มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)
สินค้ า
ผักและผลไม้ สด

ประเภท

กฎหมาย/ระเบียบ/รายละเอียด

หน่ วยงานรับผิดชอบ

• กฎหมาย Plant Quarantine Act of 1912
- กําหนดให้ นําเข้ าพืชผัก/ผลไม้ ที่ปลูกใน
เขตปลอดเชื่อโรคและปราศจากการแพร่ระบาดของโรค
พืชและแมลงศัตรูพืช
- ห้ ามนําเข้ าพืชและผลิตผลที่เป็ นที่อยู่
อาศัยของแมลง หรื อมีโรคพืชและแมลงศัตรูพืชปะปน
อยู่ โดยที่โรคพืชและแมลงศัตรูพืชนันจะต้
้ องไม่เคย
ปรากฎหรื อไม่มีการแพร่ระบาดในสหรัฐฯ และเป็ น
ศัตรูพืชชนิดร้ ายแรง มีความเสีย่ งสูงที่จะก่อให้ เกิด
ความเสียหายต่อพืชผลทางเกษตร
- ห้ ามนําเข้ าพืชตระกูลแตง ฟั กทอง
นํ ้าเต้ า มะระจีน บวบเหลีย่ ม แฟง ฟั กเขียว กล้ วย
มะเฟื อง ส้ มเช้ ง ฝรั่ง พุทรา ขนุน ลางสาด ลําไย
มะม่วง ส้ มต่างๆ มะละกอ มะปราง ส้ มโอ เงาะ
ชมพู่ กะท้ อน ละมุด สตรอเบอรี่ และน้ อยหน่า
เนื่องจากเป็ นที่อาศัยของแมลงวันผลไม้
• กฎหมาย Federal Insecticide, Fungicide
and Rodenticide Act (FIFRA)
- กําหนดควบคุมการใช้ ยาฆ่าแมลง
• ระเบียบการขอใบอนุญาตนําเข้ า (Import
Permit) จาก APHIS

• กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
- หน่วยงาน
Agriculture Animal and Plant
Inspection Service (APHIS)
www.aphis.usda.gov
- หน่วยงาน Food
Safety and Inspection Service
( FSIS)
www.fsis.usda.gov
• หน่วยงาน
Environment Protection
Agency (EPA)
www.epa.gov

หมายเหตุ
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สินค้ า

ประเภท
-

มะม่วง
มังคุด
ลิน่ จี่
ลําไย
เงาะ
สับปะรด

• ระเบียบการอนุญาตนําเข้ าผลไม้ จากไทย 6
ชนิดที่ผา่ นการฉายรังสีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 23 กรกฎาคม
2550 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้ ออกประกาศระเบียบ
สุดท้ าย (Final Rule) อนุญาตให้ นําเข้ าผลไม้ ไทย 6
ชนิด (มะม่วง มังคุด ลิ ้นจี่ ลําไย เงาะ สับปะรด)

มะพร้ าว

กําหนดให้ ต้องมีใบรับรองปลอด
ศัตรูพืช และต้ องเป็ นผลที่เจาะนํ ้าออกแล้ ว หรื อปอก
เปลือกออกและไม่มียอด ต้ องปราศจากเพลี ้ยไฟและ
ต้ องมีใบรับรองว่าเป็ นไปตามเงื่อนไข/ข้ อกําหนด ใน
การป้องกันการแพร่กระจายของแมลงศัตรูพืช
ต้ องปราศจากเพลี ้ยไฟและต้ องมี
ใบรับรองว่าเป็ นไปตามเงื่อนไข/ข้ อกําหนด ในการ
ป้องกันการแพร่กระจายของแมลงศัตรูพืช

ดอกกล้ วยไม้

ผัก/ผลไม้ กระป๋ องและ
แปรรูป

กฎหมาย/ระเบียบ/รายละเอียด

• กฎหมายอาหาร ยา และเครื่ องสําอางค์

- ควบคุมความปลอดภัยด้ านสุขอนามัย

มาตรฐานและการปิ ดฉลาก
• ระเบียบ Hazard Analysis and Critical
Control Point (HACCP)
• ระเบียบ Low Acid Canned Food

