กระทรวงเกษตรคละทรัพยำกรนำขรงรรสเตรเลียขรรัอข้รนิดเห็น
ในกำรทอทวนกฎระเอียอกำรนวอนงมรำหำรนำเข้ำ
กระทรวงเกษตรและทรั พ ยากรน้ า ของออสเตรเลี ย หรื อ DAWR (Department of
Agriculture and Water Resources) ได้เผยแพร่ประกาศเลขที่ IFN 24-16 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559
ขอรั บ ข้อคิดเห็ น เกี่ย วกั บ การทบทวนกฎระเบียบการควบคุม อาหารน้ าเข้ า (IFN 24-16 Review of the
Imported Food Control Regulations – Request for comment)
โดยที่ ภายใต้ ก ฎหมายด้า นกฎระเบี ยบ (Legislation Act 2003) ก้ า หนดว่ า กฎระเบียบ
(Regulations) ที่ก้าหนดขึนก่อนปี 2538 จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เว้นแต่จะมีการ
ก้าหนดกฎระเบี ย บใหม่ ขึ นทดแทนก่ อนที่ กฎระเบียบเดิ มจะหมดอายุล ง เพื่อให้ ส ามารถด้ าเนิน การตาม
กฎหมายได้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลของการขอรับข้อคิดเห็นในครังนี
องค์ป ระกอบส้ าคัญ ส้ าหรั บการทบทวนกฎระเบียบในครังนี คือการขอรับข้อคิดเห็ นจาก
ผู้เกี่ยวข้อง โดยเริ่มตังแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 และจะปิดรัอข้รนิดเห็นในเวลำ 17.00 น ขรงวันที่
24 กงมภำพันธร 2560 การขอรับข้อคิดเห็นครังนีเป็นโอกาสที่ผู้สนใจสามารถส่งข้อคิดเห็ น ซึ่งจะใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของการทบทวนก่อนที่จะมีการจัดท้ากฎระเบียบฉบับใหม่ หากข้อเสนอแนะในขันตอนการทบทวนนี
เกี่ย วข้องกั บ การเปลี่ ย นแปลงนโยบายปั จ จุ บัน จ้าเป็น ต้องผ่ านการพิจารณาและยอมรับโดยภาครั ฐ ของ
ออสเตรเลียด้วย
กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้าด้าเนินการทบทวนเพื่อประเมินว่า กฎระเบียบฉบับปัจจุบัน
เป็นไปตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐทังในปัจจุบันและอนาคตหรือไม่ ทังนี จะเป็นการ
ทบทวนเพื่อการแก้ไขระดับย่อย (Minor amendments) ต่อนโยบายที่ด้าเนินการอยู่เท่านัน รวมถึงพิจารณา
ว่ากฎระเบียบมีความชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจง่ายหรือไม่ สิ่ งที่ไม่รวมในการทบทวนครังนี เนื่องจากมีการ
พิจารณาแล้วในโอกาสอื่น ได้แก่ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายภายใต้กฎระเบียบนี และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิรูปอาหารน้าเข้า (Imported food reform) ที่ก้าลังด้าเนินการอยู่ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปอาหารน้าเข้าได้จากเว็ปไซต์ Imported Food Reform: http://www.agriculture.gov.au/import/
goods/ food/imported-food-control-regulations
การเสนอข้ อ คิ ด เห็ น จะช่ ว ยให้ ก ระทรวงเกษตรและทรั พ ยากรน้ าสามารถประเมิ นได้ว่า
จ้ า เป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขข้ อ เสนอที่ ห น่ ว ยงานจั ด ท้ า ขึ นหรื อ ไม่ เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของ
ผู้เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันยังสามารถด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมำยนวอนงมรำหำรนำเข้ำ หรืร
Imported Food Control Act 1992 ได้ กระทรวงเกษตรและทรั พยากรน้า จะพิจ ารณาข้ อ มู ล เอกสาร
ทีม่ ีการส่งเข้ามา ทังนี ไม่มีการก้าหนดแบบฟอร์มส้าหรับข้อคิดเห็น แต่อย่างน้อยขอให้แจ้งข้อมูลดังต่อไปนี
- หัวข้อเอกสารที่ให้ข้อคิดเห็น
- ชื่อและต้าแหน่งของผู้ให้ข้อคิดเห็น
- ชื่อหน่วยงาน หากส่งข้อคิดเห็นในนามหน่วยงาน
- ข้อมูลเพื่อการติดต่อ
เอกสารที่ส่งมาควรมีความชัดเจน เนื่องจากอาจมีการท้าส้าเนาซ้าเพื่อช่วยในการประเมิน
เมื่อให้ข้อคิดเห็นควรอ้างอิงด้วยว่ามาจากส่วนใดของเอกสารข้อเสนอ
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โปรดระบุหากไม่ประสงค์ให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยต่อบุคคลที่ 3 เนื่องจาก
หลังปิดรับข้อคิดเห็น กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้าจะเผยแพร่ข้อคิดเห็นที่ได้รับทังหมดในเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน โดยจะไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับ ทังนี ขอให้แจ้งเหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่ประสงค์ให้เปิดเผย
ข้อมูลนัน เช่น เป็นความลับทางการค้า หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ
ผู้สนใจสามารถส่งข้อคิดเห็นได้ทางช่องทางต่อไปนี
- อีเมล์ foodimp@agriculture.gov.au (ไม่จ้าเป็นต้องส่ง Hard copy)
- ทางจดหมายได้ที่
Proposal for changes to imported food control regulations
Import Food Section
Department of Agriculture and Water Resources
GPO BOX 858 CANBERRA ACT 2601
กระทรวงเกษตรและทรั พยากรน้า มี ก้าหนดการพิจารณาทบทวนกฎระเบียบการควบคุม
อาหารน้าเข้าดังต่อไปนี
จนถึงวันที่ ๒๔ กงมภำพันธร ๒๕๖๐ จัดท้าประชาพิจารณ์ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกฎระเบียบ
พฤษภำนม ๒๕๖๐
เริ่มจัดท้าร่างกฎระเบียบ
สิงหำนม ๒๕๖๐
จัดท้าประชาพิจารณ์ส้าหรับกฎระเบียบที่จัดท้าขึนใหม่
ธันวำนม ๒๕๖๐
เสร็จสินการจัดท้ากฎระเบียบฉบับใหม่

สำนักงำนทีป่ รึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรงงคนนเอรรรรำ

2

ข้รเสนรในกำรเปลี่ยนคปลงกฎระเอียอกำรนวอนงมรำหำรนำเข้ำ
(Proposals for Changes to Imported Food Control Regulations)
กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้า หรือ DAWR (Department of Agriculture and Water
Resources) พิจารณาแล้วเห็นว่า กฎระเบียบการควบคุมอาหารน้าเข้ายังมีความจ้าเป็น แต่สามารถปรับปรุง
ได้โดยการแก้ไขย่อยหลายแห่งในนโยบายส้าหรับการจัดการคผนกำรตรวจสรอรำหำรนำเข้ำหรืร Import
Food Inspection Scheme (IFIS) โดยที่ในข้อเสนอในเอกสารนี จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อนโยบาย
ปัจจุบัน ดังนี
- เพิ่มความยื ดหยุ่นส้ าหรับภาคอุตสาหกรรมในการปฏิบัติตามข้อก้าหนดส้ าหรับการน้าเข้า อาหาร
