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เมือ
่ มาถึงออสเตรเลีย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ

ความปลอดภัยทางชีวภาพของออสเตรเลีย

สัตว์และพืชที่ยงั มีชีวติ วัสดุจากพืช ซากสัตว์ และอาหารบางชนิดจากต่างประเทศอาจน�าวัชพืชและโรคร้าย
ที่อาจเป็ นอันตรายที่สุดเข้ามาในออสเตรเลียได้ ซึ่งสามารถท�าลายอุตสาหกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยว
อันมีค่า รวมถึงสิ่ งแวดล้อมที่มีเอกลักษณ์ของเรา
กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน�้าพร้อมทั้งรัฐบาลของรัฐและเขตแดน วงการอุตสาหกรรม และชุมชนอื่นๆ
มีบทบาทส�าคัญที่จะช่วยรักษาไว้ซ่ ึงการผลิตอาหารที่สะอาดและเป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพ—ทั้งจากภายใน
ประเทศและนอกประเทศ ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของออสเตรเลียช่วยปกป้ องสุ ขภาพของมนุษย์
สัตว์และพืชโดยการลดความเสี่ ยงจากวัชพืชที่ไม่เป็ นที่ตอ้ งการและโรคภัยต่างๆ ที่นา� เข้ามาในประเทศ ทุก
คนได้รับผลประโยชน์จากระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่เข้มแข็ง ดังนั้นทุกคนจึงมีบทบาทของตนเอง
ที่พึงกระท�า

ส� าแดงรายการสิ่ งของ
คุณจะได้รับบัตรผูโ้ ดยสารขาเข้าก่อนที่คุณจะเดินทางมาถึงออสเตรเลีย คุณต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับที่
ก�าหนดให้กรอกข้อมูลเหล่านี้ การให้ขอ้ มูลเท็จหรื อไม่ถกู ต้องถือเป็ นความผิดร้ายแรง
คุณต้องตอบว่า ใช่ บนบัตรของคุณ หากคุณน�าสิ นค้าที่อาจมีความเสี่ ยงทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพมา
ด้วย สิ นค้าเหล่านี้ ได้แก่ ส่ วนต่าง ๆ ของพืช ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และอาหารบางประเภท
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยทางชีวภาพของกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน�้าอาจตรวจสอบสิ นค้าที่สา� แดง
แล้วในขณะที่คุณอยูร่ ะหว่างพิธีการตรวจคนเข้าเมืองได้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยทางชีวภาพอาจตรวจสอบกระเป๋ าเดินทางของคุณ ถึงแม้วา่ คุณจะไม่ได้สา� แดง
สิ นค้าใด ๆ ก็ตาม โดยอาจใช้วธิ ีการเอ็กซเรย์หรื อใช้สุนขั ต�ารวจก็ได้ คุณต้องส�าแดงหรื อทิ้งสิ นค้าใด ๆ ที่
มีความเสี่ ยงทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพก่อนการตรวจสอบดังกล่าว หากคุณไม่สา� แดงหรื อท�าการ
ส�าแดงเท็จในบัตรผูโ้ ดยสารขาเข้า คุณ:
• จะถูกจับ
• อาจถูกลงโทษทางแพ่ง
• อาจถูกด�าเนินคดี ปรับมากกว่า 360,000
420,000 เหรี ยญออสเตรเลีย และจ�าคุกไม่เกิน 10 ปี และถูกบันทึก
ประวัติอาชญากรรม
คุณจะไม่ถกู ลงโทษภายใต้กฎหมายว่ าด้ วยความปลอดภัยทางชี วภาพ ค.ศ. 2015 หากคุณส�าแดงสิ นค้า
ทั้งหมด แม้วา่ สิ นค้านั้น ๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นา� เข้าประเทศออสเตรเลียก็ตาม

ผู้โดยสารภายในประเทศทีเ่ ดินทางด้ วยเทีย่ วบินระหว่ างประเทศ
สิ นค้าของคุณอาจเคยถูกสัมผัสโดยเครื่ องบินหรื อสิ นค้าที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ
ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อระดับของความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าของคุณได้
หากคุณน�าอาหารหรื อสิ นค้าอื่นๆ ที่มีความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ สิ นค้าเหล่านั้นอาจถูกน�า
ไปประเมิน ส่ วนสิ นค้าที่มีความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับที่ไม่เป็ นที่ยอมรับได้อาจถูก
ด�าเนินการด้านการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ ไม่วา่ แหล่งที่มาของสิ นค้านั้นจะเป็ นที่ใดก็ตาม

