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การเดิินทางเข้้าหรืือกลัับมายััง
ออสเตรเลีีย

ข้้อมููลความปลอดภััยทางชีีวภาพสำำ�หรัับ
ผู้้�เดิินทาง
กฎหมายความปลอดภััยทางชีีวภาพของออสเตรเลีียมีีความเข้้มงวด ก็็เพื่่�อ
ปกป้้องเกษตรกรรมและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ของออสเตรเลีีย รวมทั้้�ง
พืืชและสััตว์์ของเราจากสััตว์์รบกวนและโรคต่่างๆ

ก่่อนท่่านจะเดิินทางเข้้ามาในออสเตรเลีีย
กรอกข้้อมููลในใบสำำ�แดงสำำ�หรัับผู้้�โดยสารขาเข้้า (incoming passenger
declaration) ให้้ครบถ้้วน ตามกฎหมายแล้้ว ท่่านต้้องสำำ�แดง สิ่่�งของที่่�มีี

ความเสี่่�ยง เช่่น อาหาร วััสดุุจากพืืช และผลิิตภััณฑ์์จากสััตว์์ รวมทั้้�งสิ่่�งของที่่�
จััดเตรีียมและบรรจุุหีีบห่่อในเชิิงพาณิิชย์์ แบบสด แห้้ง ปรุุงแล้้ว แช่่แข็็ง หรืือ
อาหาร ขนม และเครื่่�องปรุุงอาหารบางชนิิดในปริิมาณเล็็กน้้อย
อย่่านำำ�อาหารออกมาจากเครื่่�องบิินหรืือเรืือ

เมื่่�อท่่านเดิินทางเข้้ามาในออสเตรเลีีย
•
•
•
•

เ ดิินผ่่านจุุดตรวจคนเข้้าเมืือง
รั ับสััมภาระของท่่าน
ไ ปที่่�จุุดตรวจความปลอดภััยทางชีีวภาพและยื่่�นใบสำำ�แดงสำำ�หรัับผู้้�โดยสาร
ขาเข้้าของท่่าน รวมทั้้�งสิ่่�งของที่่�ท่่าน สำำ�แดงให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััย
ทางชีีวภาพ
สั ัมภาระ/กระเป๋๋าของท่่านอาจถููกตรวจสอบโดยเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััย
ทางชีีวภาพ สุุนััขตรวจสอบ หรืือเครื่่�องเอ็็กซเรย์์ แม้้ว่่าท่่านจะไม่่ได้้สำำ�แดง
สิ่่�งของที่่�มีีความเสี่่�ยงใดเลยก็็ตาม

จะเกิิดอะไรขึ้้�นถ้้าท่่านไม่่สำำ�แดงสิ่่�งของเสี่่�ยง
ถ้้าท่่านแจ้้งข้้อมููลที่่�เป็็นเท็็จหรืือทำำ�ให้้เข้้าใจผิิดให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััย
ทางชีีวภาพหรืือในใบสำำ�แดงสำำ�หรัับผู้้�โดยสารขาเข้้าของท่่าน หรืือถ้้าท่่านไม่่
ยอมตอบคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับสิ่่�งของหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งของเจ้้าหน้้าที่่�ความ
ปลอดภััยทางชีีวภาพ ท่่านอาจจะ:
• ไ ด้้รัับหมายแจ้้งการละเมิิด (infringement notice) ที่่�ระบุุโทษปรัับสููงสุุด
ถึึง A$2,664
• ถู
 ูกดำำ�เนิินคดีีที่่�มีีโทษทางแพ่่ง และ/หรืือ
• ถู
 ูกดำำ�เนิินคดีีอาญา ซึ่่�งถ้้าถููกตััดสิินว่่าผิิดจริิง ท่่านอาจต้้องโทษปรัับสููงสุุด
ถึึง A$1.1 ล้้านและ/หรืือจำำ�คุุกสููงสุุดถึึง 10 ปีี
นอกจากนี้้� ท่่านอาจถููกยกเลิิกวีีซ่่าได้้อีีกด้้วย ซึ่่�งถ้้าเป็็นเช่่นนั้้�น ท่่านจะถููก
ปฏิิเสธไม่่ให้้เข้้าประเทศออสเตรเลีีย
ท่่านจะไม่่ถููกลงโทษตามกฎหมายความปลอดภััยทางชีีวภาพปีี 2015 ถ้้าท่่าน
สำำ�แดงและแสดงสิ่่�งของทุุกชิ้้�น แม้้ว่่าจะเป็็นสิ่่�งของที่่�ไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้นำำ�เข้้า
มาในออสเตรเลีียก็็ตาม

