กำรเปลี่ยนคปลงข้รกำหนดกำรนำเข้ำผลิตภัณฑรปลำในกลง่มคซลมรน (Salmonid)
ซึ่งมีคหล่งที่มำจำกประเทศที่รรสเตรเลียให้กำรรัอรรง คปรรูป คละส่งรรกไปยังรรสเตรเลีย
กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้า (Department of Agriculture and Water Resources)
ของออสเตรเลี ย เผยแพร่ ป ระกาศ 80-2017- Changes to importing requirements for salmonid
products sources from approved countries, further processed and exported to Australia ลงวันที่
29 สิ ง หาคม 2560 เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงข้ อ ก้ า หนดการน้ า เข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ลาในกลุ่ ม แซลมอน
(Salmonid) ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่น้าเข้าจากแหล่งที่ออสเตรเลียให้การรับรอง เพื่อแปรรูป และส่งออกไปยัง
ออสเตรเลีย โดยประกาศฉบับนีเกี่ยวข้องกับประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาในกลุ่มแซลมอน
ไปยังออสเตรเลียแล้ว (รวมทังประเทศไทย) ประเทศที่มีการผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาในกลุ่มแซลมอน
ที่ส นใจส่ งออกสิ น ค้า มายั ง ออสเตรเลี ย รวมถึงผู้ น้าเข้ าผลิ ตภั ณฑ์ ปลาในกลุ่ มแซลมอนมายั ง ออสเตรเลี ย
และผู้ผลิตปลาในกลุ่มแซลมอนในประเทศออสเตรเลียเอง ผู้เกี่ยวข้รงสำมำรถให้ข้รนิดเห็นต่รข้รเสนรในกำร
เปลี่ยนคปลงข้รกำหนดนี้ได้ ภำยในวันศงกที่ 1 ธันวำนม 2560
สามารถส่งข้อคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงนีภายในวันศุกที่ 1 ธันวาคม 2560 ไปยัง
Animal Biosecurity
Department of Agriculture and Water Resources
GPO Box 858 CANBERRA ACT 2601
Telephone: +61 2 6272 4465
Facsimile: +61 2 6272 3856 และทางอีเมล์ (ผ่านทางเว็บไซต์ประกาศนี้)
กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลี ย ออกประกาศเพื่ อ แจ้ ง ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทราบข้ อ เสนอการ
เปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง เป็ น การรวบรวมข้ อ ก้ า หนดการน้ า เข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ลาในกลุ่ ม แซลมอน จากประเทศที่
ออสเตรเลียให้การรับรอง ปัจจุบันออสเตรเลียรับรองการน้าเข้าผลิตภัณฑ์ปลาในกลุ่มแซลมอนใน 3 รูปแบบ
โดย 2 รูปแบบส้าหรับผลิตภัณฑ์ดิบ และอีกรูปแบบส้าหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชือด้วยความร้อน
ผลิตภัณฑรดิอ (Uncooked)
- รับรองตามประเทศแหล่งที่มาวัตถุดิบ (Source country approval) โดยประเทศแหล่งที่มา
ของวัตถุดิบได้รับการประเมินและรับรองอย่างเป็นทางการ ให้เป็นแหล่งวัตถุดิบส้าหรับใช้ใน
การแปรรูปเพื่อส่งออกไปยังออสเตรเลีย
- รับรองตามประเทศที่แปรรูป (Processing country approval) โดยประเทศผู้แปรรูปได้รับ
การประเมิ น และรั บ รองอย่ า งเป็ น ทางการให้ แ ปรรู ป วั ต ถุ ดิ บ ที่ น้ า เข้ า จากประเทศที่
ออสเตรเลียให้การรับรองแหล่งที่มา เพื่อให้เป็นไปตามข้อก้าหนดด้านการน้าเข้า และส่งออก
