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CDC ระงับการนำสุนัขเขาสหรัฐอเมริกาจากไทยและอีก 112 ประเทศ 

ที่มีความเสี่ยงสูงตอโรคพิษสุนัขบา 

 

 

ตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป ศูนยควบคุม

แ ล ะ ป  อ ง ก ั น โ ร ค  ( Centers for Disease Control and 

Prevention: CDC) ของสหรัฐอเมริกาจะระงับเปนการชั ่วคราว

สำหรับการนำเขาสุนัขจากประเทศที่ CDC จำแนกวามีความเสี่ยง

สูงตอโรคพิษสุนัขบา (rabies) และจากประเทศที่ไมมีความเสี่ยงสูง

ตอโรคพิษสุนัขบาแตหากสุนัขเคยอยูในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

ในชวง 6 เดือนที่ผานมา เวนแต CDC จะใหการอนุมัติเปนลาย

ลักษณอักษรลวงหนา (CDC Dog Import Permit) เพ่ือนำสุนัขเขา

มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเหลานี้ การขออนุญาตตองสงใบ

สม ัครและเอกสารท ี ่ จ ำ เป น ไปย ั ง  CDC ทางไปรษณ ีย 

อิเล็กทรอนิกสกอนการนำเขาอยางนอย 6 สัปดาห  

 

 การบังคับใช 

การระงับนำเขาสุนัขชั่วคราวจากประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงนี้มีผลบังคับใชกับสุนัขท่ีไมวาสุนัขจะนำเขา

มาโดยนั่งมากับผูโดยสาร เช็คอินเปนสัมภาระโดยสาร หรือขนสงเปนสินคาในเท่ียวบินไปยังสหรัฐอเมริกา และ

บังคับใชกับสุนัขทุกประเภทไมวาจะเปน ลูกสุนัข สัตวชวยเหลือทางความพิการ (service animals) และสุนัข

บำบัดทางจิตใจ ปลอมโยน สนับสนุนทางอารมณ (emotional support dogs) และมีผลบังคับใชกับสุนัขท่ี

นำเขามาไมวาเพ่ือวัตถุประสงคใดๆ ดังตอไปนี้ 

(1) เดินทางเขามาในสหรัฐอเมริกาพรอมกับสุนัขเพ่ือการทองเท่ียว/เยี่ยมเยือน  

(2) นำเขาสุนัขเขาสูสหรัฐอเมริกา หรือ  

(3) เดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาและกลับเขามาพรอมสุนัขของตนหลังจากการเยี่ยมเยือนชั่วคราว 

เชน เปนวันหยุดพักผอนหรือวันหยุดนักขัตฤกษหรือไปเยี่ยมเพ่ือนและญาติ 

สุนัขทุกตัวท่ีนำเขามาในสหรัฐอเมริกาจะตองมีสุขภาพแข็งแรงเม่ือเดินทางมาถึง สำหรับสุนัขท่ีมาจาก

ประเทศที่ไมอยูในรายชื่อที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับโรคพิษสุนัขบา หรือ ไมไดอยูในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
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ในชวง 6 เดือนที่ผานมา ไมจำเปนตองแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาหรือใบอนุญาต

นำเขาสุนัขของ CDC เพ่ือเขาสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม เม่ือเขาหรัฐอเมริกาผูนำเขาตองแสดงขอความท่ีเปน

ลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาวาสุนัขเหลานั้นอาศัยอยูในประเทศที่ไมมีความเสี่ยงสูงเปนเวลาอยางนอย 6 

เดือน หรือตั้งแตเกิด0

1 ท้ังนี้ CDC แนะนำใหฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหแกสุนัขทุกตัว 

 

 ผูท่ีมีสิทธิ์ขอใบอนุญาตนำสุนัขเขาสหรัฐอเมริกา 

CDC กำหนดผูท่ีมีสิทธิ์ในการขออนุญาตนำสุนัขเขาสูสหรัฐอเมริกาโดยมีเง่ือนไขตอไปนี้ 

 ผูท่ีมีสิทธิ์ขอใบอนุญาตนำสุนัขเขาสหรัฐอเมริกา ไดแก 

  ลูกจางรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มีคำสั่งใหเปลี่ยนสถานที่ประจำการอยางถาวรหรือปฏิบัติหนาที่

