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                                     การตรวจสินค้าอาหารน าเข้าของ FDA 
(หมายเหตุ: ข้อมลูและภาพทุกภาพเป็นสมบัตขิองรัฐบาลสหรัฐฯหน่วยงาน U.S. Food and Drug Administration, 
Department of Health and Human Service) 

 
       การตรวจสอบสินค้าน าเข้าสหรัฐฯที่เป็นสินค้าภายใต้กฎระเบียบและการควบคุมดูแลของหน่วยงาน U.S.FDA (Food 
and Drug Administration) เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน FDA และ CBP (U.S. Customs and Border 
Protection) สินค้าน าเข้าทุกรายการจะถูก CBP ระบุรหัสพิเศษที่เป็นตัวก าหนดว่าสินค้ารายการนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิด 
ชอบของหน่วยงานใด รหัสดังกล่าวเรียกว่า “Other Government Agency (OGA) flags” รหัสระบุความรับผิดชอบของ 
FDA หรือ FDA flags ประกอบไปด้วย 

1. FD0 หมายถึง สินค้าภายใต้กฎระเบียบของ FDA แต่อาจจะถูก CBP ปล่อยออกมาได้โดยไม่ต้องมีการน าเสนอ
ข้อมูลการน าเข้าเพ่ิมเติมต่อ FDA 

2. FD1 หมายถึง สินค้าที่อาจจะอยู่หรืออาจจะไม่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของ FDA เนื่องจากข้อมูลแจ้งการน าเข้า
ระบุว่าไม่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของ FDA หรือระบุว่าเป็นการน าเข้าที่ได้รับการยกเว้น การน าเข้าในลักษณะนี้
จะถูก FDA ตรวจสอบเป็นครั้งคราวเพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นการน าเข้าที่ถูกต้อง  

3. FD2 หมายถึง การน าเข้าที่ FDA ระบจุะต้องมีข้อมูลต่างๆที่ FDA ก าหนดว่าต้องมีแนบมาพร้อมกับสินค้าด้วย 
4. FD3 หมายถึง การน าเข้าที่อาจจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้า (prior notice) ยกตัวอย่าง การน าเข้าสินค้าที่มีทั้ง 

สินค้าอาหารและที่ไม่ใช่อาหารรวมมาในการจัดส่งสินค้าเดียวกัน 
5. FD4 หมายถึง การน าเข้าสินค้า “อาหาร” ซ่ึงเป็นสินค้าทีจ่ าเป็นต้องมีการแจ้งล่วงหน้าเสมอ 

 
       ส าหรับสินค้าอาหารทุกชนิดที่มีการน าเข้าสหรัฐฯภายใต้ FD4 รวมถึงการน าเข้าที่ใช้สหรัฐฯเป็นที่พักก่อนส่งออกไป
ยังประเทศผู้น าเข้าปลายทางที่แท้จริง (ไม่รวมการน าเข้าที่สินค้าที่ถูกส่งออกต่อไปโดยไม่ได้ถูกน าออกจากด่านน าเข้าที่ท่า
น าเข้าในสหรัฐฯ) จะต้องแจ้งการน าเข้าล่วงหน้าแก่ FDA ผ่านทางระบบ FDA Prior Notice System Interface ซ่ึง FDA 
จะต้องได้รับข้อมูลเหล่านี้และตอบยืนยันว่าได้รับข้อมูลเหล่านี้แล้วก่อนหน้าที่สินค้าจะเดินทางถึงด่านน าเข้าที่เป็น port of 
arrival ในสหรัฐฯ ก าหนดเวลาที่ FDA จะต้องได้รับข้อมูลการจัดส่งสินค้าส าหรับการส่งสินค้าทางเรือคือต้องไม่ต่ ากว่า 8 
ชั่วโมงกก่อนที่สินค้าจะเดินทางถึงด่านน าเข้า ส าหรับการส่งสินค้าทางอากาศจะต้องไม่ต่ ากว่า 4 ชั่วโมง หมายเลขยืนยันว่า
ได้มีการแจ้งน าเข้าล่วงหน้าแล้วจะต้องติดมาพร้อมกับสินค้าเมื่อสินค้าเดินทางถึงด่านน าเข้า 
        การแจ้งล่วงหน้าการน าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบ PREDICT (Predictive Risk-based Evaluation for Dynamic 
Import Compliance Targeting) ที่ FDA ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงของสินค้าภายใต้การดูแลของ FDA ที่
ถูกส่งเข้าไปยังตลาดสหรัฐฯ 
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      เจ้าหน้าที่สอบสวนภาคสนาม (field investigator) ของ FDA จะท าการประเมินความเสี่ยงของสินค้าน าเข้าโดยใช้
ระบบ PREDICT เพ่ือประเมินทางเลือกที่จะใช้ในการจดัการในเบื้องต้นกับสินค้าน าเข้ารายนั้น ทางเลือกเหล่านี้ คือ 