- ควบคุมโรงงานและขันตอนการผลิ
้
ต

อาหารกระป๋ องที่เน่าเสียง่าย

หน่ วยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
ยอมรับการทํา
treatment ผลไม้ สด 4
วิธี คือ Irradiation, Hot
water, Vapor heat,
และ High temperature
forced air ซึง่ เครื่ องมือ
ตรวจสอบบางวิธีถกู จด
ทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้ กบั
หน่วยงาน U.S. Patent
and Trademark

กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐฯ
(Health & Human Services)
หน่วยงาน Food and Drug
Administration (USFDA)
www.fda.gov
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สินค้ า

ประเภท

กฎหมาย/ระเบียบ/รายละเอียด

หน่ วยงานรับผิดชอบ

• ระเบียบการจดทะเบียนโรงงานผู้ผลิตและ
ขบวนการผลิตกับ USFDA
• ระเบียบการผลิตภายใต้ Current Good
Manufacture Practice (CGMP)
- กําหนดมาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน
ประเภท Low acid canned food ภายใต้ ระเบียบ 21
CFR part 108, 113 และ 114 เพื่อป้องกันการเกิด
เชื ้อโรค Clostridium Botulinum
- กระบวนการผลิตต้ องเป็ นไปตามระบบ
HACCP มีหนังสือรับรองคุณภาพและมาตรฐานจาก
ประเทศผู้ผลิตและอนุญาตให้ มีสาร Dimethy
Polysiloxane ได้ ไม่เกิน 10 ppm
เนื ้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์

• กฎหมาย Federal Meat Inspection Act
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
ควบคุมสินค้ าอาหารเนื ้อสัตว์ ทังที
้ ่เกีย่ วข้ องกับโรค
- หน่วยงาน APHIS
สัตว์และความปลอดภัยของผู้บริ โภค
www.aphis.usda.gov
- หน่วยงาน FSIS
• ระเบียบควบคุมคุณภาพและการปิ ดฉลาก
สินค้ าเนื ้อสัตว์และสัตว์ปีก (Title 7 CFR Part 59 และ www.fsis.usda.gov
Title 9 CFR Part 381) ควบคุมสินค้ าเนื ้อสัตว์และสัตว์
ปี ก เพื่อความปลอดภัยของผู้บริ โภค

หมายเหตุ
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สินค้ า

ประเภท

กฎหมาย/ระเบียบ/รายละเอียด

หน่ วยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ

- การนําเข้ าเนื ้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์จากต่างประเทศจะต้ องได้ รับการตรวจสอบและ
รับรองจาก APHIS และ FSIS มีเพียงบางประเทศที่
ได้ รับการรับรองว่าปราศจากเชื ้อโรคที่เป็ นอันตรายต่อ
ผู้บริ โภค ได้ แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา เม็กซิโก และ
นิวซีแลนด์ เป็ นต้ น
• ระเบียบเกี่ยวกับโรคไข้ หวัดนกและนิวคาสเซิล
• ระเบียบเกี่ยวกับสารตกค้ าง
ไก่ต้มสุก (H.S.0207)

• ระเบียบ Code of Federal Regulations
Title 9 Part 94 โดยหน่วยงาน (APHIS) ระบุแนวทาง
การดําเนินการและการตรวจสอบก่อนส่งมายังสหรัฐฯ
• กฎหมาย Poultry Products Inspection Act
ควบคุมสินค้ าอาหารสัตว์ปีก ทังที
้ ่เกี่ยวข้ องกับโรคสัตว์
และความปลอดภัยของผู้บริ โภค
• กฎข้ อบังคับด้ านสุขอนามัย และการปิ ดฉลาก
ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน Food Safety Inspection
Service (FSIS) ของ USDA ภายใต้ กฎหมาย Federal
Meat Inspection Act
- การนําเข้ าเนื ้อไก่จากต่างประเทศ FSIS
จะตรวจสอบและเปรี ยบเทียบขบวนการผลิตรวมทัง้
ระบบควบคุมและการตรวจสอบในโรงงานชําแหละ
เนื ้อสัตว์และโรงงานผลิตว่ามีวิธีการเทียบเท่ากับของ
สหรัฐฯ