กลุ่มเสี่ยง
- แก้ไขนโยบายส้าหรับน้าหนักและปริมาตรในการน้าเข้าอาหารเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (Private
consumption) โดยเฉพาะอาหารกลุ่มเสี่ยงและพืชและเห็ดรา (Fungi) ต้องห้าม เพื่อมิให้มีการน้าไป
จ้าหน่าย และเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค
- แก้ไขกฎระเบี ย บเพื่อให้ อัตราการตรวจสอบสิ นค้ ากลุ่ มเสี่ ย งสอดคล้ องกับมาตรฐานปัจจุ บั น ของ
ออสเตรเลียและมาตรฐานสากล
- เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้อัตราสุ่มตรวจสินค้าร้อยละ 5 ส้าหรับอาหารกลุ่มเฝ้าระวัง
- ยกเลิกกฎระเบียบบางอย่างในแผนการตรวจสอบอาหารน้าเข้า IFIS ที่ไม่เคยมีการน้ามาใช้
ข้อเสนอนี เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการทบทวนกฎระเบียบของ DAWR หากได้รับการสนับสนุน
จะน้าไปสู่การจัดท้ากฎระเบียบขึนใหม่ (Remake) ในปี 2560 โดยการรวมข้อเสนอเหล่านีเข้าไว้ด้วย
กำรรัอรรงภำยใต้กฎระเอียอนี (Certification in the Regulations)
DARW จะเสนอนโยบายใหม่ที่ อนุญาตให้มีการยอมรับใอรัอรรงประกันนงณภำพ (Quality
Assurance Certificate) เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นอกเหนือไปจากข้อบังคับ กรณีต้องมีใบรับรองสุขอนามัย
จากภาครัฐของประเทศผู้ผลิต ก้ากับส้าหรับอาหารกลุ่มเสี่ยงบางชนิด ภายใต้กฎหมายนี ใบรับรองประกัน
คุณภาพเป็ น อีกทางเลื อกหนึ่ งซึ่งแสดงให้ เห็ นว่าอาหารนันปลอดภัย นโยบายใหม่นีจะมีความยืดหยุ่นต่อ
ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ใบรับรองชนิดใดก็ได้ในการแสดงให้เห็นว่าอาหาร
ของตนมี ความปลอดภัย DAWR จะแก้ไขกฎระเบียบข้อที่ 26, 27 31, และ 32 เพื่อให้ รายละเอียดว่า
จะจัดการและตรวจสอบอาหารน้าเข้าที่มีใบรับรองก้ากับอย่างไร
พืชคละเห็ดรำต้รงห้ำมภำยใต้กฎระเอียอนี (Prohibited plants and fungi in the Regulations)
ในมาตรา 7 ของกฎหมำยนวอนง ม รำหำรน ำเข้ ำ หรื ร Imported Food Control Act
1992 ไม่บังคับใช้กับอาหารเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ในขณะที่มาตราย่อยที่ 7 (2) ก้าหนดว่า อาหารน้าเข้าที่
มีปริมาตรน้อยกว่า 10 ลิตรหรือน้าหนักน้อยกว่า 10 กิโลกรัมจัดเป็นอาหารเพื่อบริโภคส่วนบุคคล เว้นแต่ว่า
กฎระเบียบจะก้าหนดปริมาตรหรือน้าหนักที่น้อยกว่านัน กฎระเบียบฉบับปัจจุบัน มีการก้าหนดปริมาตรและ
น้าหนักที่น้อยกว่านันเฉพาะอาหารเหลวเข้มข้นหรืออาหารแห้งและเครื่องเทศ
DAWR เสนอนโยบายใหม่ ซึ่งจะท้าให้พืชและเห็ดราต้องห้ามไม่ว่าจะมีปริมาณเท่าใดจะต้อง
อยู่ภายในกฎหมาย เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ทังนี ไม่ใช่เป็นการ
ป้องกันไม่ให้ผู้น้าเข้าร้องเรียนต่อ DAWR ว่าอาหารนันเป็นการน้าเข้าเพื่อบริโภคส่วนบุคคลจึงต้องได้รับการ
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ยกเว้น นโยบายนีเสนอขึนเพื่อสนับสนุนกฎหมายอาหารของรัฐบาลระดับรัฐ (State) และเขต (Territory) และ
ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการตรวจสอบอาหารน้าเข้าที่ด่าน
รำหำรกลง่มเสี่ยงภำยใต้กฎระเอียอ (Risk classified food in the Regulations)
อาหารกลุ่ ม เสี่ ย ง หมายถึงอาหารที่ก่อ ให้ ความเสี่ ย งปานกลางหรื อสู งต่ อสุ ขภาพอนามั ย
ผู้บริโภค นโยบายนีจะลดปริมาณอาหารน้าเข้าที่เข้าข่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคลลลงจาก 10 กิโลกรัมให้เหลือ
เพียง 1 กิโลกรัม การเปลี่ยนแปลงรูป แบบการน้าเข้าชีให้เห็ นว่า การน้าเข้าอาหารกลุ่ มเสี่ยงที่มีมูล ค่า สู ง
ปริมาณน้อย เกิดขึนมาจากวัตถุประสงค์ด้านการค้า ปริมาณที่ครังหนึ่งเคยพิจารณาว่าเพื่อการบริโภคส่วน
บุ คคล ปั จ จุ บั น กลายเป็ นการน้ ามาใช้เพื่อการค้า นโยบายนียังคงอนุโลมให้มีการยกเว้นการตรวจสอบได้
หากผู้น้าเข้าแจ้งว่าอาหารนันส้าหรับการบริโภคส่วนบุคคล แต่จะไม่ยกเว้นโดยอัตโนมัติส้าหรับอาหารที่มี
น้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 กิโลกรัม
การเสนอขอแก้ไขนีจะส่งผลให้มีปริมาณอาหารที่ต้องตรวจสอบมากขึน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน
ส้าหรับธุรกิจอาหารบางประเภทที่มีการน้าเข้าสินค้าปริมาณน้อยๆ อย่างไรก็ตาม เฉพาะอาหารที่น้าเข้าเพื่อ
การค้าเท่านันที่จะต้องถูกต้องสอบ ผู้น้าเข้าสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าอาหารนันน้าเข้าเพื่อการบริโภคส่วน
บุคคล ซึ่งจะส่งผลให้มีการบังคับใช้กฎระเบียบได้อย่างเหมาะสมส้าหรับอาหารน้าเข้า และบรรลุผลลัพธ์ของ
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค
กำรตรวจสรอคละวิเ นรำะหร รำหำรภำยใต้กฎระเอี ย อ (Inspection and analysis of foods in the
Regulations)
DAWR ระบุประเด็น ต่างๆ ในกฎระเบียบฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอัตราการตรวจสอบ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อ 14 ถึง 17 และ 21 รวมถึงการวิเคราะห์ในกฎระเบียบข้อ 29 ข้อเสนอนีจะ
แก้ไขกฎระเบียบในแง่มุมต่างๆ ดังต่อไปนี
- ข้อบังคับบางข้อไม่เคยมีการน้ามาบังคับใช้ และจากการทบทวนพบว่าไม่มีความจ้าเป็น
- ข้อบังคับอื่นๆ ไม่มีการระบุว่าจะต้องวิเคราะห์อันตรายชนิดใดบ้างส้าหรับอัตราการตรวจสอบขันต่้า
ส้าหรับอาหารกลุ่มเสี่ยง
- ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ แนวทางการลดอั ต ราการตรวจสอบส้ า หรั บ อาหารกลุ่ ม เสี่ ย งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานของออสเตรเลียฉบับปัจจุบัน หรือ Australian Standards 1199-1988 (วิธีการสุ่มตัวอย่าง
และตารางส้าหรับหัวข้อการตรวจสอบแยกตามคุณลักษณะ) และมาตรฐานสากลอื่นๆ
- DAWR ยังระบุถึงความจ้าเป็นที่จะต้องด้าเนินการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึน ในการก้าหนดรายการ
วิเคราะห์ส้าหรับอาหารกลุ่มเฝ้าระวัง
กำรจัดกำรกำรตรวจสรอรำหำรกลง่มเฝ้ำระวัง (Administration of the inspection of surveillance