ผลิตภัณฑ์ทแี่ ปรรูปแล้วไปยังออสเตรเลีย
ผลิตภัณฑรที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้รด้วยนวำมร้รน (Thermally treated)
- รั บ รองการฆ่ าเชือด้ว ยความร้ อน โดยประเทศผู้ ผ ลิ ตมี ห น่ว ยงานรับผิ ดชอบภาครั ฐ หรื อ
Competent Authority (CA) ทีไ่ ด้รับการยอมรับจากออสเตรเลียว่าสามารถควบคุมก้ากับ
ดูแลให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอุณหภูมิและเวลาที่ก้าหนดได้
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ประเทศผู้ส่งออกสามารถได้รับการรับรองได้ทัง 2 ลักษณะ คือจากแหล่งที่มาวัตถุดิบหรือจาก
การเป็นประเทศที่แปรรูป
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงนีรวบรวมเงื่ อนไขการน้าเข้าของแต่ละแหล่งที่มาวัตถุดิบ (ไม่รวม
นิวซีแลนด์) และประเทศผู้แปรรูป เข้าด้วยกัน โดยจะอนุญาตให้ประเทศแหล่งที่มาวัตถุดิบทังหมดสามารถรับ
ผลิตภัณฑ์ปลาในกลุ่มแซลมอนจากประเทศแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองแล้ว เพื่อ น้ามาแปรรูป
และส่งออกไปยังออสเตรเลีย ซึ่งจะส่งผลให้นโยบายการน้าเข้าส้าหรับแหล่งที่มาวัตถุดิบกับประเทศผู้แปรรูป
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
เดิมออสเตรเลียยังก้าหนดเงื่อนไขการน้าเข้าส้าหรับผลิตภัณฑ์ปลาในกลุ่มแซลมอนที่ผ่านการ
ฆ่ า เชื อด้ ว ยความร้ อ นในลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดิ บ เพี ย งแต่ เ พิ่ ม การฆ่ า เชื อด้ ว ยความร้ อ น
การเปลี่ ย นแปลงข้ อ ก้ า หนดรู ป แบบใหม่ นี พิ จ ารณาว่ า ความเสี่ ย งจากโรคสั ต ว์ น้ า ได้ รั บ การจั ด การโดย
กระบวนการฆ่าเชือแล้ว มาตรการเดิมจึงมีความเข้มงวดเกินความจ้าเป็น
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงนีสอดคล้องกับ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการน้าเข้าปลาในกลุ่ม
แซลมอน 1999 Import Risk Analysis on Non-viable Salmonids and Non-salmonid Marine Finfish
(1999 IRA) และ Animal Quarantine Policy Memorandum 1999/96 and 2000/26 โดยได้ ป ระเมิ น
ระบบควบคุ ม โรคสั ต ว์ น้ า ของประเทศผู้ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ลาในกลุ่ ม แซลมอนดิ บ อย่ า งครอบคลุ ม แล้ ว
และออสเตรเลียให้การยอมรับหน่วยงานรับผิดชอบภาครัฐ หรือ CA ของประเทศเหล่านัน การเปลี่ยนแปลง
ข้อก้าหนดใหม่นี จึงไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึนต่อความปลอดภัยด้านชีวภาพของออสเตรเลีย
กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลี ย ได้ประกาศการเปลี่ ยนแปลงข้อก้าหนดใหม่นีในเว็บไซต์
BICON ผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามข้อมูลกฎระเบียบการน้าเข้าที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์นี
ที่มำ:
http://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2017/80-2017