ชั่วคราว  

 พลเมืองสหรัฐฯ หรือผู พำนักอาศัยในสหรัฐฯ ที ่ชอบดวยกฎหมายที ่ย ายเขาไปใน

สหรัฐอเมริกา เชน เพ่ือการจางงานหรือการศึกษา หรือ  

 เจาของสุนัขบริการ (service dog) ที่ไดรับการฝกฝนใหชวยเหลือผูทุพพลภาพ โดยมี

เง่ือนไขดังนี้  

• ตามระเบียบขอบังคับของกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกาที่ 14 CFR part 382 

ระบุไววา สัตวชวยเหลือทางอารมณ (emotional support animal) สัตวเพื่อปลอบโยน (comfort animals) 

สัตวที ่เปนเพื ่อน (companionship animals) และสัตวช วยเหลือในระหวางการฝก (service animals in 

training) นั้นไมถือวาเปนสัตวชวยเหลือ (service animal) 

• ตองสงแบบฟอรมการขนสงทางอากาศสำหรับสัตวของกระทรวงคมนาคมของ

สหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Transportation Service Animal Air Transportation Form) 

 ผู นำเขาที ่ประสงคจะนำเขาสุนัขเพื ่อวัตถุประสงคทางวิทยาศาสตร การศึกษา หรือ

นิทรรศการ ตามที่กำหนดไวใน 42 CFR 71.50 หรือเพื่อการบังคับใชกฎหมายโดยสุจริต (bona fide 

law) 

 CDC จะไมออกใบอนุญาตนำเขาสุนัขสำหรับกรณีดังตอไปนี้  

 สุนัขที่มีจุดประสงคเพื่อการอยางอื่น เชน การรับเลี้ยง ขายตอ หรือโอนกรรมสิทธิ์ความ

เปนเจาของ  

 สุนัขที่จะเดินทางมาพรอมกับเจาของในการเดินทางระยะสั้น ไปและกลับจากประเทศที่มี

ความเสี่ยงสูง  

 
1 https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/dog-origin.html 
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 ขอกำหนดการสมัครขอรับใบอนุญาต   

 ผูที่มีสิทธิ์นำเขาสุนัขของตนเองแตละรายอาจไดรับอนุญาตใหนำเขาสุนัขไดสูงสุด 3 ตัวตอการ

เดินทางหนึ่งครั้งในระหวางการระงับชั่วคราว  

 สุนัขท่ีจะมีสิทธิ์ในการไดรับอนุญาตนำเขา จะตอง:  

 มีอายุอยางนอย 6 เดือน โดยการตรวจสอบภาพถายฟนปจจุบันของสุนัข  

 ไดรับการฝงไมโครชิป (be microchipped) 

 มีใบรับรองการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  

 มีการทดสอบการตอบสนองทางภูมิคุ มกันตอแอนติเจนสำหรับโรคพิษสุนัขบา (rabies 

serologic titer) ที่ถูกตองจากหองปฏิบัติการที่ไดรับอนุญาตหากสุนัขไดรับการฉีดวัคซีนนอกประเทศ

สหรัฐอเมริกา การทดสอบ rabies serologic titer ตองดำเนินการที่สอดคลองคำแนะนำขององคการโรค

ระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE)  

• ปจจุบันการทดสอบ rabies serologic titer ตองทดสอบอยางนอย 30 วัน

หลังจากการฉีดวัคซีน และอยางนอย 90 วันกอนเขาประเทศสหรัฐอเมริกา 

• สุนัขที่เขารับการฉีดวัคซีนกระตุน (booster) เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบาควรไดรับ

การทดสอบ rabies serologic titer กอนรับวัคซีนกระตุน เพ่ือหลีกเลี่ยงระยะเวลารอ 30 วัน 