วิิธีีตรวจสอบว่่าสิ่่�งของใดได้้รัับ
อนุุญาตให้้นำำ�เข้้ามาในออสเตรเลีีย
ได้้
ไปที่่� awe.gov.au/bringing-goods
ดููเงื่่�อนไขการนำำ�เข้้าหรืือข้้อกำำ�หนดด้้าน
เอกสารได้้ที่่�ระบบเงื่่�อนไขความปลอดภััย
ทางชีีวภาพด้้านการนำำ�เข้้า (BICON) ได้้ที่่�
awe.gov.au/bicon ถ้้าท่่านต้้องใช้้ใบ
อนุุญาตนำำ�เข้้า ท่่านต้้องยื่่�นขอและรัับใบ
อนุุญาตนี้้�ก่่อนจะนำำ�สิ่่�งของดัังกล่่าวเข้้ามา
ในออสเตรเลีีย
ถ้้าท่่านไม่่แน่่ใจ ก็็อย่่านำำ�อาหาร วััสดุุจากพืืช
และผลิิตภััณฑ์์จากสััตว์์เข้้ามา
สอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�เบอร์์
1800 900 090 หรืืออีีเมล imports@

awe.gov.au

ควรทำำ�อย่่างไรถ้้าท่่านพบความเสี่่�ยงด้้าน
ความปลอดภััยทางชีีวภาพหลัังจากเดิิน
ทางเข้้ามาแล้้ว
ถ้้าท่่านพบสััตว์์มีีชีีวิิต แมลง ดิิน วััสดุุจากพืืช
หรืือสิ่่�งของเสี่่�ยงอื่่�น ๆ เมื่่�อท่่านนำำ�สิ่่�งของออก
จากกระเป๋๋า ให้้โทรแจ้้ง 1800 798 636
ท่่านจะไม่่ถููกลงโทษ

การเดินทางเข้าหรือกลับมายังออสเตรเลีย

เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยทางชีีวภาพจะตรวจสอบสิ่่�งของที่่�ท่่าน
สำำ�แดง และอาจสอบถามข้้อมููลหรืือขอเอกสารเพิ่่�มเติิมได้้
ถ้้าสิ่่�งของดัังกล่่าวได้้รัับอนุุญาตและผ่่านการตรวจสอบ ท่่านก็็
จะได้้รัับมัันคืืนใ อย่่างไรก็็ตาม ถ้้าสิ่่�งของนั้้�นตรวจสอบแล้้วไม่่
ผ่่าน ท่่านก็็อาจต้้องจ่่ายค่่าบำำ�บััดสิินค้้า ส่่งออกนอกออสเตรเลีีย
หรืือทำำ�ลายมััน เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยทางชีีวภาพจะแจ้้ง
ให้้ท่่านทราบ

ท่่านต้้องสำำ�แดงอาหาร วััสดุุจากพืืช และ
ผลิิตภััณฑ์์จากสััตว์์บางชนิิด ต่่อไปนี้้�เป็็น
ตััวอย่่างบางส่่วน แต่่พึึงระลึึกว่่าถ้้าท่่านไม่่แน่่ใจ
ก็็สำำ�แดงเสีีย!
ผลิิตภััณฑ์์จากนมและไข่่
•
•
•
•
•

น มสำำ�หรัับทารก
เ นยแข็็ง นม และโยเกิิร์์ต
ไ ข่่ทั้้�งฟอง ไข่่แบบแห้้ง และไข่่ผง
ม ายองเนส
เส้้นหมี่่�และพาสต้้า

วััสดุุจากพืืช
•
•
•
•
•

พ ชมีีชีีวิิต
เ มล็็ด หััวพืืช และส่่วนที่่�ตััดออกมา
ด อกไม้้สดและแห้้ง
ง านฝีีมืือและของตกแต่่ง
สิ่่�งของจากไม้้

อาหาร
•
•
•
•
•
•

อ าหารจากเครื่่�องบิินหรืือเรืือ
อ าหารและเครื่่�องปรุุงแบบดิิบและสุุก
ข้ ้าว
อ าหารในบรรจุุภััณฑ์์
น้ำ ำ��ผึ้้�ง
สมุุนไพรและเครื่่�องเทศ รวมทั้้�งชาและยาสมุุนไพรด้้วย

