ข้ อมูลสำหรั บพันธมิตรกำรค้ ำ –
กำรเปลี่ยนแปลงใบรั บรองและแถบนิรภัย
เรากาลังทาการปรับปรุ งระบบใบรับรองของเราสาหรับผลิตภัณฑ์การเกษตรที่สง่ ออกทุกชนิด
นี่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี:้
•

ใบรับรองการส่งออก

•

ลายมือชื่อบนใบรับรองสุขอนามัย

•

แถบผนึกทีม่ ากับตู้สนิ ค้ าสาหรับสินค้ าที่ต้องมีแถบนิรภัยของกระทรวง

การยืนยันที่เจรจาและตกลงกันไว้ แล้ วสาหรับการเข้ าถึงตลาดจะไม่เปลี่ยนแปลง

ใบรั บรองกำรส่ งออก
การเปลี่ยนแปลงของการรับรองการส่งออกจะเกิดขึ ้นเป็ นขันตอนตามประเภทสิ
้
นค้ า
กาหนดเวลาจะขึ ้นอยู่กบั ว่าเมื่อใดจะมีสนิ ค้ าในระบบเอกสารการส่งออกระบบใหม่ของเราที่มีชื่อว่า “NEXDOC”
ดูว่าเมื่อใดสินค้ าประเภทใดจะมีในระบบ NEXDOC
การเปลี่ยนแปลงมีดงั นี:้
•

การใช้ ชื่อรัฐบาลออสเตรเลี ย— แทนชื่อเดิมของกระทรวง

•

การใช้ ตราสัญลักษณ์ของรัฐบาลออสเตรเลีย

•

การเพิ่มรหัสคิวอาร์ (QR) ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ เพื่อให้ สามารถตรวจสอบว่าใบรับรองเป็ นของจริ งได้ ทนั ที

•

การใช้ หน้ าเอกสารแนบ (Attachment)เมื่อจาเป็ น เพื่อเก็บข้ อมูลเพิ่มเติมที่เกินจากหน้ าแรกของใบรับรอง

•

ลายมือชื่อแบบแฟกซ์/อิเล็กทรอนิกส์บนใบรับรองบางแผ่น

•

การออกใบรับรองบนกระดำษธรรมดำ — เมื่อออกร่ วมกับรหัส QR

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้เป็ นการเปลี่ยนแปลงสาหรับใบรับรองที่เป็ นกระดาษเท่านัน้ ส่วนการรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eCert) นันจะไม่
้
มีการเปลี่ยนแปลง
รหัสคิวอำร์ (QR) ที่เพิ่มเข้ ำมำ
ใบรับรองที่เป็ นกระดาษธรรมดาแบบใหม่ของเราจะประกอบด้ วยรหัส QR ที่เป็ นเอกลักษณ์ นี่เป็ นคุณสมบัตดิ ้ านความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ ามา
ผู้ใช้ จะสามารถสแกนรหัส QR ได้ เพื่อดูรายละเอียดของใบรับรอง โดยจะสามารถใช้ เพื่อยืนยันรายละเอียดดังต่อไปนี ้ได้ :
•

เลขทีใ่ บรับรอง
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•

ประเภทผลิตภัณฑ์

•

สถานะของใบรับรองในปั จจุบนั

•

ผู้สง่ ออก

•

ผู้รับของ

•

วันที่สง่ ออก

รหัส QR สามารถอ่านได้ โดยใช้ :
•

อุปกรณ์ที่รองรับ QR

หรื อ
•

ด้ วยการใช้ แอพมือถือสาหรับสแกนใบรับรองของกระทรวง – ซึง่ สามารถดาวน์โหลดได้ ฟรี จาก Android Google Play และ Apple App Store

ถ้ าท่านใช้ เครื่ องอ่านรหัส QR ทัว่ ไป ท่านต้ องตรวจสอบว่า URL เป็ นของกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน ้า