ประเทศไทยไม่สามารถ
ส่งเนื ้อไก่และ
ผลิตภัณฑ์แช่แข็งมา
จําหน่ายในสหรัฐฯ ได้
เนื่องจาก APHIS
พิจารณาว่าประเทศไทย
มีปัญหาด้ านเชื ้อโรค
ได้ แก่ Viscerotropic
Velogenic Newcastle
Disease (VVND) และ
Salmonella Enteritis
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สินค้ า
อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง
รวมทัง้ กระป๋ องและแปรรูป

ประเภท

กฎหมาย/ระเบียบ/รายละเอียด

หน่ วยงานรับผิดชอบ

• กฎหมายอาหาร ยา และเครื่ องสําอางค์ และ หน่วยงาน USFDA
www.fda.gov
ระเบียบของ USFDA เกี่ยวกับความปลอดภัยด้ าน
สุขอนามัยมาตรฐาน การปิ ดฉลาก รวมทัง้ การควบคุม
ขันตอนการผลิ
้
ต (HACCP) (21 CFR Part 1-199)
• ระเบียบการตรวจสอบสารเคมีตกค้ างและ
ยาปฎิชีวนะไนโตรฟูแรนส์
• ระเบียบ Low Acid Canned Food
• ระเบียบการปิ ดฉลากอาหารก่อภูมิแพ้ (Food
Allergen)
- กรณีอาหารที่ผา่ นการแปรรูปและมี
ส่วนผสมของ food allergen จะต้ องติดฉลากคําว่า
“contains” อยูห่ น้ าชื่อของ food allergen และใช้ ชื่อ
สามัญ (common or usual name) ของสินค้ านันๆ
้ ที่
ผู้บริ โภคทัว่ ไปรู้จกั โดยชื่อ food allergen จะต้ องพิมพ์
ขนาดตัวอักษรที่ไม่เล็กกว่าขนาดของ food
ingredients ทังนี
้ ้ขนาดของ food ingredient ให้ ใช้
ขนาดตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่อย่างน้ อย 1/16 นิ ้ว
- กรณีอาหารที่มีชื่อตรงกับชนิดของ food
allergen ให้ ระบุ Species
- กรณีอาหารปรุงแต่งที่มีสว่ นผสมของ
food allergen ให้ ระบุไว้ เช่นกัน
• ระเบียบ Automatic Detention สําหรับสินค้ า
อาหารทะเล เพื่อป้องกันการปนเปื อ้ นของสิง่ สกปรก
เชื ้อโรค สี และสารที่เป็ นพิษ

หมายเหตุ
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สินค้ า

ประเภท

กฎหมาย/ระเบียบ/รายละเอียด
• ระเบียบการปิ ดฉลากแหล่งกําเนิดสินค้ า
USDA (Mandatory Country of Origin Labeling :

หน่ วยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ

หน่วยงาน USDA
www.usda.gov

COOL)
- การปิ ดฉลากแหล่งกําเนิดสินค้ าข้ างต้ น
จะต้ องแสดงในระดับค้ าปลีก (Labeled at Retail)
เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคของสหรัฐฯ ทราบถึงแหล่งกําเนิดของ
สินค้ า
- สินค้ าปลาและกุ้งปู (Shell Fish)
จะต้ องแสดงวิธีการผลิต (Method of Production) เช่น
ประมงหรื อฟาร์ มเลี ้ยง (Wild or Farm-Raised)
เพิ่มเติมอีกด้ วย
• ระเบียบสารตกค้ าง Fluoroquinolones ใน
สินค้ าอาหารทะเลของรัฐหลุยส์เซียน่า