food in the Regulations)
นโยบายนีจะส่งผลให้มีความยืดหยุ่นมากขึนส้าหรับการก้าหนดอัตราการตรวจสอบร้อยละ 5
ในอาหารกลุ่มเฝ้าระวัง โดยจะท้าให้ DAWR สามารถเน้นการตรวจสอบสินค้าของผู้น้าเข้ารายใหม่หรือผู้น้าเข้า
รายย่อย หรือสามารถก้าหนดการตรวจสอบแบบเฉพาะเจาะจงระยะสันได้ เพื่อปิดช่องว่างข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
หรือสอดรับกับความกังวลของชุมชน DAWR จะสามารถลดการตรวจสอบอาหารน้าเข้ากลุ่มเฝ้าระวังในส่วนที่
จะน้ามาใช้ในการแปรรูปในออสเตรเลียลง โดยจะเผยแพร่ข้อมูลเหล่านีในเว็ปไซต์ของหน่วยงานต่อไป
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ทังนี จะสามารถแก้ไขปั ญหาในอาหารกลุ่ มเฝ้ าระวัง ซึ่งอาจต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะ
สามารถสุ่มตัวอย่างสินค้าชนิดหนึ่งๆ ได้จากผู้น้าเข้าได้ตามอัตราร้อยละ 5 นั่นหมายถึงอาจตรวจไม่พบอาหาร
ที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นเวลาหลายเดือนหลังการน้าเข้า หรือ หลังจากน้าเข้ามาแล้วหลายรุ่น ท้าให้มีแนวโน้มที่จะ
อนุญาตน้าเข้าอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ท้องตลาด และยังเป็นการสร้างความสับสนให้แก่ผู้น้าเข้า ซึ่งเพิ่งมา
พบภายหลังว่า ตนน้าเข้าอาหารไม่ได้มาตรฐานต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายเดือน
สำระสำนัญ (Context)
DAWR เป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานที่มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาหารในออสเตรเลีย
โดยใช้ วิ ธี แ บ่ ง การบริ ห ารจั ด การข้ อ ก้ า หนดส้ าหรั บ อาหารน้ าเข้ า ออกเป็ น 2 ส่ ว น อาหารที่ น้ า เข้ า มายั ง
ออสเตรเลียต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ภายใต้กฎหมำยนวำม
ปลรดภัยทำงชีวภำพหรืร Biosecurity Act 2015 และต้องเป็นไปตามกฎหมำยนวอนงมรำหำรนำเข้ำหรืร
Imported Food Control Act 1992 ด้านความปลอดภัยอาหารและเป็น ไปตามมาตรฐานอาหารของ
ออสเตรเลีย
ในการตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อก้าหนดของผู้น้าเข้า เพื่อให้การน้าเข้าอาหารเป็นไปตาม
มาตรฐานของออสเตรเลีย DAWR ด้าเนินการตรวจสอบสินค้าน้าเข้าตามความเสี่ยง ซึ่งก้าหนดไว้ในคผนกำร
ตรวจสรอรำหำรนำเข้ำหรืร Imported Food Inspection Scheme (IFIS)
หน่ ว ยงานมาตรฐานอาหารออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด์ ห รื อ FSANZ (Food Standards
Australia New Zealand) เป็ น องค์ ก รอิ ส ระภายใต้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ท้ า หน้ า ที่ จั ด ท้ า และรวบรวม
มาตรฐานอาหารของออสเตรเลี ย และนิ ว ซีแลนด์ มาตรฐานประกอบด้ว ยข้อก้าหนดต่างๆ ซึ่งรวมถึงสาร
ปนเปื้อน (เช่น เชือจุลินทรีย์ และสารเคมี) วัตถุเจือปนอาหาร การปิดฉลาก และอาหารที่มีการดัดแปลง
พันธุกรรมหรือ Genetically modified food รวมถึงมาตรฐานการผลิตและการแปรรูป
FSANZ เป็นหน่วยงานที่ให้ค้าแนะน้าแก่ DAWR ว่า อาหารชนิดใดก่อให้เกิดความเสี่ยงระดับ
ปานกลางถึงสูงต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค DAWR จะจัดอาหารเหล่านีให้อยู่ในอาหารกลุ่มเสี่ยงภายใต้
แผนการตรวจสอบ และจัดให้อาหารอื่นอยู่ในกลุ่มอาหารเฝ้าระวัง
ในการระบุ ว่ า อาหารชนิ ด ใดอยู่ใ นความสนใจ และควรมีอัต ราการตรวจสอบเป็ นเท่ า ใด
(ต้องตรวจสอบทุกรุ่นหรือเพียงร้อยละ 5) DAWR จะใช้การท้างานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวง
ตรวจคนเข้ า เมื อ งและปกป้ อ งชายแดนหรื อ Department of Immigration and Border Protection
Integrated Cargo System (ICS)
เมื่อมีการน้าเข้าอาหาร ระบบของ DAWR จะก้าหนดรายการทดสอบที่เกี่ยวข้องและอัตรา
การสุ่มตรวจตามความเสี่ยงของอาหาร และส้าหรับอาหารบางประเภท จะพิจารณาประวัติการน้าเข้า ในอดีต
ของผู้ผลิตอาหารประกอบด้วย
เมื่อตรวจพบว่าอาหารน้าเข้าไม่ผ่านมาตรฐาน จะต้องมีการด้าเนินการขันต่อไป เช่น เปลี่ยน
สภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน ท้าลาย หรือส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง นอกจากนัน การน้าเข้าสินค้า
ประเภทเดียวกันในรุ่นต่อๆ มาจะต้องได้รับการตรวจสอบทุกรุ่น จนกว่าจะมีประวัติว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
นอกเหนือจากการทดสอบอาหารน้าเข้าโดย DAWR แล้ว รัฐบาลระดับรัฐและเขตและรัฐบาล
ท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบให้อาหารที่วางจ้า หน่ายทุกชนิด รวมทังอาหารน้าเข้า เป็นไปตามข้อก้าหนดของ
มาตรฐานอาหาร
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เหตงใดจึงจำเป็นต้รงมีกฎระเอียอ (Why Regulations are needed)
กฎระเบียบ เป็นการมอบหมายอ้านาจตามกฎหมาย ซึง่ มีอ้านาจบังคับใช้ตามกฎหมาย และมี
การก้าหนดข้อบังคับส้าหรับการจัดการแผนการตรวจสอบอาหารน้าเข้า IFIS โดย DAWR
กฎหมายควบคุมอาหารน้าเข้าก้าหนดกรอบแนวทางการด้าเนินงานกว้างๆ เพื่อให้อาหารที่
น้าเข้ามายังออสเตรเลียเป็นไปตามมาตรฐานอาหารและปลอดภัยต่อการบริโภค
กฎระเบียบที่จัดท้าขึนภายใต้กฎหมายนีระบุรายละเอียดข้อก้าหนดปลีกย่อยเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ เช่น อัตราการตรวจสอบส้าหรับอาหารชนิดต่างๆ ภายใต้แผนการตรวจสอบอาหารน้าเข้า IFIS
เหตงใดจึงต้รงมีกำรจัดทำกฎระเอียอขึนใหม่ (Why the Regulations need to be remade)
กฎระเบียบนีร่างขึนเมื่อปี พ.ศ. 2535 และมีการแก้ไขหลายครัง รูปแบบเอกสารไม่เหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุ บัน และมีความซับ ซ้อน ด้วยเหตุนีเมื่อมีการจัดท้าขึนมาใหม่ จะมีการเปลี่ยน แปลง
รู ป แบบและท้ า ให้ เ ข้ า ใจได้ ง่ า ย กระบวนนี จะไม่ เ ปลี่ ย นแปลงนโยบายหลั ก เกี่ ย วกั บ การจั ด การแผนการ
ตรวจสอบอาหารน้าเข้า IFIS
ในกระบวนการทบทวนกฎระเบียบนี DAWR ระบุในหลายประเด็นที่อาจแก้ไขเล็กน้อยเพื่อ
ปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดีขึน เป็นการน้ามาซึ่งข้อเสนอทังหลายในเอกสารนี
ไม่มีกำรพิจำรณำเรื่รงน่ำธรรมเนียม (Cost recovery not in scope)
ในการทบทวนกิจ กรรมครั งนี จะไม่ ครอบคลุ ม ค่า ธรรมเนี ยมและค่ า ใช้จ่ ายต่า งๆ ภายใต้
กฎระเบียบ เนื่องจากมีการพิจารณาทบทวนมาแล้วเมื่อปี 2558 โดยมีการขึนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ตังแต่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา
ไม่นรรอนลงมกำรปฏิรูปด้ำนรำหำรนำเข้ำ (Imported food reforms not in scope)
การทบทวนกฎระเบียบก่อนที่จะมีการยกเลิกในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นี เป็นกิจกรรมที่แยก
ออกจากการปฏิรูปด้านอาหารน้าเข้าซึ่งก้าลังด้าเนินการอยู่ การทบทวนกฎระเบียบนีจะพิจารณาเฉพาะการ
แก้ไขย่อยต่อนโยบายปัจจุบัน เนื่องจากการปฏิรูปด้านอาหารน้าเข้าจะครอบคลุมข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายใน
ภาพกว้าง เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารในอาหารน้าเข้า
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านอาหารน้าเข้าได้จากเว็ปไซต์ของ DAWR
http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/reform
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ข้รเสนรเพื่รกำรเปลี่ยนคปลง (Our proposals for change)
กำรรัอรรงภำยใต้กฎระเอียอนี (Certification in the Regulations)
นวำมเป็นมำ (Background)
อันตรายบางประเภทสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการผลิตและแปรรูป
อาหาร นอกจากนี การตรวจสอบและการวิเคราะห์ ที่ปลายทางไม่ส ามารถรับประกันได้ว่ามีการควบคุ ม
สุขอนามัยในขันตอนการผลิตและแปรรูปอาหาร
ด้วยเหตุผลเหล่านี ภาครัฐของประเทศต่างๆ จึงใช้การรับรองเพื่อเป็นการรับประกันว่า มีการ
จัดการอันตรายและควบคุมด้านสุขอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการผลิตและแปรรูปอาหาร
ภายใต้กฎหมายควบคุมอาหารน้าเข้านี เลขาธิการของ DAWR สามารถก้าหนดการยอมรับ
ใบรับรองจากภาครัฐของประเทศผู้ส่งออกและใบรับรองประกันคุณภาพได้
ในเอกสารฉบับนี “อาหารที่ครอบคลุมโดยใบรับรอง” จะหมายถึง อาหารที่ครอบคลุมโดย
ใบรับรองที่ออกให้โดยภาครัฐของประเทศผู้ส่งออกหรือใบรับรองการประกันคุณภาพที่ DAWR ให้การยอมรับ
วิธีดำเนินกำรในปัจจงอัน (Current approach)
กฎระเบียบมอบอ้านาจให้
- รัฐมนตรีสามารถออกค้าสั่งเพื่อก้าหนดว่าอาหารใดจัดเป็นอาหารกลุ่มเสี่ยง ซึ่งต้องมีใบรับรองที่ออก
โดยภาครัฐของประเทศผู้ส่งออกก้ากับ (กฎระเบียบข้อ 7 (a) (ii))
- สามารถอายัดอาหารที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ (กฎระเบียบข้อ 26 และ 27)
- สามารถลดอัตราความถึ่ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ส้าหรับอาหารกลุ่มเสี่ยงที่มีใบรับรองก้ากับ
(ระเบียบข้อ 31 และ 32)
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการปัจจุบัน ได้แก่
- จ้าเป็นต้องยืดหยุ่นมากขึนต่อผู้น้าเข้า โดยผ่อนผันให้สามารถยอมรับใบรับรองประกันคุณภาพเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่ง นอกเหนือจากที่ก้าหนดให้ต้องมีใบรับรองจากภาครัฐของประเทศผู้ผลิต
- เพื่อให้ เป็ น ไปตามวัตถุป ระสงค์ของกฎระเบียบข้อ 31 และ 32 ในขณะเดียวกันมีความยืดหยุ่น
เพียงพอหากไม่สามารถวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้ เช่น กรณีเชือวัวบ้าหรือ Bovine Spongiform
Encephalopathy (BSE)
- กฎระเบียบข้อ 26 และ 27 จะไม่ใช้กับอาหารที่ครอบคลุมภายใต้ใบรับรอง เว้นแต่ว่าอาหารนันจะ
อยู่ในอัญชีกักกัน (Holding order) และจะใช้กฎระเบียบข้อ 27 ได้ก็ต่อเมื่ออาหารนันมีประวัติผล
การตรวจสอบมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
ข้รเสนรคนวทำงดำเนินกำร (Proposed approach)
ให้การยอมรับใบรับรองประกันคุณภาพ
มีความยืดหยุ่นให้กับผู้น้า เข้ามากขึนหากรัฐมนตรีว่า การของ DAWR มีอ้านาจในการออก
ค้าสั่งระบุชนิดอาหารกลุ่มเสี่ยงที่ต้องใช้ใบรับรองประกันคุณภาพได้ เนื่องจากการยอมรับใบรับรองที่ออกให้
โดยภาครัฐของประเทศผู้ผลิต ต้องมีการเจรจาระหว่างภาครัฐ ในขณะที่การยอมรับใบรับรองประกันคุณภาพ
DAWR สามารถเจรจากับบริษัทผู้ผลิตได้โดยตรง ซึ่งการผ่อนผันในลักษณะนีจะช่วยให้ผู้น้าเข้าสามารถน้าเข้า
สินค้าจากผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองได้ ในขณะที่ภาครัฐของสองประเทศอยู่ระหว่างการเจรจายอมรั บ
การรับรองซึ่งกันและกัน
สำนักงำนทีป่ รึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรงงคนนเอรรรรำ

7

ทังนี เสนอให้มีการแก้ไขกฎระเบียบข้อ 7 เพื่อมอบอ้านาจให้รัฐมนตรีว่าการ DAWR สามารถ
ออกค้าสั่งก้าหนดชนิดอาหารในกลุ่มเสี่ยงเป็นอาหารที่ต้องมีใบรับรองประกันคุณภาพก้ากับ
ข้อก้าหนดด้านการรับรองที่สามารถยืดหยุ่นได้
ระเบียบข้อ 31 และ 32 ก้าหนดให้อัตราการตรวจสอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากเจ้าของ
สินค้าอาหารน้าใบรับรองที่ออกให้โดยภาครัฐของประเทศผู้ส่งออกหรือใบรับรองประกันคุณภาพมาแสดง
ใบรั บ รองที่ อ อกให้ โ ดยภาครั ฐ ของประเทศผู้ ส่ ง ออกหมายถึ ง ใบรั บ รองที่ อ อกภายใต้ ร ะเบี ย บข้ อ 18
ของกฎหมายการควบคุมอาหารน้า เข้า ใบรับรองประกันคุณภาพหมายถึงใบรับรองที่ออกภายใต้ระเบียบข้อ
19 ของกฎหมายดังกล่าว
หากไม่มีข้อสงสัยในแหล่งที่มาของใบรับรอง ย่อหน้าที่ 16 (2) (i) ของกฎหมายการควบคุม
อาหารน้าเข้า มอบหมายอ้านาจตามข้อ 31 ให้สามารถก้าหนดอัตราการตรวจสอบอาหารที่แตกต่างกันได้
ย่อหน้าที่ 16 (2) (j) มอบหมายอ้านาจตามข้อ 32 ให้สามารถตรวจทวนสอบความน่าเชื่อถือของใบรับรอง
ตามระเบียบข้อ 31 โดยอาจใช้วิธีการทัง 3 รูปแบบดังต่อไปนี
- สุ่มตัวอย่างอาหารไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ้านวนรุ่นสินค้าที่มีใบรับรองก้ากับ
- ตรวจทวนสอบระบบที่ด้าเนินการโดยภาครัฐของประเทศผู้ส่งออก หรือตรวจทวนสอบการด้าเนินการ