1. “May Proceed”  ส าหรับสนิค้าที่มีการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นที่พอใจของ FDA และ FDA ไม่เห็นว่ามี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบหรือการสุ่มตัวอย่าง สินค้าเหล่านั้นจะถูกปล่อยผ่านออกไปยังศุลกากร
สหรัฐฯเพื่อด าเนินการในข้ันต่อไป สินค้าท่ีถูกปล่อยออกมาในลักษณะนี้ไม่ได้หมายความว่า FDA ยอมรับว่า
เป็นสินค้ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ FDA ดังนั้น หากมีการตรวจพบในภายหลังว่าสินค้าดังกล่าวมีการ
ปฏิบัติที่ผิดกฎระเบียบของ FDA ก็มีสิทธิถูกด าเนินการตามกฎหมายได้ 

2. “Detain without Physical Examination” ยึดไว้โดยไม่ต้องตรวจสินค้า 
3. “Field Exam” ตรวจสินค้าภาคสนามที่จุดน าเข้า 
4. “Sample Analyze” สุ่มตัวอย่างน าไปวิเคราะห์ โดยมีหมายระบุว่า “Notice of Sampling” 

 

   
 
 ในกรณีท่ี FDA ตัดสินใจที่จะท าการสุ่มตัวอย่าง การด าเนินการดังกล่าวอาจจะหมายถึงว่า สินค้าทั้งหมดในการ
น าเข้ารายการดังกล่าวจะต้องมีอยู่ครบเพ่ือรับการสุ่มตัวอย่าง หรือ เฉพาะสินค้ารายการใดรายการหนึ่งเท่านั้นในการน าเข้า
รายการนั้นที่จะถูกกักไว้เพ่ือรับการสุ่มตัวอย่าง สินค้าตัวอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องจะได้รับหมายแจ้ง “May Proceed” การสุ่ม
ตัวอย่างอาจจะกระท าที่ด่านน าเข้าในกรณีท่ีเป็นท่าขนถ่ายสินค้าท่ี FDA มีเจ้าหน้าที่ควบคุมอยู่ ในกรณีที่เป็นท่าขนถ่าย
สินค้าท่ีไม่มีเจ้าหน้าที่ FDA ควบคุมอยู่  FDA อาจจะกระท าการสุ่มตัวอย่างที่สถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางของสินค้า 
หรือ ร้องขอให้ศุลกากรสหรัฐฯที่ด่านน าเข้าท าการเก็บตัวอย่าง ณ ที่ท่าขนถ่ายสินค้าและจัดส่งตัวอย่างไปยังห้องทดลองของ 
FDA เพ่ือท าการทดสอบ 
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 สินค้าท่ีถูก FDA กักไว้ตรวจสอบและไม่พบว่ามีการฝ่าฝืนจะถูกปล่อยออกมาด้วยหมาย “Release Notices” 
สินค้าท่ีถูก FDA ค้นพบว่ามีการฝ่าฝืนและจ าเป็นต้องมีการกักไว้เพ่ือด าเนินการในขั้นต่อไปจะได้รับหมาย “Notice of 
Dentention and Hearing” การ hearing ในที่นี้จะกระท าอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการโต้เถียงหรือ
น าเสนอหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้มีการฝ่าฝืน ระยะเวลาปกติท่ี FDA เปิดโอกาสให้ท า hearing คือ 10 วันท าการ 
 สินค้าท่ีถูกค าสั่ง FDA ให้แก้ไขท่ีอาจจะหมายถึงแคก่ารแก้ไขฉลากสินค้าหรือการแก้ไขอ่ืนๆที่มากกว่านั้น หากมีการ
แก้ไขถูกต้องแล้ว สินค้าจะได้รับการปล่อยออกมา การตัดสินว่าได้มีการแก้ไขให้เกิดความถูกต้องแล้วหรือไม่อาจจะกระท า
