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การตรวจผ่ านตู้ขนส่ งสินค้ า
ออสเตรเลียจาเป็ นต้ องได้ รับความช่วยเหลือจากท่านในการปกป้องอุตสาหกรรมการเกษตรที่สาคัญและสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ของเราจา
กสัตว์รบกวนและโรคจากต่างประเทศ ด้ วยการปฏิบตั ิตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน ้า ท่านจะมัน่ ใจได้ ว่าการตรวจผ่านตู้ขนส่งสิน ค้ า
เป็ นไปอย่างรวดเร็วที่สดุ และช่วยออสเตรเลียป้องกันสัตว์รบกวนและโรคจากต่างประเทศ
ท่ านสามารถผ่ านการตรวจสอบตู้ขนส่ งสินค้ าได้ อย่ างรวดเร็วยิ่งขึน้ โดยปฏิบัตติ ามขัน้ ตอนดังต่ อไปนี:้
ต้ อง


ให้ มนั่ ใจว่าสินค้ าและวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ของท่านได้ รับอนุญาตให้ เข้ าสูป่ ระเทศออสเตรเลียและสามารถผ่านเงื่อนไขการนาเข้ าทุกข้ อ
เงื่อนไขการนาเข้ าถูกกาหนดโดยกฎหมายที่กากับดูแลโดยกระทรวงนี ้
หากไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายนี ้ในลักษณะเป็ นอาชญากรรมท่านก็อาจถูกปรับเป็ นเงินก้ อนโตหรื อถูกจาคุกได้
ท่านสามารถดูเงื่อนไขการนาเข้ าของออสเตรเลียได้ ที่ระบบเงื่อนไขการนาเข้ าเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (BICON)
 นี่รวมถึงการตัดสินว่าท่านต้ องมีใบอนุญาตนาเข้ า หรื อไม่ก่อนส่งสินค้ ามาออสเตรเลีย ท่านสามารถดูข้อมูลนี ้ได้ จาก BICON
 ถ้ าท่านมีใบอนุญาตสาหรับการขนส่งสินค้ าหลายเที่ยว ให้ มนั่ ใจว่าใบอนุญาตของท่านยังใช้ การได้ และมีความเหมาะสมกับสินค้ าของท่าน
ก่อนการขนส่ง



ยื่นใบสาแดงบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packing declaration) ให้ สานักงานของทางกระทรวงเพื่ออานวยความสะดวกในการตรวจผ่านตู้ขนส่งสินค้ า
ในใบสาแดงนี ้ควรมีรายละเอียดเรื่ องความสะอาดของตู้ขนส่งสินค้ า และระบุด้วยว่ามีการใช้ ฟางและไม้ เป็ นวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์หรื อไม่
ถ้ าท่านไม่ให้ ข้อมูลนี ้ ก็จะต้ องมีการเปิ ดตรวจสอบตู้ขนส่งสินค้ า ณ สถานที่ที่อนุญาต (Approved Arrangement - AA)
ถ้ าตู้ขนส่งสินค้ าต้ องถูกขนส่งไปยังสถานที่ AA เพื่อแกะและตรวจสอบ ก็จะเกิดความล่าช้ าและมีคา่ ใช้ จ่าย



ให้ มนั่ ใจว่าตู้ขนส่งสินค้ าปราศจากการปนเปื อ้ นของสิ่งสกปรก ธัญพืช หอยทาก หรื อวัสดุจากพืชและสัตว์
ทังด้
้ านในและด้ านนอกของตู้ขนส่งสินค้ าควรได้ รับการทาความสะอาดก่อนขนส่ง เพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการตรวจผ่านเมื่อมาถึงออสเตรเลี ย
ต้ องมีการสาแดงเรื่ องความสะอาดสาหรับสินค้ าในตู้ขนส่งสินค้ าทุกตู้ที่นาเข้ าสูอ่ อสเตรเลีย
ตู้ขนส่งและสินค้ าที่ปนเปื อ้ นทังหมดซึ
้
ง่ ถูกตรวจพบว่าเข้ าออสเตรเลียจะถูกนาไปบาบัดก่อนปล่อย ซึง่ จะเกิดความล่าช้ าและค่าใช้ จ่ายได้