ผัักผลไม้้
•
•

แ บบสดและแช่่แข็็ง
แบบถนอมและแห้้ง

ผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อ สััตว์์ปีีก และอาหารทะเล
•

แ บบสด แห้้ง แช่่แข็็ง ปรุุงแล้้ว รมควััน ใส่่เกลืือ หรืือถนอม
อาหาร

โทร 1800 900 090 หรืือ
+61 3 8318 6700 (จากนอกประเทศออสเตรเลีีย)
© เครืือรััฐออสเตรเลีีย 2021

ข้้อมููลในเอกสารข้้อมููลนี้้�มีีความถููกต้้อง ณ เวลาที่่�ตีีพิิมพ์์
เงื่่�อนไขความปลอดภััยทางชีีวภาพของการนำำ�เข้้าอาจเปลี่่�ยนแปลงโดยไม่่ต้้องแจ้้งให้้ทราบ

อาหารและอุุปกรณ์์สำำ�หรัับสััตว์์
•
•
•
•

อ าหารและขนมสำำ�หรัับสััตว์์เลี้้�ยง
ย า
อ านม้้า
อุุปกรณ์์สััตวแพทย์์ ตกแต่่ง ตััดขน และเลี้้�ยงผึ้้�ง

สััตว์์มีีชีีวิิตและผลิิตภััณฑ์์จากสััตว์์
•
•
•
•
•

ไ ข่่และรัังนก
ข นนก กระดููก เขา หนััง และขนสััตว์์
สั ัตว์์และนกสต๊๊าฟ
เ ปลืือกหอยและปะการััง
ขี้้�ผึ้้�งและผลิิตภััณฑ์์จากผึ้้�งอื่่�นๆ

นััต เมล็็ดพืืช ถั่่�ว และธััญพืืช
อุุปกรณ์์และรองเท้้าสำำ�หรัับกิิจกรรมกลางแจ้้ง ตั้้�ง
แคมป์์ และกีีฬา
•
•
•

ร องเท้้าเดิินทางไกล
อุ ุปกรณ์์ตกปลา
ทุุกอย่่างที่่�อาจปนเปื้้�อนดิิน เมล็็ดพืืช หรืือน้ำำ��ได้้

สิ่่�งของอื่่�น

สิ่่�งของต่่อไปนี้้�ไม่่มีีความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยทางชีีวภาพ:
• เ ครื่่�องดื่่�มมีีแอลกอฮอล์์และบุุหรี่่�
• อุ
 ุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (เช่่น โน้้ตบุ๊๊�ก แท็็บเล็็ต โทรศััพท์์ และ
กล้้อง)
• สิ่่
 �งของมีีค่่า (เช่่น เครื่่�องเพชรพลอย นาฬิิกาข้้อมืือ และเงิิน
ตรา)
การนำำ�เข้้าเหล่่านี้้�อยู่่�ภายใต้้การดููแลของกระทรวงกิิจการภายใน
และกระทรวงอาจจำำ�เป็็นต้้องตรวจสอบและอนุุมััติิสิ่่�งของ
เหล่่านี้้�ก่่อนจะปล่่อยไปได้้ ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการอนุุมััติิ
สิ่่�งของเหล่่านี้้�ผ่่านพรมแดน และเรื่่�องภาษีีและอากรนำำ�เข้้าได้้ที่่�
homeaffairs.gov.au

เรื่่�องยานอกใบสั่่�งแพทย์์และตามใบสั่่�งแพทย์์ รวมทั้้�งสิ่่�งของ
รัักษาโรคอื่่�นๆ ดููได้้จากหน่่วยงานควบคุุมสิ่่�งของรัักษาโรคที่่�
tga.gov.au

ดููข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการเคลื่่�อนย้้ายพัันธุ์์�พืืชและสััตว์์ตามอนุุสััญญา
ว่่าด้้วยการค้้าระหว่่างประเทศและสััตว์์ป่่าและพืืชป่่าใกล้้สููญ
พัันธุ์์� (CITES) เช่่น หููฉลาม หนัังงูู งาช้้าง กระดองเต่่า และ
กล้้วยไม้้หายากได้้ที่่� awe.gov.au/biosecurity-trade/

wildlife-trade/non-commercial

awe.gov.au/travelling
Facebook: Australian Biosecurity
Twitter: @DeptAgNews

ABIO258.1021

จะเกิิดอะไรขึ้้�นกัับสิ่่�งของที่่�ท่่านสำำ�แดง