แค่การตรวจเอกสารหรืออาจเป็นการสุ่มตัวอย่างออกมาตรวจอีกครั้ง  สินค้าท่ีไม่สามารถแก้ไขได้หรือการแก้ไขไม่ผ่านการ
ยินยอมจาก FDA จะถูกปฏิเสธการน าเข้าพร้อมด้วยค าสั่งให้ท าลายหรือให้ส่งกลับออกไปโดยการด าเนินการทั้งหมดจะต้อง
อยู่ภายใต้การควบคุมของ FDA หรือศุลกากรเพ่ือให้มีการด าเนินการตามค าสั่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดซึ่งปกติแล้วจะอยู่
ภายใน 90 วันจากวันที่ได้รับค าสั่ง และจะมีการติดตามว่าได้มีการด าเนินการตามค าสั่งแล้วหรือยัง 
 สินค้าน าเข้าบางรายแม้ว่าจะไม่ได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ FDA อย่างเต็มที่ แต่การฝ่าฝืนดังกล่าวไม่รุนแรง
มากพอที่จะเข้าขั้นที ่FDA จะกัก (dentention) สินค้าไว้ภายหลังจากการตรวจพบเป็นครั้งแรกจะได้รับการปล่อยออกมา
พร้อมกับระบุว่าเป็นการปล่อยในลักษณะของ “Released With Comment” โดยจะมีค าอธิบายถึงลักษณะการฝ่าฝืนที่
ค้นพบ และอาจจะมีค าเตือนประกอบมาด้วยว่า “Future shipments may be detained unless (ลักษณะของการฝ่า
ฝืนในครั้งนี้) is corrected” (การจัดส่งสินค้าในครั้งต่อไปอาจจะถูกกักนอกเสียจากว่าจะได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว) 
 ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดการกับสินค้าที่ถูกกักไว้ตรวจสอบที่ผู้รับผิดชอบจะต้องจ่ายช าระคืนให้แก่ FDA รวมถึง (1) 
ค่าเวลาของผู้ตรวจสอบ (2) ค่าเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์สินค้า (3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท า
การตรวจสอบในกรณีท่ีไม่ใช่เป็นการเดินทางโดยรถยนต์ (5) ในกรณีที่เป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่า
ระยะทาง (mileage) ค่าผ่านด่าน ค่าน้ ามัน ฯลฯ (6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มาจากการบริหารจัดการ    
 ในกรณีที ่FDA ท าการสุ่มตัวอย่างและ/หรือน าตัวอย่างเข้าไปพิสูจน์ในห้องทดลองแล้วแล้วไม่พบว่ามีการกระท า 
ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ FDA จะชดใช้ค่าเสียหายส าหรับสินค้าตัวที่ถูกเก็บตัวอย่างไป แต่จะไม่จ่ายให้ส าหรับสินค้าท่ีมีการตรวจ
พบในเบื้องต้นว่ามีการฝ่าฝืนและสินค้าที่ถูกค าสั่งให้แก้ไขและได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว 
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                       ภาพแสดงวิธกีารตรวจสินค้าอาหารน าเข้าของ U.S. FDA 
(หมายเหตุ: ข้อมูลและภาพทุกภาพเป็นสมบัติของรัฐบาลสหรัฐฯ U.S. Food and Drug Administration, Department of 
Health and Human Service) 
 