หน่วยงาน Department of
Agriculture and Forestry

- ห้ ามถือครอง นําเสนอเพื่อจําหน่ายหรือ หลุยส์เซียน่า

การจําหน่ายในรัฐหลุยส์เซียน่า

- ห้ ามถือครอง นําเสนอเพื่อจําหน่าย หรือ

การจําหน่ายหรื อนํามาเป็ นส่วนผสมในอาหารใดๆ หรื อ
บรรจุภณ
ั ฑ์ในพื ้นที่ที่รัฐหลุยส์เซียน่าประกาศเป็ นพื ้นที่
ที่มีการใช้ Fluoroquinolones หรื อที่ถกู พบในสัตว์ที่ใช้
ผลิตอาหาร หรื อในผลิตภัณฑ์จากสัตว์เหล่านัน้
นอกจากว่าจะมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในเรื่ องการสุม่
ตัวอย่าง การระบุการจัดเตรี ยมตัวอย่าง การทดสอบ
และวิจยั ก่อนที่จะทําการถือครอง เสนอขาย หรื อขาย
ในรัฐหลุยส์เซียน่า (บังคับใช้ 12 สิงหาคม 2548 โดย

www.ldaf.state.la.us

รัฐ
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สินค้ า

ประเภท

กฎหมาย/ระเบียบ/รายละเอียด
ประเทศที่ถกู ประกาศว่าเป็ นพื ้นที่มีการใช้
Fluoroquinolones หรื อมีการพบสารดังกล่าวในสัตว์
สําหรับใช้ เพื่อการบริ โภคหรื อในผลิตภัณฑ์จากสัตว์นนๆ
ั้
คือประเทศเวียดนาม ดังนัน้ อาหารทะเลจากเวียดนาม
จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายนี ้ในเรื่ องการสุม่ ตัวอย่าง
การทดสอบ และการเก็บบันทึกข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการ
กระจายสินค้ า การซื ้อและการขายไว้ 2 ปี และพร้ อมที่
จะให้ Department of Agriculture and Forestry รัฐ
หลุยส์เซียน่าเรี ยกตรวจได้

หน่ วยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ
ปั จจุบนั Commissioner
ประกาศระบุพื ้นที่
อันตรายเฉพาะที่ประเทศ
เวียดนาม ในอนาคต
อาจจะมีการประกาศ
ประเทศอื่นๆ เข้ ามาด้ วย
รวมถึงประเทศไทย)
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สินค้ า

ประเภท

กฎหมาย/ระเบียบ/รายละเอียด

เครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลหรื อ
Soft drink บางประเภท

• ระเบียบสารตกค้ างและสารเจือปน
- นํ ้าผลไม้ นํ ้าหวาน นํ ้าอัดลมชนิดต่างๆ
และนํ ้าโซดา : กําหนดปริ มาณสารเบนซีนทีอนุญาตให้
พบได้ ไม่เกิน 5 ppb โดยสารเบนซินเกิดจากการทํา
ปฏิกิริยาของวัตถุเจือปนอาหาร 2 ชนิด คือ โซเดียม
เบนโซเอต (Ascorbic Benzoate) ซึง่ เป็ นสารกันเสีย
และเครื่ องดื่ม

ลูกกวาดและส่วนผสมของ
ลูกกวาด

- กําหนดปริ มาณสูงสุดของสารตะกัว่
(lead) ที่อนุญาตให้ มีได้ ในลูกกวาดและส่วนผสมของ
ลูกกวาดได้ ไม่เกิน 0.1 ppm

เครื่ องสําอางค์

• กฎระเบียบของ FDA 3 เรื่ อง คือ
(1) Product Safety
(2) Labeling
(3) Cosmetic Ingredients
- สีที่ใช้ ผสมต้ องได้ รับอนุญาตและผ่าน
การรับรองจาก FDA
- ห้ ามนําวัตถุดิบ 7 ชนิดมาเป็ นส่วนผสม
ในการผลิต คือ Biothionol, Hexachlorophere,
Mercury Compounds, Vinyl Chloride & Ziconium
Salt, Halogenated Silicylanilides, Chloroform,
Methylene Chloride

หน่ วยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ
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มาตรการที่ไม่ ใช่ ภาษีศุลกากร
(Technical Barriers to Trade : TBT)
มาตรการ
มาตรฐานสินค้ า