เกิดอะไรขึน้ กับสินค้าทีค่ ณ
ุ ส�าแดง

สิ นค้าจะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ซึ่งจะเป็ นผูร้ ะบุระดับความเสี่ ยงด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของสิ นค้านั้น คุณอาจจ�าเป็ นต้อง
ให้ขอ้ มูลหรื อแสดงเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความ
ปลอดภัยทางชีวภาพสามารถระบุระดับความเสี่ ยงได้
ในหลาย ๆ กรณี สิ นค้าที่คุณส�าแดงมักจะมีความเสี่ ยงต�่า
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยทางชีวภาพจะคืนสิ นค้า
เหล่านั้นให้คุณหลังเสร็ จสิ้ นการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม
สิ นค้าใด ๆ ที่อาจมีความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพในระดับที่ไม่เป็ นที่ยอมรับได้จะถูกจัดการตาม
กฎหมายว่ าด้ วยความปลอดภัยทางชี วภาพ ค.ศ. 2015
ขึ้นอยูก่ บั ระดับของความเสี่ ยง คุณอาจ:
• ช�าระเงินเพื่อน�าสิ่ งของนั้นไปดูแลจัดการเพื่อลดความ
เสี่ ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (ตัวอย่างเช่น การ
รมควันฆ่าเชื้อโรค การฉายรังสี แกมมา)
• ช�าระเงินเพื่อน�า สิ่ งของนั้นออกจากออสเตรเลีย หรื อ
• ท�าลายสิ่ งของนั้นทิ้ง
ทางเลือกสองอย่างแรกจะมีค่าธรรมเนียมและอาจมี
เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม
กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน�้าพยายามอย่างดีที่สุด
เพื่อลดความเสี่ ยงของความเสี ยหายที่เป็ นผลจากการดูแล
จัดการให้นอ้ ยที่สุด แต่ไม่รับผิดชอบความเสี ยหายใด ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นกับสิ นค้าของคุณระหว่างการดูแลจัดการหรื อ
น�าออกนอกประเทศ
คุณอาจสามารถยืน่ ขอใบอนุญาตน�าออกนอกประเทศ
(ออกให้โดยกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน�้าก่อนที่คุณ
จะเดินทางมาถึง) ส�าหรับสิ นค้า ใบอนุญาตน�าเข้าอาจออก
ให้โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ หากคุณมีใบอนุญาตน�าเข้าส�าหรับ
สิ นค้าแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยทางชีวภาพจะ
ประเมินว่าการน�าสิ นค้าเข้าประเทศนั้นเป็ นไปตามข้อ
ตกลงและเงื่อนไข
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เมือ่ มาถึง

คุณต้องส�าแดงอาหาร ส่ วนต่าง ๆ ของพืช และผลิตภัณฑ์จากสัตว์บางประเภท รายการ
สิ่ งของตัวอย่างที่แสดงอยูน่ ้ ีไม่ใช่รายการสิ่ งของทั้งหมด

อาหาร

• อาหารและของขบเคี้ยวของสายการบิน

• อาหารและส่ วนประกอบที่จดั เตรี ยมขึ้นเพื่อการพาณิ ชย์ ปรุ งสุก หรื อสด
• ผักและผลไม้แห้ง

• บะหมี่ก่ ึงส�าเร็ จรู ปและข้าว
• อาหารกล่อง

• สมุนไพรและเครื่ องเทศ

• ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ สิ่งทีใ่ ช้รกั ษาโรค ยาบ�ารุ ง และชาสมุนไพร
• อาหารว่างส�าหรับขบเคี้ยว

• น�้าผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งชนิดอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ จากนมวัวและไข่
• นมผงส�าหรับเด็กทารก

• ผลิตภัณฑ์จากนม (แบบสดและแบบผง) รวมทั้งนม ชีส และครี ม “เทียม”
• ไข่แบบเต็มใบ อบแห้ง หรื อผง และผลิตภัณฑ์จากไข่ เช่น มายองเนส

• ผลิตภัณฑ์จากไข่ รวมถึงเส้นก๋ วยเตี๋ยวและพาสต้าที่ไม่ได้ถกู ผลิตขึ้นเพื่อการพาณิ ชย์

ผลิตภัณฑ์ จากเนือ้ สั ตว์ สั ตว์ ปีก และอาหารทะเล

• เนื้ อสัตว์ ทั้งแบบสด แห้ง แช่แข็ง ปรุ งสุ ก รมควัน หมักเกลือ หรื อหมักดอง—จากสัตว์

ทุกประเภท

• ไส้กรอก ซาลามี่ และเนื้ อสไลด์

• ผลิตภัณฑ์จากปลาและอาหารทะเลอื่นๆ

เมล็ดและถัว่ ชนิดต่ างๆ

• ธัญพืชอาหารเช้า เมล็ดข้าวโพดคัว่ ถัว่ ดิบ ลูกสน เมล็ดพืชที่เป็ นอาหารนก เมล็ดพันธุ์

และของประดับ รวมถึงเมล็ดพืช

ผลไม้ และผักสด

สั ตว์ มชี ีวติ และซากสั ตว์

• สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกประเภท นก ไข่นกและรังนก ปลา สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่ งบก