 
                                             ภาพโดย: Michael J. Ermarth 

    5 กุมภาพันธ์ 2009 นคร Los Angeles รัฐ California 
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสนิค้า (Field Inspectors) ของ U.S.  
FDA ตรวจสอบสนิค้าอาหารทะเลน าเข้าที่ผา่นเข้าสหรัฐฯที่  
Los Angeles International Airport  
      
    วิธีตรวจสินคา้อาหารทะเลในเบื้องต้น FDA จะท าโดยการ 
     - ตรวจดูด้วยสายตา 

 
                                    ภาพโดย: Michael J. Ermarth 

-  การสัมผัส  

 
                                                            ภาพโดย: Michael J. Ermarth 
 
-  การดม เพื่อตัดสินความสด 

 
                                                     ภาพโดย: Michael J. Ermarth 
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-  ส่งสินคา้ไปตรวจสอบในห้องทดลองของ FDA  

 
                                       ภาพโดย: Michael J. Ermarth 

 

     วันที่ 6 มกราคม 2009 ที่ Atlanta, Georgia เจ้าหน้าที่
สอบสวนภาคสนาม (Field Investigator) ของ FDA นำปลา  
tilapia แช่เยือกแข็งที่ถูกส่งเข้าไปยังสหรัฐฯไปส่งห้องทดลอง 
ของ FDA เพื่อท าการวิเคราะห์   
 

 
                                         ภาพโดย: Michael J. Ermarth 

 
      เจ้าหน้าที ่FDA จัดเตรียมตัวอย่างปลา tilapia แช่เยือกแข็ง
เพื่อน าไปเก็บก่อนที่จะส่งไปวิเคราะห์ที่ห้องทดลอง 

 
                              ภาพโดย: Michael J. Ermarth 

 

     นักเคมีของ FDA ใส่ข้อมูลของตัวอย่างสินคา้ที่ถูกส่งไปตรวจ
ลงในระบบคอมพิวเตอร์ ก่อนหน้าที่จะท าการทดสอบตวัอย่างเพื่อ
หาการเจือปนสกปรกของแบคทเีรีย  
 

 
                                  ภาพโดย: Michael J. Ermarth 

 
   นักจุลชีววทิยาที่ห้องทดลอง FDA ที่เมือง Irvine รัฐ California 
ผสมตัวอย่างอาหารทะเลด้วยน้ าซุปเพื่อทดสอบหาเชื้อโรค 
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                                         ภาพโดย: Michael J. Ermarth 
 

          นักจุลชีววิทยาที่ห้องทดลองที่เมือง Irvine รัฐ California 
น าตัวอย่างอาหารทะเลที่ผสมดว้ยน้ าซปุแล้วไปท าการทดสอบหา
จุลินทรีย์   
 

   
                                       ภาพโดย: Michael J. Ermarth  
      
       เจ้าหน้าที่ FDA ตรวจปลาซาดีนและปลาเค็มน าเข้าที่ด่าน 
น าเข้า Los Angeles เพื่อหาการเจือปนสกปรกหรือการเน่าเสีย 
ก่อนเก็บตัวอย่างส่งห้องทดลอง 

   
                                             ภาพโดย: Michael J. Ermarth 
 

      เจ้าหน้าที่ FDA ตรวจสอบกุ้งแห้งน าเข้าที่ด่านน าเข้า  
Los Angeles เพื่อหาสิ่งเจือปนสกปรกหรือตรวจความเน่าเสีย 
ก่อนเก็บตัวอย่างส่งห้องทดลองของ FDA 
 