http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/biosecurity/import/salmonidproducts-processed-approved-countries.pdf
http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/biosecurity/import/thermallytreated-salmonid-products.pdf
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ผลิตภัณฑรจำกปลำในกลงม่ คซลมรน (Salmonid)
ซึ่งนำเข้ำ คปรรูป คละส่งรรกจำกประเทศที่ได้รัอกำรรัอรรง
Salmonid products sourced, processed and exported from approved countries
กำรใช้ประโยชนร: เพื่อการบริโภคของมนุษย์
คหล่งที่มำ
1. ปลาในกลุ่มแซลมอนต้องน้าเข้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งที่ได้รับการรับรองดังต่อไปนี:
ออสเตรเลีย แคนาดา เดนมาร์ก นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และ/หรือ
สหรัฐอเมริกา
2. เฉพาะผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากปลาในกลุ่ ม แซลมอนในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ตาม Appendix 2 – Salmonid
species approved for export to Australia, may be imported into Australia
3. ปลาจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการน้าเข้าดังต่อไปนี
เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามข้อก้าหนด จะต้องแสดงข้อความต่อไปนีในใบรับรองสุขอนามัยที่ออกให้
โดยหน่วยงานรับผิดชอบภาครัฐของประเทศแหล่งที่มาวัตถุดิบ:
มีข้รนวำมรัอรรงว่ำ:
ก. สินค้าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จากปลาชนิด Atlantic salmon (Salmo solar) หรือ rainbow
trout (Onchorhynchus mykiss);
หรือ
ข. วัตถุดิบปลาในกลุ่มแซลมอนที่ใช้ผลิตไม่ได้มาจากฟาร์ม ที่มีการติดเชือหรือสงสัยว่าติดเชือ
Infectious salmon anaemia หรือมาจากแหล่งน้าภายในระยะ 10 กิโลเมตรหรือหนึ่งช่วง
ต้าแหน่งที่สายน้ามารวมกัน (One tidal interchange) (แล้วแต่อย่างไหนมีขนาดพืนที่ใหญ่
กว่ากัน) จากฟาร์มที่ติดเชือหรือสงสัยว่าติดเชือ;
และ
ค. ปลาในกลุ่มแซลมอนทีน่ ้ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้มาจาก:
i. การจั บ จากกลุ่ ม ประชากรซึ่ ง มี เ อกสารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล โปรแกรมการเฝ้ า ระวั ง ด้ า น
โรคสัตว์น้า ก้ากับดูแลโดยหน่วยงานรับผิดชอบภาครัฐหรือ CA ของประเทศแหล่งที่มา
และ
ii. ไม่ได้ผ่านการช้าแหละเนื่องจากมาตรการควบคุมโรคสัตว์น้า และ
iii. ผ่านการแปรรูปโดยการตัดหัว ควักเหงือกและไส้ พืนผิวทังภายในและภายนอกผ่านการ
ล้างอย่างทั่วถึงเพื่อก้าจัดสิ่งแปลกปลอมที่ติดมา
iv. ตรวจสอบและคัดแยก เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ปราศจากรอยแผลจากโรคติดเชือ และ
v. ไม่ใช่ลูกปลาในกลุ่มแซลมอนวัยอ่อน (ขนาดน้าหนักตัวซึ่งผ่านการตัดหัว ควักเหงือกและ
ไส้ออกแล้วน้อยกว่า 200 กรัม) หรือปลาโตเต็มวัย (มีการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์
แล้ว)
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4. การรับรองจะต้อง:
