื่อนย้าย เช่น การขนส่งท่ีมีระบบกันศัตรูพืช การติดฉลากบรรจุภัณฑ์ การ
กระจายสินค้าในสงจ ากัด บรรจุภัณฑ์ท่ีป้องกันแมลง และการน าเข้ามาในเชิงพาณิชย์เท่านั้น 

 วิธีการทางเอกสาร เช่น การขึ้นทะเบียนไรหรือสวน การขึ้นทะเบียนพื้นท่ีเพาะปลูก การขึ้นทะเบียน
โรงคัดบรรจุ  

 การตรวจสอบ ณ ประเทศแหล่งก าเนิดโดยผู้ตรวจสอบ หรือตรวจสอบโดยเจ้าหน้าท่ีองค์กรอารักขา
พืชแห่งชาติ (NPPO) จากประเทศผู้ส่งออก การจัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจติดตามศัตรูพืช หรือ 

 มาตรการอื่นใดท่ีฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ เห็นว่าเหมาะสม 



ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสลุใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  Page 3 
 

    2.2 ยกเลิกคู่มือการน าเข้าผักและผลไม้ (Manual) โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 15 ตุลาคม 2561  
    2.3 ให้สืบค้นข้อมูลเงื่อนไขการน าเข้าผักและผลไม้สดท้ังหมดจาก FAVIR แทน ซึ่งจะได้เพิ่มเติมส่วน 

“Additional Requirements” ในสินค้าบางรายการไว้ด้วย  
    2.4 ส าหรับสินค้าผักและผลไม้ท่ีเคลื่อนย้ายระหว่างรัฐ APHIS จะต้องปรับข้อมูล/เงื่อนไขในคู่มือส าหรับมล

รัฐฮาวายและเขตการปกครอง รวมทั้งเปอร์โตริโก ให้เป็นปัจจุบัน 
    2.5 ใบรับรองสุอนามัยพืชของสินค้าผักและผลไม้ 74 รายการ จะต้องปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในรายละเอียด

ปลีกย่อย ซึ่งไม่ใช่สาระส าคัญ 

3. ระบบ Notice-Based Process ท่ีครอบคลุมนี้ จะไม่ส่งผลต่อ 
    3.1 การน าเข้าต้นพืชเพื่อปลูก (Plant for planting) เนื่องจากไม่อยู่ภายใต้ระเบียบนี ้
    3.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชในรายการสินค้าท่ีขอเปิดตลาด/น าเข้า และการเปิดให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียหารือผ่านเว็บไซต์ APHIS Stakeholder Consultation เป็นเวลาล่วงหน้า 30 วัน ก่อนตีพิมพ์
ประกาศ ใน Federal Register จะยังคงเดิม 

    3.3 การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อประกาศท่ีตีพิมพ์ใน Federal Register เป็นระยะเวลา 60 วัน จะยังคงเดิม 
    3.4 เงื่อนไขการน าเข้าของผักและผลไม้ท่ีได้รับอนุญาตน าเข้าและระบุไว้ก่อนหน้า จะยังคงเดิม    
    3.5 ขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้า ณ ด่านน าเข้า จะยังคงด าเนินการตามปกติและใช้ระยะเวลาเช่นเดิม 

 
ที่มา:  
USDA APHIS:  APHIS Publishes Final Rule to Expand Notice-Based Process for Importation and 
Interstate Movement of Fruits and Vegetables (September 13, 2018) 
Federal Register: Establishing a Performance Standard for Authorizing the Importation and Interstate 
Movement of Fruits and Vegetables (September 13, 2018) 
USDA APHIS: Quarantine 56 (October 14, 2018) 
USDA APHIS: Streamlining Fruits and Vegetables Final Rule FAQ's (October 14, 2018) 
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