ของผู้ผลิตในต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง
- ตรวจสอบเอกสารโดยก้าหนดให้หน่วยงานภาครัฐของประเทศผู้ส่งออกเป็นผู้ตรวจทวนสอบใบรับรอง
เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอ 31 และ 32 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงเสนอให้มีการ
ร่างเนือหาของกฎระเบียบขึนใหม่หากมีความจ้าเป็น เพื่อให้
- สามารถลดอัตราการตรวจสอบและวิเคราะห์อาหารกลุ่มเสี่ยงที่มีใบรับรองก้ากับและน้ามาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อสงสัยในความถูกต้องของใบรับรองนัน
- ต้องตรวจทวนสอบความน่าเชื่อถือของการให้การรับรองโดย
 ตรวจสอบ (โดยใช้การสุ่มตัว อย่างเพื่อวิเคราะห์ หรือไม่ก็ได้) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
อาหารกลุ่มเสี่ยงที่ครอบคลุมโดยใบรับรอง
 ตรวจทวนสอบ
 ตรวจสอบเอกสารส้าหรับอาหารกลุ่มเสี่ยงบางชนิดจากผู้ผลิตบางราย
กฎระเบี ย บข้ อ 31 ให้ อ้ า นาจในก้ า หนดอั ต ราการตรวจสอบอาหารที่ แ ตกต่ า งกั น ได้
หากเจ้ าของอาหารสามารถน้ าใบรั บ รองที่อ อกให้ โ ดยภาครัฐ ของประเทศผู้ ส่ งออกมาแสดงต่ อเจ้า หน้ า ที่
กฎระเบียบไม่ได้ก้าหนดให้กลไกภาครัฐของประเทศต้นทางหรือผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศ
สามารถจัดส่งใบรับรองให้กับเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียโดยตรง หน่วยงานภาครัฐหลายประเทศอยู่ระหว่างการ
เจรจาเพื่อพัฒนาระบบ eCert เพื่อป้องกันการปลอมแปลงใบรับรอง หลักการคือภาครัฐสามารถส่งใบรับรอง
ให้กันได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านเจ้าของอาหาร (ผู้น้าเข้า) วิธีนีจึงเป็นกลไกป้องกันการปลอมใบรับรองที่ดีขึน
อาศัยอ้านาจตามข้อ 16 (2) (i) เพื่อให้สามารถด้าเนินการตามที่มีการเจรจาได้ อาจแก้ไข
กฎระเบียบข้อ 31 เพื่ออนุญาตให้มีการส่งใบรับรองให้กับเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียได้โดยตรง โดยไม่จ้าเป็นต้อง
น้ามาแสดงโดยเจ้าของอาหาร (หมายถึงผู้น้าเข้า)
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การอายัดอาหารที่มีใบรับรองก้ากับ
กฎระเบียบข้อ 26 และ 27 ก้าหนดวิธีการอายัดอาหารจนกว่าได้รับผลการตรวจสอบตาม
เอกสารแผนการตรวจสอบอาหารน้าเข้า IFIS ซึ่งออกตามมาตรา 14 ของกฎหมายควบคุมอาหารน้าเข้า
กฎระเบียบข้อ 26 บังคับใช้ได้ทังกับอาหารกลุ่มเสี่ยงและอาหารที่อยู่ในบัญชีกักกัน หลังจาก
สุ่มตัวอย่างแล้ว สินค้าทังรุ่นจะต้องถูกอายัดไว้ ณ สถานที่ที่แจ้งไว้ใบรับรองการควบคุมอาหาร (Food control
certificate) อย่ างไรก็ตาม อาจเก็บ รั กษาไว้อีกสถานที่ ห นึ่งก็ได้ห ากเจ้าหน้าที่ให้ ความเห็ นชอบ ระเบียบ
อนุ ญ าตให้ มี ก ารย้ า ยสิ น ค้ า อาหารไปยั ง อี ก สถานที่ ที่ ก้ า หนดหลั ง จากสุ่ ม ตั ว อย่ า งจนกระทั่ ง ได้ รั บ ผลการ
ตรวจสอบและค้าสั่งด้าเนินการขันต่อไป
กฎระเบียบข้อ 27 บังคับใช้เฉพาะกับอาหารกลุ่มเสี่ยงซึ่งต้องอายัดไว้ในสถานที่เฉพาะตาม
กฎระเบียบข้อ 26 และไม่สามารถบังคับใช้ได้กับอาหารที่อยู่ในบัญชีกักกัน
กฎระเบียบข้อ 27 ก้าหนดว่า แม้จะมีการระบุไว้ในกฎระเบียบข้อ 26 เจ้าหน้าที่อาจตรวจ
ปล่อยอาหารก็ได้ หากเป็นอาหารที่เน่าเสียง่ายและไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้จนผลการตรวจสอบเสร็จสิน
(หมายถึง รอจนมีค้าสั่งว่าให้ด้าเนินกับอาหารที่น้าเข้า นันอย่างไร) โดยก้าหนดไว้ส้าหรับอาหารที่มีมูลค่าสูง
เน่าเสียง่าย โดยอนุญาตให้ตรวจปล่อยก่อนที่จะมีค้าสั่งการด้าเนินการกับอาหารนันหลังผลการตรวจสอบ
เสร็จสิน อย่างไรก็ตาม การจะด้าเนินการน้าสินค้าออกไปจ้าหน่ายได้ต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่เสียก่อน
โดยที่ผู้น้าเข้าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ก้าหนดอย่างครบถ้วน
ในทางปฏิบัติ กฎระเบียบข้อ 26 และ 27 ไม่ได้มีวัตถุประสงค์บังคับใช้กับอาหารกลุ่มเสี่ยง
ที่มีใบรับรองก้ากับ หากจ้าเป็น ควรมีการแก้ไขกฎระเบียบข้อ 26 และ 27 โดยระบุให้ชัดเจนว่าไม่บังคับใช้กับ
อาหารกลุ่มเสี่ยงที่มีใบรับรองก้ากับ เว้นแต่ว่า อาหารกลุ่มเสี่ยงนันอยู่ในบัญชีกักกันและยังไม่ได้ยกเลิก
กฎระเบียบข้อ 26 และ 27 อธิบายไว้ไม่ชัดเจน หากมีการแก้ไขก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึน
ตัวอย่างเช่น
- “เมื่อได้รับทราบผลการตรวจสอบ” อาจจ้าเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติมว่า “เมื่อมีค้าสั่งให้ด้าเนินการกับ
อาหารที่น้าเข้า”
- “ตรวจปล่อย” อาจจ้าเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติมว่า เมื่อมีการด้าเนินการกับอาหารเสมือนว่ามีการออก
ค้าสั่งให้ด้าเนินการกับอาหารนันแล้ว โดยที่ค้าสั่งไม่มีการระบุว่าอาหารนันไม่ได้ มาตรฐาน (Failing
food)
นอกจากนัน กฎระเบียบข้อ 27 ควรบังคับใช้เฉพาะเมื่ออาหารกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจสอบ
และวิเคราะห์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 รุ่น และหลังการตรวจสอบและวิเคราะห์แล้ว ไม่พบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
โดยควรแก้ไขกฎระเบียบข้อ 27 ให้ระบุว่า จะบังคับใช้ก็ต่อเมื่อ
- เมื่อสินค้ารุ่นก่อนหน้าจ้านวน 5 รุ่นได้รับการตรวจสอบและวิเคราะห์แล้ว
- ทัง 5 รุ่นต้องเป็นไปตามหลักการทัง 2 ข้อนี กล่าวคือ
 มีการออกค้าสั่งให้ด้าเนินการกับอาหารนันเรียบร้อยแล้ว
 ค้าสั่งไม่ได้ระบุว่าอาหารนันไม่ได้มาตรฐาน
กฎระเอียอเกี่ยวกัอพืชคละเห็ดรำต้รงห้ำม (Prohibited plants and fungi in the Regulations)
มาตรา 7 ของกฎหมายควบคุมอาหารน้าเข้าก้าหนดว่า กฎหมายนีไม่บังคับใช้กับอาหารเพื่อ
การบริโภคส่วนบุคคล มาตราย่อย 7 (2) ระบุว่า อาหารน้าเข้าจะเข้าข่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหากมี
ปริมาตรน้อยกว่า 10 ลิตร หรือน้าหนักน้อยกว่า 10 กิโลกรัม เว้นแต่ว่ากฎระเบียบจะระบุปริมาตรหรื อ