ครึ่ งน�้า และแมลงต่างๆ

• ขนนก กระดูก เขา งาช้าง ขนแกะ และเส้นขนของสัตว์
• หนัง หนังฟอก และขนสัตว์

• สัตว์และนกที่ถกู สต๊าฟไว้ (บางชนิดอาจเป็ นสิ่ งต้องห้ามภายใต้กฎหมายสิ่ งมีชีวติ ใกล้

สูญพันธ์)

• เปลือกหอยและปะการัง รวมถึงเครื่ องประดับและของที่ระลึก
• ขี้ผ้ งึ และผลิตภัณฑ์จากผึ้งชนิดอื่นๆ

• อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์ที่ใช้งานแล้ว (รวมถึงยาและอุปกรณ์ทางสัตวแพทยศาสตร์ เครื่ อง

มือตัดขนแกะหรื อแล่เนื้อสัตว์ อุปกรณ์ติดหลังม้าและอานม้า และกรงสัตว์หรื อกรงนก)

• อาหารสัตว์—รวมถึงผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋ องและอาหารขบเคี้ยวที่ทา� จากหนังดิบ
• ผลิตภัณฑ์และงานฝี มือที่ทา� จากหนังดิบ รวมถึงกลอง

รายการอืน่ ๆ

• ชิ้นตัวอย่างทางชีวภาพรวมถึงเนื้ อเยือ่ เพาะเลี้ยง
• งานฝี มือและชิ้นงานอดิเรกที่ทา� จากวัสดุจากสัตว์หรื อพืช

• อุปกรณ์กีฬาและการออกค่ายพักแรมที่ใช้งานแล้ว รวมถึงเต๊นท์ เครื่ องรองเท้า รองเท้า

บูทเดินป่ า อุปกรณ์กอล์ฟ

• เรื อน�้าจืดที่ใช้งานแล้วหรื ออุปกรณ์ตกปลา รวมถึงเบ็ด อวน รองเท้าบูทกันน�้า คายัก ไม้

พาย และเสื้ อชูชีพ

เงือ่ นไขด้ านความปลอดภัยทางชีวภาพส� าหรับการน�าเข้ า

สามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้จากระบบเงื่อนไขด้านความปลอดภัยทางชีวภาพส�าหรับการน�า
เข้า (BICON)

การรายงานความเสี่ ยงและการละเมิดด้ านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ

หากคุณพบแมลง สัตว์ หรื อส่ วนต่าง ๆ ของพืชเมื่อเปิ ดกระเป๋ าเดินทางหรื อสิ นค้าของคุณ
ให้รายงานไปยังกระทรวงทันที โดยการโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1800 798 636
คุณจะไม่ถกู ด�าเนินคดี หากคุณไม่ได้จงใจน�าวัสดุที่มีความเสี่ ยงทางด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพมา

วัสดุทเี่ กีย่ วกับพืช

หากคุณสงสัยว่ามีบุคคลใดละเมิดกฎหมายด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ กฎหมายการน�า
สิ นค้าออกนอกประเทศ หรื อกฎหมายด้านการตรวจสอบอาหารของออสเตรเลีย คุณ
สามารถรายงานข้อมูลท์ไปยังกระทรวงทาง:

• ชาที่มีเมล็ด เปลือกผลไม้ (ตัวอย่างเช่น เปลือกผลไม้ตระกูลส้มและแอปเปิ้ ล) และชิ้น

อีเมล: enforcement@agriculture.gov.au
โทรศัพนี:้ 1800 803 006

• ผลไม้และผักแบบสดและแบบแช่แข็งทั้งหมด
• ต้นไม้สด รวมทั้งกิ่งตอน

ส่ วนของผลไม้

• สิ่ งที่ใช้รักษาโรคและยาที่มีส่วนประกอบเป็ นสมุนไพร เมล็ดพืช เปลือกไม้ รา และพืช
•
•
•
•

อบแห้ง
เครื่ องหอมและช่อดอกไม้แบบสดหรื อแห้ง
สมุนไพรหรื อใบไม้แห้ง
งานฝี มือ—รวมทั้งพวงดอกไม้และของตกแต่งคริ สมาสต์—ที่มีส่วนประกอบเป็ นเมล็ด
พืช ถัว่ ดิบ ข้าวโพด ลูกสน เถาองุ่น เปลือกไม้ ตะไคร่ น้ า� ฟาง หรื อวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
พืช
รายการสิ่ งของที่ทา� จากไม้

โทรศัพนี้ 1800 900 090

รหัสไปรษณีย์:

Department of Agriculture and Water Resources Redline, Enforcement
GPO Box 858
Canberra ACT 2601

agriculture.gov.au
BIO3055_0617
BIO2473_0516

บางรัฐและเขตการปกครองอาจห้ามไม่ให้นา� เข้าผลไม้สดจากส่ วนอื่นของออสเตรเลียได้

เมื่อมาถึงออสเตรเลีย