ลำยมือชื่อบนใบรั บรองสุขอนำมัย
ออสเตรเลียกาลังยกเลิกการใช้ ลายมือชื่อของหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่สตั วแพทย์ในใบรับรองสุขอนามัยของเนื ้อ ผลิตภัณฑ์นม ไข่ และอาหารทะเลทุกชนิด
โดยจะแทนที่ด้วยลายมือชื่อของเจ้ าหน้ าทีส่ ตั วแพทย์อาวุโส หรื อลายมือชื่อของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ไู ด้ รับอนุญาต โดยจะขึ ้นอยู่กบั การยืนยันใบรับรอง
ผู้ลงนามคนใหม่จะปรากฏบนใบรับรองทีอ่ อกโดยประเทศออสเตรเลียตังแต่
้ ปลายเดือนพฤษภาคม 2019
แถบนิรภัยสำหรั บตู้สินค้ ำ
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2019 แถบนิรภัยอย่างเป็ นทางการของรัฐบาลออสเตรเลียบนตู้สนิ ค้ าสาหรับส่งออกนันจะมี
้ ลกั ษณะแตกต่างกันออกไป
การเปลี่ยนแปลงนี ้จะเกิดขึ ้นกับสินค้ าที่ต้องมีแถบนิรภัยของทางกระทรวงเท่านัน้

แถบผนึกตู้สินค้ ำในปั จจุบัน
แถบผนึกตู้สนิ ค้ าในปั จจุบนั จะมีอกั ษร ‘A’ นาหน้ าตัวเลขลาดับของแถบผนึก
ต่อไปนี ้คือรู ปแถบผนึกในปั จจุบนั
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แถบผนึกตู้สินค้ ำแบบใหม่
แถบผนึกตู้สนิ ค้ าแบบใหม่จะไม่มีอกั ษร ‘A’ นาหน้ าอีกแล้ ว ภาพต่อไปนี ้แสดงให้ เห็นแถบผนึกตู้สนิ ค้ าแบบใหม่

สินค้ าระหว่างขนส่งที่ตดิ แถบผนึกก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2019 จะใช้ แถบผนึกแบบเก่า
คาสัง่ ควบคุมการส่งออก (สินค้ าควบคุม-ทัว่ ไป) ปี 2005 กาหนดให้ สลักและแถบผนึกทีแ่ สดงการเปลี่ยนแปลงมีตวั เลขทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์
คุณสมบัตดิ ้ านความปลอดภัยของแถบผนึกยังคง:
•

ประกอบด้ วยกลอนหรื อแถบผนึกที่เป็ นสายรัดโลหะอย่างใดอย่างหนึง่

•

กันการแก้ ไข

•

มีตวั เลขทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์

•

ตรงตามข้ อกาหนดISO17712 ตูส้ ิ นค้า – แถบผนึกกล
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ปรั บปรุ งแก้ ไขระบบเอกสำรกำรส่ งออก
เรากาลังแทนที่ระบบ EXDOC ด้ วยระบบใหม่ที่มีชื่อว่าระบบเอกสารการส่งออกยุคถัดไป (NEXDOC)
NEXDOC จะทาให้ ระบบเอกสารการส่งออกของออสเตรเลียปลอดภัยและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางการค้ ามากขึ ้น

นี่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศผู้นาเข้ าร้ องขอมา
แต่ NEXDOC จะไม่เปลี่ยนแปลงการจัดการรับรองที่มีอยู่ปัจจุบนั ของเราหรื อระเบียบควบคุมการส่งออกของเรา
ดูข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับการเปลีย่ นผ่านไปสู่ NEXDOC

กำรติดต่ อ
เรากาลังร่ วมมือกับพันธมิตรการค้ าเพื่อยืนยันการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่ นไปสูใ่ บรับรองการส่งออกและแถบนิรภัยแบบใหม่
โดยทาให้ มีความขัดข้ องต่อการค้ าน้ อยที่สดุ
ถ้ าท่านมีคาถาม ข้ อติชม หรื อความกังวลใด กรุ ณาติดต่อexports@agriculture.gov.au
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