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น้าหนักที่ต่้ากว่า กฎระเบียบฉบับปัจจุบันก้าหนดน้าหนักและปริมาตรที่น้อยกว่าส้าหรับอาหารเหลวเข้มข้น กับ
อาหารแห้งและเครื่องเทศ
นวำมป็นมำ (Background)
ภายใต้กฎหมายควบคุมอาหารน้าเข้าและกฎระเบียบฉบับปัจจุบันก้าหนดว่า อาจน้าเข้าพืช
และเห็ดราต้องห้ามน้าหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม มายังออสเตรเลียเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลได้ เมื่อมีการน้าเข้า
อาหารมายังออสเตรเลียแล้ว กฎหมายระดับรัฐและเขต (Territory) อาจห้ามจ้าหน่ายหรือเก็บ รักษาอาหาร
เพื่อจ้าหน่ายนีก็ได้
พืชและเห็ดราต้องห้ามมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี
จึงเห็นควรด้าเนินมาตรการเพิ่มเติมกับอาหารเหล่านี โดยไม่จ้าเป็นต้องน้ากฎหมายระดับรัฐและเขตมาบังคับใช้
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคหากมีการจ้าหน่ายหรือเก็บรักษาอาหารนีไว้เพื่อจ้าหน่าย
ข้รเสนรคนวทำงดำเนินกำร (Proposed approach)
แก้ไขกฎระเบียบเพื่อให้กฎหมายควบคุมอาหารน้าเข้า สามารถบังคับใช้ได้กับพืชและเห็ดรา
ต้องห้ามน้าเข้า ไม่ว่าจะมีปริมาณเท่าใดก็ตาม โดยที่ผู้น้าเข้าจะต้องแสดงหลักฐานว่าอาหารนันเป็นการน้าเข้า
เพื่อการบริโภคส่วนบุคคลจริง จึงจะได้รับการตรวจปล่อยเนื่องจากสามารถได้รับการยกเว้นตามข้อก้าหนดของ
กฎหมาย
ตามอ้านาจของมาตราย่อย 7 (2) ในกฎหมายควบคุมอาหารน้าเข้า จะหมายถึงการก้าหนด
น้าหนักและปริมาตรของพืชและเห็ดราต้องห้ามที่อนุญาตให้น้าเข้าได้ เท่ากับศูนย์ ทังนี เพื่อต้องการให้น้าพืช
และเห็นราต้องห้ามเข้าอยู่ภายใต้การตรวจสอบและวิเคราะห์ตามแผนการตรวจสอบอาหารน้าเข้า IFIS
ในขันตอนตรวจสอบ อาหารเหล่านีจะจัดเป็นพืชและเห็ดราต้องห้าม ดังนันจึงไม่สามารถ
น้าเข้าเพื่อการค้าได้ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับการด้าเนินการตามกฎหมายอาหารระดับรัฐและเขต
มาตรการนีไม่บังคับใช้กับอาหารน้าเข้าเพื่อเป็นตัวอย่าง เนื่องจากไม่ใช่เพื่อการบริโภค
ข้รเสนรสำหรัอกำรตรวจสรอคละวิเนรำะหรรำหำรภำยใต้กฎระเอียอ (Proposal for inspection and
analysis of foods in the regulations)
นวำมเป็นมำคละวิธีดำเนินกำรในปัจจงอัน (Background and current approach)
อัตราการตรวจสอบและวิเคราะห์อาหารมีก้าหนดไว้โดยกฎระเบียบหลายข้อ โดยเฉพาะ
- กฎระเบี ย บข้ อ 14 ซึ่ ง ก้ า หนดว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ศุ ล กากรเป็ น ผู้ ก้ า หนดอั ต ราการตรวจสอบส้ า หรั บ
ทังอาหารกลุ่มเสี่ยงและอาหารกลุ่มเฝ้าระวัง โดยที่อาหารกลุ่มเสี่ยงทุกชนิดจะต้องผ่านการพิจารณา
โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร ในขณะที่อาหารกลุ่มเฝ้าระวังต้องได้รับการตรวจสอบร้อยละ 5
- กฎระเบียบข้อ 15 ก้าหนดว่า อาหารกลุ่มเสี่ยงมีอัตราการตรวจสอบ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเข้มงวด
(ทุกรุ่นหรือร้อยละ 100) ระดับปกติ (ร้อยละ 25) และขันต่้า (ร้อยละ 5) ซึ่งอัตรานีสอดคล้องกับ
มาตรฐานของออสเตรเลี ย (Australian Standard 1199) และสอดคล้ องกับมาตรฐานสากล ISO
(International Standards Organization Standard 2859) และอ้ า งอิ ง มาจากแนวทางการสุ่ ม
ตัวอย่าง Codex Guidelines on Sampling (CAC/GL 50-2004)
- กฎระเบียบข้อ 16 ก้าหนดว่า เบืองต้นหากเป็นอาหารกลุ่มเสี่ยงจะต้องได้รับการตรวจสอบ โดยจะใช้
อัตราเข้มงวดหากเป็นอาหารที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพอนามัย ของผู้บริโภค หรือ
อัตราปกติหากเป็นอาหารที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดความเสี่ยงปานกลางต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค
สำนักงำนทีป่ รึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรงงคนนเอรรรรำ
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- กฎระเบี ย บข้อ 17 ก้าหนดเรื่ องการเปลี่ ยนแปลงอัตราในการตรวจสอบอาหารน้าเข้ากลุ่ มเสี่ ย ง
(Switching rules) ชนิดหนึ่งๆ จากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง
- กฎระเบียบข้อ 21 ก้าหนดอัตราการตรวจสอบส้าหรับอาหารกลุ่มเฝ้าระวัง และก้าหนดให้อาหารกลุ่ม
เฝ้าระวังทุกชนิดต้องได้รับการตรวจสอบ
- กฎระเบี ย บข้อ 29 ก้าหนดว่า อาหารทุกชนิดอาจถูกตรวจวิเคราะห์ ด้านจุลชีว ะวิทยา เคมี หรือ
กายภาพตามความจ้ าเป็ น เพื่อประเมินว่าอาหารนันก่อให้ เกิดความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพอนามั ย ของ
ผู้บริโภคหรือไม่ หรือเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมหรือไม่
ส้าหรับอาหารกลุ่มเสี่ยง กฎระเบียบจะส่งผลต่อการตรวจสอบและวิเคราะห์โดย
- ลดอัตราการตรวจสอบลงหากพบว่าสินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน เป็นการให้รางวัลแก่เจ้าของสินค้าที่ได้
มาตรฐาน และสามารถมุ่งเน้นการตรวจสอบไปยังสินค้าที่มีแนวโน้มไม่ได้มาตรฐานแทน
- เพิ่มอัตราการตรวจสอบอาหารใดก็ตามซึ่งพบว่าไม่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าของสินค้า
ที่ไม่ได้มาตรฐานพยายามน้าเข้าสินค้ าที่ได้มาตรฐาน และสามารถมุ่งเน้นการตรวจสอบไปยังสินค้าที่ มี
แนวโน้มไม่ได้มาตรฐานแทน
ระเบียบนียังมีการก้าหนดการตรวจสอบและวิเคราะห์ อาหารกลุ่มเสี่ ยงบางชนิดที่มาจาก
ผู้ผลิตบางราย โดยอาจจะ
- ลดอัตราการตรวจสอบเข้มงวด (ทุกรุ่นหรือร้อยละ 100) เหลืออัตราปกติ (ร้อยละ 25) หลังจาก
พบว่าสินค้า 5 รุ่นติดต่อกันเป็นไปตามมาตรฐาน
- ลดอัตราการตรวจสอบอัตราปกติ (ร้อยละ 25) เหลื ออัตราขันต่้า (ร้อยละ 5) หลั งพบว่าสิ นค้า
20 รุ่นติดต่อกันเป็นไปตามมาตรฐาน
- เพิ่มความถี่ในจากตรวจสอบจากอัตราปกติ (ร้อยละ 25) เป็นอัตราเข้มงวด (ทุกรุ่น) เมื่อมีการปฏิเสธ
สิ น ค้าในการตรวจสอบเบื องต้น (Original inspection) หรือมีเหตุผ ลอั นเชื่ อ ได้ว่ า สิ น ค้า นั นไม่ ไ ด้
มาตรฐาน
- เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบจากอัตราขั นต่้า (ร้อยละ 5) ไปเป็นอัตราเข้มงวด (ทุกรุ่น) เมื่อมีการ