บาบัดไม้ ทงหมดที
ั้
่ใช้ เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ในตู้ขนส่งสินค้ า ด้ วยวิธีการที่ได้ รับอนุญาต ถ้ ามีการใช้ ไม้ เป็ นวัสดุรองตู้ในการบรรจุต้ ขู นส่งสินค้ า
ผู้ได้ รับอนุญาตจะต้ องมีใบรับรองการบาบัดที่ใช้ ได้ เพื่อให้ ผ่านตามข้ อกาหนดการตรวจผ่านของทางกระทรวง นอกจากนี ้ ไม้ จะต้ องปราศจากเปลือกไม้
การบาบัดนอกฝั่ งอาจจะช่วยให้ การตรวจผ่านส่วนประกอบบรรจุภณ
ั ฑ์ของตู้ขนส่งสินค้ ารวดเร็ วขึ ้น
อย่างไรก็ตามจะต้ องมีผ้ บู าบัดที่ได้ รับอนุญาตทาการบาบัด



ใช้ วสั ดุบรรจุภณ
ั ฑ์ทางเลือกที่ยอมรับได้ อย่างเช่นโฟมสังเคราะห์ พลาสติก กรอบโลหะ วัสดุรองแบบเป่ าลม ไม้ ขนสัตว์ กระดาษฝอย
และวัสดุคล้ ายคลึงกันอย่างอื่น
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ระวังว่าสัตว์รบกวนและโรคจากต่างประเทศนันอาจถู
้
กนาเข้ าสูอ่ อสเตรเลียทางตู้ขนส่งสินค้ า สินค้ า และบรรจุภณ
ั ฑ์ได้
ต้ องมีการตรวจสอบสัตว์รบกวนและโรคเหล่านี ้อย่างละเอียดในการขนส่งจากประเทศความเสี่ยงสูง



ให้ มนั่ ใจว่าได้ ยื่นเอกสารและข้ อมูลอื่นทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับขันตอนการน
้
าเข้ า สินค้ า
และตู้ขนส่งสินค้ าของท่านให้ แก่กระทรวงเกษตรและกระทรวงการเข้ าเมืองและคุ้มครองพรมแดนแล้ ว



พิจารณาใช้ บริ การของนายหน้ าศุลกากรที่ได้ รับอนุญาต เพื่ออานวยความสะดวกในการตรวจผ่านสินค้ าของท่าน

อย่า


ใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจากฟาง มีระเบียบห้ ามไว้ ฟางอาจนาพาแมลงและโรคจากต่างประเทศเข้ ามายังออสเตรเลียได้ ตู้ขนส่งสินค้ าที่มีการใช้ ฟาง แกลบ
หรื อวัสดุจากพืชแบบเดียวกันนี ้เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์นนจะต้
ั ้ องถูกแกะตรวจที่สถานที่ AA
และนาฟางออกไปบาบัดหรื อทาลายโดยผู้นาเข้ าต้ องออกค่าใช้ จ่ายเอง



บรรจุสินค้ าของท่านในกล่องผลไม้ ผัก เนื ้อ หรื อไข่ หรื อถุงมือสองที่เคยใช้ งานมาแล้ ว
สิ่งเหล่านี ้เป็ นความเสี่ยงสูงเนื่องจากอาจนาพาสัตว์รบกวนและโรคเข้ ามาได้ กล่องและถุงประเภทนี ้จะถูกแกะออกและนาไปทาลาย



ใช้ ไม้ ที่มีเปลือกติดอยู่ ห้ ามใช้ เปลือกไม้ และจาเป็ นต้ องแกะออกและนาไปทาลาย