ก. ออกให้ โ ดยหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบภาครั ฐ ของประเทศแหล่ ง ที่ ม าของวั ต ถุ ดิ บ ปลาในกลุ่ ม
แซลมอน; และ
ข. ระบุชื่อและเลขทะเบียนฟาร์มแหล่งที่มาวัตถุดิบ
กำรคปรรูป
1. ปลาในกลุ่มแซลมอนต้องผ่านการแปรรูปในประเทศที่ได้รับการรับรองเท่านัน ได้แก่ แคนาดา เดนมาร์ก
นอร์ เ วย์ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ โปแลนด์ สาธารณรั ฐ ไอร์ แ ลนด์ สวี เ ดน ไทย สหราชอาณาจั ก ร และ/หรื อ
สหรัฐอเมริกา
2. ผลิตภัณฑ์ที่จะน้าเข้ามายังออสเตรได้ ต้องมาจากสายพันธุ์ปลาในกลุ่มแซลมอนตามที่ปรากฎในบัญชี
รายชื่อตาม Appendix 2 – Salmonid species approved for export to Australia เท่านัน
3. ปลาดังกล่าวข้างต้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการน้าเข้าดังต่อไปนี
เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นตามข้อก้าหนด จะต้องมีข้อความดังต่อไปนีในใบรับรองที่ออกให้โดยหน่วยงาน
ภาครัฐ:
มีข้อความระบุว่า:
ก. ผลิ ตภัณฑ์จ ากปลาในกลุ่ มแซลมอนผ่านการแปรรูปเพื่อตัดหั ว ควักเหงือกและไส้ พืนผิว
ทังภายในและภายนอกผ่านการล้างอย่างทั่วถึงเพื่อก้าจัดสิ่งแปลกปลอมที่ติดมา
ข. ปลาในกลุ่มแซลมอนผ่านการแปรรู ปในสถานที่ที่ได้รับการตรวจสอบภายใต้การก้ากับดูแล
ของหน่วยงานรับผิดชอบภาครัฐอย่างสม่้าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการผลิตและระบบ
ควบคุมคุณภาพทีเ่ หมาะสม
ค. ผลิตภัณฑ์สุดท้ายส้าหรับการส่งออกไปยังออสเตรเลียผลิตจากวัตถุดิบที่น้าเข้าจากประเทศ
ที่ออสเตรเลีย ให้ การรับ รอง และมีการควบคุมการแยกสายการผลิตอย่างมีประสิ ทธิภ าพ
เพื่อป้ องกัน การบั งเอิญหรื อจงใจสั บเปลี่ ยนวัตถุดิบ และการป้องกันการปะปน หรือการ
ปนเปื้อนโดยวัตถุดิบสัตว์น้าจากการเพาะเลียงซึ่งมาจากประเทศอื่นที่ไม่ได้รับการรับรอง
ง. สามารถตรวจสอบย้อนกลับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ปลาในกลุ่มแซลมอนส้าหรับการส่งออก
ไปยังออสเตรเลียได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดสายการผลิต มีชื่อและเลขทะเบียนของฟาร์ม
ที่มาและสถานแปรรูปปรากฎอยู่ในใบรับรองที่ออกให้โดยภาครัฐ
4. ผลิตภัณฑ์ปลาในกลุ่มแซลมอนต้องบรรจุในลักษณะดังนี
ก. บรรจุแยกชินในซองพลาสติก ถุงหรือภาชนะบรรจุอื่นซึ่งอยู่ภายในกล่องขนาดน้าหนักเท่าใด
ก็ได้ หรือ
ข. ชิ นย่ อ ย (Loose pieces) บรรจุ ร วมในถุ ง พลาสติ ก ซึ่ ง อยู่ ภ ายในกล่ อ งขนาดน้ า หนั ก
27.3 กิโลกรัม (60 ปอนด์) หรือน้อยกว่า หรือ
ค. ชินย่อยบรรจุในกล่องขนาดน้าหนักมากกว่า 27.3 กิโลกัรม (60 ปอนด์)
5. ใบรับรองต้องออกให้ตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี
ก. ประเทศที่เป็นผู้แปรรูปประเทศเดียว
หรือ
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ข. ประเทศผู้ แปรรู ป ขั นสุ ด ท้ าย โดยระบุข้อ ความแทนประเทศผู้ ผ ลิ ต รายอื่ นๆ โดยยึดตาม
ข้อความในใบรับรองที่ออกให้โดยประเทศผู้ผลิตก่อนหน้า
และ
ค. แนบส้าเนาใบรับรองสุขอนามัยของประเทศแหล่งที่มาวัตถุดิบ