สินค้ า
รถยนต์

กฎ/ระเบียบ/รายละเอียด

หน่ วยงานรับผิดชอบ/

WEBSITES
หน่วยงาน National Highway
• กฎหมาย National Traffic and Motor
Vehicle Safety Act (15 USC 2021-2034) กําหนด Traffic Safety Administration
(NHTSA) กระทรวงคมนาคม
มาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์การป้องกันการขโมย
Office of Vehicle Safety
• ระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยกันชนและ Compliance Equipment and
Import Division
อุปกรณ์ป้องกันการขโมย (49 CFR 591)
www.nhtsa.dot.gov
หน่วยงาน EPA Office of
• กฎหมาย Clean Air Act (42 USC 7401)
Transportation and Air Quality
กําหนดมาตรฐานไอเสีย (Emission Standards)
(OTAQ)
www.epa.gov/otaq/imports

จักรยานและหมวกที่ใช้ ในการขับขี่

• กฎหมาย Federal Hazardous
Substances Act กําหนดมาตรฐานความปลอดภัย
โดยต้ องมีใบรับรอง Certificate of Compliance

หน่วยงาน Consumer Product
Safety Commission (CPSC)
Office of Compliance
www.cpsc.gov

สินค้ าที่ทําจากเงินและทอง

• กฎหมาย National Stamping Act (15
USC 295-296) กําหนดมาตรฐานความแปรปรวน
(Deviation) สําหรับส่วนผสมของเงินหรื อทองที่แสดง
ไว้ บนสินค้ า (Fineness Marking)

หน่วยงานศุลกากรและการปกป้อง
ชายแดน (Customs and Border
Protection : CBP)
www.customs.gov

หมายเหตุ
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มาตรการ

สินค้ า
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและผลิตภัณฑ์

มาตรการทางสิง่ แวดล้ อม

ปลาทูนา่ กระป๋ องและผลิตภัณฑ์

กฎ/ระเบียบ/รายละเอียด
• กฎหมาย Energy Policy and
Conservation Act (EPCA) (42 USC 6201) กําหนด
มาตรฐานการประหยัดพลังงาน รวมทัง้ ข้ อกําหนด
เกี่ยวกับการปิ ดฉลากและการทดสอบ

หน่ วยงานรับผิดชอบ/

WEBSITES
กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ
(Department of Energy)
www.doe.gov

• ระเบียบ EPCA (10 CFR 430) กําหนด
มาตรฐานพลังงานที่ใช้ (Energy Consumption) ใน
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าต่างๆ

กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ
(Department of Energy)
www.doe.gov

• กฎหมาย Radiation Control for Health
and Safety (21USC 360) กําหนดระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสินค้ าไฟฟ้ าที่มีรังสี

หน่วยงาน FDA Center for
Devices and Radiological
Health
www.fda.gov/cdrh

• กฎหมาย Consumer Product Safety Act
กําหนดมาตรฐานความปลอกภัยและการปิ ดฉลาก
สินค้ า

หน่วยงาน Consumer Product
Safety Commission (CPSC)
www.cpsc.gov

• กฎหมาย Marine Mammal Protection
และกฎหมาย International Dolphin Conservation
Act กําหนดห้ ามนําเข้ าปลาทูนา่ จากประเทศที่จบั ปลา
ด้ วยอวนล้ อม (Purse Seine) ซึง่ เป็ นอันตรายต่อ
ปลาโลมาในเขตร้ อนบริ เวรมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก

หน่วยงาน National Oceanic &
Atmospheric Administration
(NOAA) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ
www.noaa.gov

หมายเหตุ
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มาตรการ

สินค้ า
กุ้งทะเล

กฎ/ระเบียบ/รายละเอียด

หน่ วยงานรับผิดชอบ/

WEBSITES
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
• กฎหมายคุ้มครองเต่าทะเล (PL101-162)
กําหนดห้ ามนําเข้ ากุ้งที่จบั โดยวิธีที่เป็ นอันตรายต่อเต่า www.state.gov
ทะเล

สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์

U.S. Environmental Protection
• กฎหมาย Clean Air Act ระบุการ
ควบคุมการนําเข้ าสินค้ าตู้เย็น และสินค้ าอื่นๆ ที่ปล่อย Agency
www.epa.gov
สาร Chlorofluorocarbon (CFCs) ที่ทําลายชันโอโซน
้
ในบรรยากาศ นอกจากนี ้ ยังกําหนดกฎระเบียบการ
นําเข้ ารถยนต์และพาหนะทุกชนิด ที่สามารถก่อให้ เกิด
มลพิษ

สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ แล้ ว

• รัฐแคลิฟอร์ เนียผ่านกฎหมาย Electronics
Waste Recovery Act (SB 20 Chapter 526, Statutes
of 2003) เมื่อเดือนกันยายน 2546 เก็บค่าธรรมเนียม
recycling fee ล่วงหน้ า ณ จุดขาย ระหว่าง 6-10
เหรี ยญ ขึ ้นกับขนาดซึง่ ครอบคลุมสินค้ าที่เป็ นเครื่ องมือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ คอมพิวเตอร์ เครื่ องรับ
โทรทัศน์ที่ใช้ หลอด CRT หรื อ Liquid Crystal Display
(LCD) และ Laptop Computer

หน่วยงาน California
Department of Toxic
Substances Control
www.dtsc.ca.gov

เครื่ องหนังทําจากสัตว์และ
เครื่ องประดับมุก

• ภายใต้ ความตกลง Convention on
International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora (CITES)

หน่วยงาน U.S. Fish and Wildlife
Service (FWS)
กระทรวงมหาดไทย
www.fws.gov

หมายเหตุ
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มาตรการ

สินค้ า

กฎ/ระเบียบ/รายละเอียด

หน่ วยงานรับผิดชอบ/
WEBSITES

• กฎหมายคุ้มครองพืชสัตว์ที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์
(Endangered Species Act of 1973, As amended
: 16 USC 1531-1544) ห้ ามนําเข้ าพืชและสัตว์รวมทัง้
ผลิตภัณฑ์ที่อยูภ่ ายใต้ บญ
ั ชีพืชสัตว์ที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์
• กฎหมาย Fish and Wildlife Act of 1956
(16 USC 742)
• กฎหมาย Marine Mammal Protection Act
of 1972 (16 USC 1361)
• ภายใต้ ความตกลง CITES มีบทบัญญัติ
เครื่ องหนังและผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
ยกเว้ นสัตว์ป่าที่นํามาเลี ้ยง (Breeding Captivity
หนังจระเข้
Exception) แต่ภายใต้ กฎหมาย Endangered
Species Act ถือว่าสัตว์ดงั กล่าวยังอยูภ่ ายใต้ การ
คุ้มครอง (Considered Wildlife) และโดยที่กฎหมายนี ้
กําหนดจระเข้ สายพันธุ์ Crocodylus Porosus และ
Crocodylus Siamensis ของไทยอยูภ่ ายใต้ บญ
ั ชีสตั ว์
ที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์ (Endangered) ดังนัน้ การนําเข้ า
สินค้ าที่ผลิตจากหนังจระเข้ เลี ้ยงของไทยถึงแม้ จะมี
หนังสือรับรองจากกรมประมงก็ไม่สามารถนําเข้ ามา
จําหน่ายในสหรัฐฯ
การคุ้มครองแรงงาน

กุ้ง สิง่ ทอ และนํ ้าตาลที่ทําจาก
อ้ อย

• กฎหมาย Tariff Act 1930 กําหนดให้ สหรัฐฯ หน่วยงานศุลกากรและการป้องกัน
ห้ ามนําเข้ าสินค้ าผลิตจากแรงงานเด็กและแรงงาน
ชายแดน (CBP)
บังคับ
www.customs.gov

หมายเหตุ

สหรัฐฯ อนุญาตให้
นําเข้ าสินค้ านี ้จํานวนไม่
เกิน 4 ชิ ้น ในกรณีที่เป็ น
การติดตัว (Personal
Belonging) หรื อในกรณี
ที่เป็ นการย้ ายถิ่นฐาน
ของบุคคล
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มาตรการ