 รายชื่อหองปฏิบัติการท่ีไดรับอนุมัติ สามารถสืบคนไดท่ีเว็บไซตตอไปนี้ 

https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/approved-

labs.html 

• ผลลัพธจากหองปฏิบัติการที่ไมผานการรับรองจะไมไดรับการยอมรับ 

 

 ดานท่ีไดรับอนุญาตใหนำเขา 

 สุนัขทั้งหมดจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตองเขาสหรัฐอเมริกา ณ ดานทางเขาที่มีสถานดูแลสัตว

มีชีวิตซึ่งมีรหัสระบบการจัดการขอมูลสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากร (Facilities Information and 

Resource Management System: FIRMS) ที ่ออกโดยหนวยงาน Customs and Border Protection: 

CBP ของสหรัฐอเมริกา  

 ท้ังนี้ CDC จะปรังปรุงรายชื่อดานที่ไดรับการอนุมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับดานที่ไดรับการ

อนุมัติในปจจุบันมีเพียงดานเดียว คือ ทาอากาศยานนานาชาติจอหน เอฟ. เคนเนดีในนครนิวยอรก 

(JFK)  
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ระยะเวลาเปล่ียนผาน 90 วันแรก 

สำหรับชวงการเปลี่ยนผาน 90 วันแรก คือ ตั้งแตวันท่ี 14 กรกฎาคม ถึง 14 ตุลาคม 2564 สุนัข

ที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่มีใบอนุญาตนำเขาสุนัขของ CDC สามารถเขาสหรัฐอเมริกาไดที่สนามบิน 

18 แหง ไดแก สนามบินแองเคอเรจ แอตแลนตา บอสตัน  ชิคาโก (ORD) ดัลลาส ดีทรอยต โฮโนลูลู ฮูสตัน 

ลอสแอนจลิส ไมอามี มินนีแอโพลิส นิวยอรก (JFK) นวรก ฟลาเดลเฟย ซานฟรานซิสโก ซานฮวน ซีแอตเทิล 

และวอชิงตัน ดีซี (ดัลเลส)   

หลังจากวันที่ 14 ตุลาคม 2564 สุนัขที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่มีใบอนุญาตนำเขาสุนัข

ของ CDC จะตองเขามาท่ีดานท่ีไดรับอนุมัติเทานั้น   

 

 ข้ันตอนการขอใบอนุญาตนำเขาสุนัขและเอกสารท่ีจำเปน 

การขอรับ “ใบอนุญาตนำเขาสุนัขของ CDC” สามารถดำเนินการไดทางออนไลนและตองสงไปยัง 

CDC ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกอนการนำเขาอยางนอย 30 วันทำการ (6 สัปดาห) ทั้งนี้ CDC ไม

รับประกันการไดรับอนุมัติ และจะไมมีการออกใบอนุญาตนำเขาสุนัขของ CDC เมื่อเดินทางมาถึง สำหรับ

ข้ันตอนการขอใบอนุญาตมีดังนี้ 

 ดาวนโหลดใบขออนุญาต (FORM APPROVED OMB NO. 0920-0134) และกรอกขอมูลไดที ่

เว็บไซต  https://www.cdc.gov/importation/pdf/DogPermitForm-508.pdf  

 สงใบสมัครที่สมบูรณพรอมกับเอกสารตามที่ CDC กำหนด สงไปทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

CDCanimalimports@cdc.gov  

 ใบสมัครท่ีสมบูรณ ตองประกอบดวย: 

 ใบสมัคร (FORM APPROVED OMB NO. 0920-0134) ท่ีกรอกขอมูลเรียบรอยแลว 

 เอกสารประกอบท่ีจำเปน  

• สำเนาหนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกาหนาที่ระบุบัตรประจำตัวหรือบัตรผูพำนักที่

ถูกตองตามกฎหมายของผูนำเขา 

• รูปถายเต็มตัวและใบหนาของสุนัข  

• รูปถายท่ีชัดเจนฟนสุนัข ประกอบดวย  

o มุมมองดานหนาของฟนบนและลาง  

o มุมมองดานขางของฟนบนและลาง 
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• ใบรับรองการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาที่เปนปจจุบันและกอนหนาที ่มี