ปฏิเสธสินค้าในการตรวจสอบเบืองต้น หรือมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าสินค้านันไม่ได้มาตรฐาน หรือจะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคอย่างร้ายแรง
ข้รเสนรคนวทำงดำเนินกำร (Proposed approach)
ประเด็นที่ระบุในกฎระเบียบฉบับปัจจุบันมีดังนี
- ระเบียบบางข้อไม่เคยมีการน้ามาปฏิบัติและพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจ้าเป็น
- ระเบียบไม่เอืออ้านวยให้ตรวจพบอันตรายในอาหารกลุ่มเสี่ยงจากการตรวจสอบเบืองต้นหากใช้อัตรา
ตรวจสอบขันต่้า
- ระเบียบสอดคล้องกับ มาตรฐานออสเตรเลี ย Australian Standard 1199 และมาตรฐานระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง
- จ้าเป็นต้องมีความโปร่งใสมากขึนในการวิเคราะห์อาหาร
ระเบียบที่ไม่มีความจ้าเป็น (Unnecessary rules)
DAWR ไม่เคยบังคับใช้ระเบียบเกี่ยวกับการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ จาก
อัตราขันต่้า (ร้ อยละ 5) ไปเป็ น อัตราปกติ (ร้อยละ 25) ตามความในกฎระเบียบย่อยข้ อ 17 (5) ทังนี
สำนักงำนทีป่ รึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรงงคนนเอรรรรำ
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เนื่องจากอาหารที่พบว่าไม่ได้มาตรฐานจะต้องถูกตรวจสอบทุกรุ่นหรือร้อยละ 100 จนกว่าจะไม่พบสินค้าไม่ได้
มาตรฐานอีก จึงเสนอให้ยกเลิกกฎระเบียบย่อยข้อ 17 (5)
DAWR ไม่เคยบังคับใช้ระเบียบเกี่ยวกับอัตราปกติ (ร้อยละ 25) เนื่องจากอาหารกลุ่มเสี่ยง
มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงปานกลางต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค (กฎระเบียบย่อยข้อ 16 (2))
จึงเสนอให้ยกเลิกกฎระเบียบข้อนี เมื่อมีการยกเลิกแล้ว จะต้องแก้ไขกฎระเบียบย่อยข้อ 16 (1) ด้วย เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อ 9 ซึ่งอ้างถึงอาหารที่มีความเสี่ยงปานกลางและสูงต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค
อัตราการตรวจสอบขันต่้าส้าหรับอาหารกลุ่มเสี่ยง (Reduced rate for a risk food)
อันตรายบางชนิดในอาหารกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพอนามัย
ของผู้บริโภค และควรใช้อัตราเข้มงวดในการวิเคราะห์เบืองต้น อย่างไรก็ตาม อันตรายบางชนิดในอาหาร
ประเภทเดียวกันอาจไม่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงสูงต่อสุขภาพอนามัยของผู้ บริโภคก็ได้ การวิเคราะห์อันตราย
เหล่านีที่อัตราขันต่้าจะมีความเหมาะสมกว่า กฎระเบียบปัจจุบันไม่ได้ก้าหนดให้มีการพิจารณาในลักษณะนี
ความไม่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานของออสเตรเลี ย และมาตรฐานระหว่ า งประเทศ (Inconsistency with
Australian and International Standards)
กฎระเบี ย บ (Regulations) ก้ า หนดให้ สิ น ค้ า อาหารต้ อ งผ่ า นมาตรฐานในการตรวจสอบ
จ้านวน 20 รุ่นติดต่อกัน จึงอาจพิจารณาลดอัตราการตรวจสอบและวิเคราะห์จากอัตราปกติ (ร้อยละ 25)
เป็นอัตราขันต่้า (ร้อยละ 5) อย่างไรก็ตาม ระเบียบ (Rules) ก้าหนดว่า การจะลดอัตราการตรวจสอบจาก
อัตราปกติเป็นอัตราขันต่้า สินค้าต้องได้รับการตรวจสอบและพบว่าเป็นไปมาตรฐานติดต่อกัน 10 ครัง
เพื่อให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานของออสเตรเลียและมาตรฐานระหว่างประเทศมากขึน จึงเสนอ
ให้ก้าหนดว่า สินค้าต้องผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ 10 ครังติดต่อกัน ก่อนจะลดความถี่ในการตรวจสอบจาก
อัตราปกติ (ร้อยละ 25) เป็นอัตราขันต่้า (ร้อยละ 5)
ความโปร่งในการก้าหนดการวิเคราะห์อาหาร (Transparency in determining the analysis of foods)
การตรวจสอบและวิเคราะห์อาหารอาจมีค่าใช้จ่ายสูงมากส้าหรับผู้น้าเข้า ทังค่าวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการและระยะเวลาในรอรายงานผลการทดสอบ ปัจจุบัน กฎระเบียบข้อ 29 ให้อ้านาจแก่ DAWR
ในการก้าหนดการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีวะวิทยา เคมี และกายภาพในอาหารชนิดใดก็ได้ตามความจ้าเป็น
เพื่อประเมินว่าอาหารนันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคหรือไม่หรือเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่
ปัจจุบันยังไม่มกี ารมอบอ้านาจในลักษณะนีให้แก่ผู้ใดในหน่วยงาน
DAWR เสนอให้ มอบอ้านาจดัง กล่ าวนี แก่ เลขาธิก าร ซึ่งจะสามารถมอบอ้ านาจต่ อ ให้ กั บ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ การแก้ไขกฎระเบียบนี จะท้าให้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ท้าหน้าที่ก้าหนดการ
วิเคราะห์อาหารมีความชัดเจน
ข้รเสนรเกี่ยวกัอรำหำรที่ได้รัอกำรจัด ระดัอนวำมเสี่ยงภำยใต้กฎระเอียอ (Proposal for risk classified
food in the Regulations)
มาตรา 7 ของกฎหมายควบคุมอาหารน้าเข้าระบุว่า กฎหมายนีไม่มีอ้านาจครอบคลุมอาหาร
เพื่อการบริโภคส่วนบุคคล มาตราย่อย 7 (2) ระบุว่า จะถือว่าอาหารนันเป็นการน้าเข้าเพื่อบริโภคส่วนบุค คล
เมื่อมีปริมาตรน้อยกว่า 10 ลิตร หรือน้าหนักน้อยกว่า 10 กิโลกรัม เว้นแต่ว่ากฎระเบียบจะก้าหนดปริมาตร
หรือน้าหนักที่น้อยกว่านัน กฎระเบียบปัจจุบันก้าหนดระดับน้าหนักหรือปริมาตรที่น้อยกว่านันส้าหรับอาหาร
เหลวเข้มข้นและอาหารแห้งและเครื่องเทศเท่านัน
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ความเป็นมา (Background)
กฎหมายควบคุ ม อาหารน้ า เข้ า และกฎระเบี ย บในปัจ จุ บั นก้ า หนดว่า อาจน้ า เข้ า อาหาร
กลุ่มเสี่ยงน้าหนักน้อยกว่า 10 กิโลกรัมมายังออสเตรเลียเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลได้ ทังนี เนื่องจากกฎหมาย
ควบคุมอาหารน้าเข้าระบุว่า อาหารที่มีน้าหนักน้อยกว่า 10 กิโลกรัม ถือว่าใช้ส้าหรับการบริโภคส่วนบุคคล
เว้นแต่ว่าจะมีการก้าหนดปริมาณที่น้อยกว่านีไว้ในกฎระเบียบ ทังนี พบว่ายังไม่เคยมีการก้าหนดปริมาณที่น้อย
กว่านีไว้ส้าหรับอาหารกลุ่มเสี่ยง