สินค้ า

กฎ/ระเบียบ/รายละเอียด
• กฎหมาย Trafficking Victims Protection
Reauthorization Act 2005 (TVPRA) กําหนดให้
กระทรวงแรงงาน (DOL) จัดทําบัญชีรายการสินค้ าที่
ผลิตโดยการใช้ แรงงานเด็กและแรงงานบังคับใช้ ซึง่
ในการจัดทําบัญชีเบื ้องต้ นของ DOL ในปี 2552 มี
สินค้ าของไทย 4 รายการ ได้ แก่ กุ้ง สิง่ ทอ นํ ้าตาลและ
สือ่ ลามก
• ภายใต้ Executive Order 1316 ห้ ามการ
จัดซื ้อโดยใช้ งบประมาณของรัฐบาลสําหรับสินค้ าที่ใช้
แรงงานเด็กหรื อแรงงานบังคับ และจากการจัดทํา
บัญชีเบื ้องต้ นของสินค้ าที่อยูใ่ ต้ คําสัง่ นี ้ของ DOL ในปี
2552 มีสนิ ค้ าไทย 2 รายการ ได้ แก่ กุ้ง และสิง่ ทอ

การขึ ้นทะเบียนปิ ดฉลาก
และขออนุญาต

เครื่ องมือแพทย์และอุปกรณ์

หน่ วยงานรับผิดชอบ/

WEBSITES
หน่วยงาน Bureau of
International Affairs (ILAB)
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ (DOL)
www.dol.gov/ilab

หน่วยงาน USFDA
• กฎหมาย Federal Food, Drug and
www.fda.gov
Cosmetic Drug (21 USC 301) กําหนดการยื่น
เอกสารขอขึ ้นทะเบียนธุรกิจกับ USFDA รวมทัง้
กําหนดกระบวนการผลิตต้ องสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing
Practice : GMP) และการปิ ดฉลาก นอกจากนี ้ ผู้วาง
จําหน่ายสินค้ าต้ องยื่นขออนุญาตจําหน่ายสินค้ า
(Premarketing Notification 510(K)) ต่อ USFDA

หมายเหตุ
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มาตรการ
การปิ ดฉลากสินค้ า

การห้ ามนําเข้ า

สินค้ า

กฎ/ระเบียบ/รายละเอียด

หน่ วยงานรับผิดชอบ/

WEBSITES
หน่วยงาน APHIS, USDA
www.aphis.usda.gov

ผลิตภัณฑ์ไม้ รวมทังเฟอร์
้
นิเจอร์
ไม้

• กฎหมาย Farm Bill 2008 มาตรา 8204
ขยายอํานาจเพิ่มเติมของกฎหมาย Lacey Act 1981
ในการใช้ มาตรการเพื่อป้องกันการค้ าไม้ ซุงผิด
กฎหมาย โดยกําหนดให้ ผ้ นู ําเข้ าสินค้ าพืชและ
ผลิตภัณฑ์ต้องแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดตระกูล
ของพืชและประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าดังกล่าว
- หน่วยงาน APHIS ได้ กําหนดใบสําแดง
ประกอบการนําเข้ าและประกาศช่วงระยะเวลาที่ผ้ ู
นําเข้ าสินค้ าพืชและผลิตภัณฑ์ภายใต้ รหัสพิกดั H.S.
ที่กําหนดจะต้ องแสดงข้ อมูลตามใบสําแดง
ประกอบการนําเข้ าดังกล่าว โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั้ 1
เมษายน 2552

อัญมณีและเครื่ องประดับ

• ภายใต้ กฎระเบียบของหน่วยงาน Federal หน่วยงาน Federal Trade
Trade Commission กําหนดแนวทางการแสดงข้ อมูล Commission
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าอัญมณีและเครื่ องประดับ www.ftc.gov
(Guides for the Jewelry, Precious Metals and
Pewter Industries

สินค้ าทับทิมและหยก

• กฎหมาย Tom Lantos Block Burmese
Jade Act ห้ ามนําเข้ าสินค้ าทับทิมและหยกที่มี
แหล่งกําเนิดในพม่า

หน่วยงาน CBP
www.customs.gov

หมายเหตุ
ยกเว้ นที่มีชีวิตการนําเข้ า
เพื่อใช้ เป็ นยารักษาโรค
และพืชที่ใช้ เพาะปลูก
ทัว่ ไป