หมายเลขไมโครชิประบุไวในใบรับรองการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  

 เอกสารอ่ืนๆ (ถามี)  

• ผลประเมินการตอบสนองทางภูมิคุมกันตอแอนติเจนของไวรัสพิษสุนัขบา (Rabies 

serologic titer) จากหองปฏิบัติการท่ีไดรับอนุมัติสำหรับสุนัขท่ีไดรับการฉีดวัคซีนนอกสหรัฐอเมริกา (สามารถ

สืบคนรายชื่อไดท่ีเว็บไซต https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-

states/approved-labs.html) โดยมีเง่ือนไขตอไปนี้ 

o การประเมินผลตองทำอยางนอย 30 วันหลังจากการฉีดวัคซีนและอยางนอย 

90 วันกอนเขาประเทศสหรัฐอเมริกา  

o สุนัขที่ครบกำหนดการเขารับการฉีดวัคซีนกระตุน (boosters) เพื่อปองกัน

โรคพิษสุนัขบาควรไดรับการ titer กอนการรับวัคซีนกระตุน เพื่อหลีกเลี่ยงระยะเวลารอ 30 วัน จะตองมี

หลักฐานการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาครั้งกอน (เชน ใบรับรองการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

อยางนอย 1 ฉบับ) หากไดรับการ titer กอนไดรับการฉีดวัคซีนกระตุน  

• การเปลี่ยนแปลงคำสั่งหนาที่/หลักฐานการเปลี่ยนถิ่นที่อยูถาวรไปยังสหรัฐอเมริกา/ 

หลักฐานการจางงานหรือการศึกษาในสหรัฐอเมริกา  

• แบบฟอรมการขนสงสัตวทางอากาศของกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา (U.S. 

Department of Transportation Service Animal Air Transportation Form) /หลักฐานยืนยันวาสุนัขมีไว

เพ่ือวัตถุประสงคดานวิทยาศาสตร การศึกษา นิทรรศการ หรือการบังคับใชกฎหมาย 

 

 มาตรการทางกฎหมายกรณีฝาฝน 

หากผู นำเขาสุนัขไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของ CDC สุนัขเหลานั ้นจะไมไดรับอนุญาตใหเขา

สหรัฐอเมริกา และจะถูกสงกลับไปยังประเทศตนทางโดยผูนำเขาตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด ทั้งนี้ สาย

การบินและกรมศุลกากรและปองกันชายแดนสหรัฐฯ (CBP) จะตรวจสอบประเทศตนทางของสุนัข สายการบิน
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จะปฏิเสธการข้ึนเครื่อง และ CBP จะปฏิเสธการเขาสหรัฐอเมริกาสำหรับสุนัขท่ีอยูในประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูง

ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาซ่ึงไมมีใบอนุญาตนำเขาสุนัข CDC ท่ีถูกตอง  

 

 รายช่ือประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงตอโรคพิษสุนัขบา 

มีท้ังหมด 113 ประเทศ/รัฐ รวมถึงประเทศไทย โดยสามารถสืบคนขอมูลไดท่ีเว็บไซตของ CDC ท่ี: 

https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/high-risk.html  

 

 กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ  

การนำสุนัขเขาสูสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากระเบียบขอบังคับของ CDC แลว ผูนำเขาจะตองปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) และระเบียบขอบังคับของมลรัฐปลายทางซึ่งอาจ

เขมงวดกวาขอบังคับของรัฐบาลกลาง โดยสุนัขท่ีนำเขาเพ่ือการคา (การขายตอหรือการรับเลี้ยง) มีขอกำหนด

เพ่ิมเติมจาก USDA โดยสามารถสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซต:  

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalwelfare/ct_awa_import_live_dogs_regulati

on  

 

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

กรกฎาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา:  

https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/dogs.html     

https://www.jdsupra.com/legalnews/cdc-prohibits-entry-of-dogs-into-the-8052549/  
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