กฎหมายควบคุ ม อาหารน้ าเข้ า ไม่ส ามารถบั งคั บ ใช้ไ ด้ กั บอาหารที่ น้ าเข้ าเพื่ อ การบริโ ภค
ส่วนบุคคล ท้าให้อาหารกลุ่มเสี่ย งที่มีน้าหนัก 10 กิโลกรัมหรือน้อยกว่าไม่จ้าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี
ซึ่งรวมถึงข้อก้าหนดเกี่ยวกับใบรับรองส้าหรับอาหารกลุ่มเสี่ยง ซึ่งก้าหนดให้ต้องมีใบรับรองก้ากับ จึงท้าให้
ผู้น้าเข้ามีแนวโน้มที่จะน้าเข้าอาหารกลุ่มเสี่ยงมู ลค่าสูงเพื่อการค้า โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบ วิเคราะห์ หรือ
ต้องมีใบรับรองก้ากับตามแผนตรวจสอบอาหารน้าเข้า IFIS
สถิติการน้าเข้าในช่วง 12 เดือนชีให้เห็นว่ า มีการแจ้งการน้าเข้าอาหารกลุ่มเสี่ยงที่มีน้าหนัก
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 กิโลกรัมจ้านวน 5,652 ครัง ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นชีสกลุ่มเสี่ยง
ข้อเสนอแนวทางด้าเนินการ (Proposed approach)
เสนอให้มีการแก้ไขกฎระเบียบโดยก้าหนดให้อาหารกลุ่มเสี่ยงเพื่อการบริโภคต้องมีน้าหนัก
ไม่เกิน 1 กิโลกรัม ผลจากมาตรการนี จะท้าให้อาหารกลุ่มเสี่ยงที่มีปริมาณเกินกว่า 1 กิโลกรัมต้องได้รับการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ภายใต้แผนการตรวจสอบอาหารน้าเข้า IFIS ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดของ
อาหารกลุ่มเสี่ยง รวมถึงต้องมีใบรับรองก้ากับตามที่มีการก้าหนดไว้ด้วย
กฎระเบียบนีไม่ได้ห้ามไม่ให้น้าเข้าอาหารกลุ่มเสี่ยงที่มีปริมาณเกินกว่า 1 กิโลกรัมเพื่อการ
บริโภคส่วนบุคคล เพียงแต่ผู้ที่น้าเข้าต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นอาหารที่น้าเข้าเพื่อการบริโภคจริง
เพื่อให้สามารถบังคับใช้อ้านาจตามมาตราย่อย 7 (2) ของกฎหมายควบคุมอาหารน้าเข้าได้
จึ ง เสนอให้ ก ฎระเบี ย บต้ อ งก้ า หนดน้ า หนั ก ของอาหารกลุ่ ม เสี่ ย งที่ น้ า เข้ า เพื่ อ การบริ โ ภคส่ ว นบุ ค คลไว้ ที่
1 กิโลกรัม
ในช่วงการเปลี่ยนผ่านมาตรการนี อาจจะผ่อนผันการบังคับใช้กฎระเบียบ (ที่แก้ไขแล้ว) และ
ค้าสั่งการควบคุมอาหารน้าเข้า หรือ Imported Food Control Order 2001 ซึ่งก้าหนดปริมาณอาหารที่อยู่
ระหว่าง 1 ถึง 10 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงเวลานี จะต้องมีการแจ้งให้ภาคอุตสาหกรรมทราบ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน โดยเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของ DAWR รวมทังในช่วงการตรวจสอบด้าน
กายภาพของอาหารกลุ่มเสี่ยงที่มีน้าหนักระหว่าง 1 – 10 กิโลกรัมที่ก้าหนดให้ต้องมีการตรวจสอบ
มาตรการนีไม่จ้าเป็นต้องครอบคลุมอาหารน้าเข้าที่เป็นตัวอย่างทางการค้า เนื่องจากไม่ใช่
อาหารที่น้าเข้าเพื่อการบริโภค
ข้รเสนรกำรจัดกำรตรวจสรอรำหำรกลง่มเฝ้ำระวังภำยใต้กฎระเอียอนี (Proposal for administration
of the inspection of surveillance food in the Regulations)
นวำมเป็นมำคละกำรดำเนินกำรในปัจจงอัน (Background and current approach)
มีกฎระเบียบหลายฉบับที่ก้าหนดอัตราการตรวจสอบอาหารกลุ่มเฝ้าระวังไว้ที่ร้อยละ 5
ปัจจุบัน มีการใช้อัตราการตรวจสอบร้อยละ 5 ส้าหรับอาหารกลุ่มเฝ้าระวังทุกชนิด
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ปัญหาของกฎระเบียบในปัจจุบันคือ อาหารกลุ่มเฝ้าระวังที่น้าเข้าโดยผู้น้าเข้ารายย่อย (น้าเข้า
ไม่บ่ อย) หรื อผู้ น้ าเข้ ารายใหม่มี แนวโน้ ม ไม่ ไ ด้มาตรฐานมากขึ น และมักมีการหยุดการน้าเข้าหรือ น้ า เข้ า
ไม่แน่นอนเมื่อพบว่าอาหารกลุ่มเฝ้าระวังที่ตนน้าเข้าไม่ได้มาตรฐาน
อีกปัญหาหนึ่งคือ การเกิดช่องว่างของข้อมูลที่ไม่ชัดเจน หรือความกังวลของชุมชนเกี่ยวกับ
อาหารกลุ่มเฝ้าระวังบางชนิด รวมถึงการก้าหนดอัตราตรวจสอบร้อยละ 5 ในปัจจุบันซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าจะ
สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาหารกลุ่มเฝ้าระวังชนิดนันๆ ภายใต้แผนการตรวจสอบอาหารน้าเข้า IFIS ได้
ข้รเสนรคนวทำงดำเนินกำร (Proposed approach)
เสนอให้มีการแก้ไขกฎระเบียบเพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึน โดย DAWR สามารถใช้อัตรา
การตรวจสอบร้อยละ 5 ครอบคลุมอาหารกลุ่มเฝ้าระวังได้ทังหมด
เมื่อมีความยืดหยุ่นแล้ว DAWR สามารถมุ่งเน้นตรวจสอบผู้น้าเข้ารายย่อยและผู้น้าเข้าราย
ใหม่ได้ หรือสามารถก้าหนดเป้าหมายการตรวจสอบระยะสันเพื่อปิดช่องว่างด้านข้อมูล
ทังนี จะส่งผลให้มีการลดอัตราการตรวจสอบอาหารกลุ่มเฝ้าระวัง กลุ่มอื่นลง เพื่อให้อัตราการ
ตรวจสอบอาหารกลุ่มเฝ้าระวังทังหมดโดยรวมไม่เกินร้อยละ 5 ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบอาหารกลุ่มเฝ้า
ระวังซึ่งจะน้ามาแปรรูป ต่อในประเทศอาจลดน้อยลงกว่าร้อยละ 5 เนื่องจากอาหารเหล่ านี ต้องได้รับ การ
ควบคุมตามกฎระเบียบ ณ ด่านส่งออก (Post-border) อีก อาจก้าหนดให้มีการตรวจสอบร้อยละศูนย์เพื่อลด
อุปสรรคด้านกฎระเบียบส้าหรับอุตสหกรรมอาหารของออสเตรเลียเอง หรืออาจเพิ่มอัตราการตรวจสอบถึง
ร้อยละ 5 หากจ้าเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งภาครัฐ หรือทุกรุ่น (ร้อยเปอร์เซ็นต์) หากมีเหตุให้เชื่อได้ว่า
สินค้านันไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ทังนี จะยืดหยุ่นโดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของ DAWR และระบุว่าจะมีการมุ่งเน้น
ตรวจสอบอาหารกลุ่มเฝ้าระวังบางชนิดหรือไม่ ที่อัตราสูงกว่าร้อยละ 5

ที่มา: http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/notices/ifn-24-16
http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/imported-food-control-regulations
หมายเหตุ: Imported Food Control Regulations สามารถดาวน์โหลดได้จาก
file:///C:/Users/OfficeofAgricultural/Downloads/F2015C01005%20(1).pdf
Imported Food Control Act 1992 สามารถดาวน์โหลดได้จาก
https://www.legislation.gov.au/Details/C2004C00775
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