 
                                                            ภาพโดย: Michael J. Ermarth 
 
          เจ้าหน้าที่ FDA ที่ด่านน าเข้านคร Los Angeles สุ่มตรวจ 
และเก็บตัวอย่างสินค้าอาหารทะเลมูลค่าเพิ่มเพื่อน าส่งห้องทดลอง 
วิเคราะห์หาการเจือปนสกปรก  
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    เจ้าหน้าที ่FDA สุ่มตรวจและเก็บ
ตัวอย่างสนิค้าผลิตภัณฑ์อาหารน าเข้า 
ที่ด่าน Los Angeles เพื่อน าส่งต่อเข้า
ห้องทดลองของ FDA ที่เมือง Irvine  
รัฐ California                            
 
 
 
ภาพทั้งหมดโดย: Michael J. Ermarth 

 

 
    ภาพโดย: Michael J. Ermarth 

    
    เจา้หน้าที่ FDA ที่ด่าน

น าเข้า Los Angeles ตรวจ
วิเคราะห์เคมีในสินค้าอาหาร
น าเข้า ณ จุดขนถา่ยสนิค้า 
ก่อนเก็บตัวอย่างส่งห้อง 
ทดลอง 
        ในภาพเจ้าหนา้ที่เจาะ      
ฝากระป๋องและจุ่มแผน่  
กระดาษทดลองลงไปที่น้ าใน 
กระป๋องก่อนน ามาเทียบสีกบั
ตารางระบุคุณสมบัติทางเคมี 
 
   
ภาพโดย: Michael J. Ermarth                                                      

 
                                                 ภาพโดย: Michael J. Ermarth 

        เจ้าหน้าที่ FDA ที่ด่าน Los Angeles ตรวจสอบ gingko 
nuts เพื่อหาสิ่งเจือปนสกปรก  

 
                                                 ภาพโดย: Michael J. Ermarth 

         นักกีฎวิทยา FDA ที่ห้องทดลองที่เมือง Irvine ชี้ที่เส้นผมที่
ปนอยู่ในถุง ก่อนน าไปลา้งน้ าเพือ่ร่อนหาสิ่งเจือปนสกปรกอ่ืนๆอีก     

 
                                                 ภาพโดย: Michael J. Ermarth 



ส ำนกังำนสง่เสริมกำรค้ำระหวำ่งประเทศ นครลอสแอนเจลสิ  พฤษภำคม 2557              หน้ำ 8 

 

       ที่ด่านน าเข้าทางภาคพื้นดนิ เช่น ที่ดา่นน าเข้า Nogales รัฐ 
Arizona สินคา้ที่น าเข้าทางรถขนส่งสนิค้าจะถูกตรวจที่ด่านน าเข้า 
 

 
                                                          ภาพโดย: Michael J. Ermarth 

 
                                             ภาพโดย: Michael J. Ermarth 

     เจ้าหน้าที่ FDA สุ่มเก็บตัวอย่างสนิค้าพชืผักสดที่ผ่านเข้าทาง 
ด่าน Nogales รัฐ Arizona น าส่งห้องทดลอง เพื่อความรวดเร็ว 
ในการตรวจสินคา้ FDA มีห้องทดลองเคลื่อนที่เพื่อตรวจสินค้า  
ณ จุดตรวจสินคา้  
 

 
                                                       ภาพโดย: Michael J. Ermarth 

      การทดลองภายในห้องทดลองเคลื่อนที่ของ FDA ในการ 
ตรวจสอบหาเชื้อ salmonella และ เชื้อ E-coli ในผักผลไม้สด 
 

 
                                                        ภาพโดย: Michael J. Ermarth 

 
                                                        ภาพโดย: Michael J. Ermarth 

  
                                              ภาพโดย: Michael J. Ermarth 
   สินค้ามีการวางตลาดวา่เป็นสนิค้าอาหารเสริม ที่ FDA ยึดใน
ฐานะเป็นสนิค้าน าเข้าผิดกฎหมาย ทั้งนี้อาจจะสืบเนื่องมาจากมี
ส่วนผสมที่เปน็อันตรายต่อการบริโภคหรือไม่มีการระบุส่วนผสม
หรือการปิดฉลากสินค้าที่ไม่ถูกตอ้ง 

     ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นครลอสแอนเจลิส 
                                  23 พฤษภาคม 2557 