เมื่รสินน้ำมำถึงรรสเตรเลีย
1. เมื่อสินค้ามาถึงออสเตรเลีย ผู้น้าเข้า ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างตัวแทน (Delegated broker) จะต้องแจ้งช่องทาง
การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ว่า
ก. ส้าหรับแปรรูปเพื่อการค้า หรือ
ข. ส้ า หรั บ แปรรู ป เพื่ อ จ้ า หน่ า ยปลี ก /จ้ า หน่ า ย/ใช้ ใ นธุ ร กิ จ บริ ก ารอาหาร (Food service)
โดยตรง หรือ
ค. ส้าหรับจ้าหน่ายปลีก/จ้าหน่าย/ใช้ในธุรกิจบริการอาหารโดยตรง
2. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ลาในกลุ่ ม แซลมอนน้ าเข้ า เพื่ อ การแปรรูป เพื่ อ การค้ า หรื อ แปรรู ป เพื่ อ จ้ า หน่ า ยปลี ก/
จ้าหน่าย/ใช้ในธุรกิจบริการอาหารโดยตรง (ปริมาณที่แปรรูปเกินกว่าวันละ 300 กิโลกรัม) จะต้อง
จ้าหน่ายให้กับผู้แปรรูปที่มีข้อตกลงและรับรองแล้วจากกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย ผู้แปรรูปอาจรับ
ผลิตภัณฑ์ทใี่ นภาชนะบรรจุรูปแบบใดก็ได้ตามเงื่อนไขการอนุญาตเพื่อแปรรูปตามข้อ 4
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการแปรรูปเพื่อการค้าไม่จ้าเป็นต้องเก็บรักษาโดยผู้น้าเข้าก็ได้ (ยกเว้นผู้น้าเข้าเป็น
ผู้แปรรูปเพื่อการค้าเอง)
3. ปลาในกลุ่มแซลมอนทีน่ ้าเข้าส้าหรับการแปรรูปเพื่อจ้าหน่ายปลีก (ปริมาณในการแปรรูปน้อยกว่าวันละ
300 กิโลกรัม) จะต้องจ้าหน่ายให้กับสถานแปรรูปที่ขึนทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย
เท่านัน ผู้แปรรูปเพื่อจ้าหน่ายปลีกจะรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในภาชนะบรรจุตามข้อ 4 (ก) และ (ข) เท่านัน
เพื่อน้ามาผลิต
ผู้น้าเข้าต้องแจ้งชื่อลูกค้าที่ขีนทะเบียนไว้แล้ว ตังแต่ช่วงน้าเข้า หากยังไม่มีการจ้าหน่ายปลาในกลุ่ ม
แซลมอนที่น้าเข้าออกไป จะถือว่าสินค้ายังอยู่ในช่วงกักกันระหว่างน้าเข้า ผู้น้าเข้าจะต้องแจ้งชื่อลูกค้า
ที่ขึนทะเบียนไว้ต่อกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียล่วงหน้าหรือเมื่อมีการจ้าหน่ายสินค้า ถือเป็นความ
รับผิดชอบของผู้น้าเข้าในการแจ้งการจ้าหน่ายสินค้าปลาในกลุ่มแซลมอนทั งหมดในแต่ละรุ่นสิ นค้ า
ที่น้าเข้า เพื่อให้กระทรวงเกษตรฯ สามารถด้าเนินการกักกันและตรวจปล่อย
4. อนุญาตให้จ้าหน่ายปลาในกลุ่มแซลมอนที่น้าเข้าเพื่อจ้าหน่ายปลี ก/จ้าหน่าย/ใช้ในธุรกิจบริการอาหาร
โดยตรงแก่ผู้ค้าปลีกรายใดก็ได้ ผู้ค้าปลีกเหล่านีไม่ต้องขึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย
และอาจรับซือผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในภาชนะบรรจุตามเงื่อนไขข้อ 4 (ก) และ (ข) เมื่อผู้น้าเข้าเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ้าหน่ายปลีก/ใช้/จ้าหน่ายให้กับธุรกิจบริการด้านอาหารโดยตรง
ไม่มีข้อก้าหนดให้ต้องแจ้งต่อกระทรวงเกษตรฯ เมื่อมีการกระจายสินค้านัน
5. ผู้ น้ า เข้ า ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาบั น ทึ ก ขั อ มู ล ซี่ ง รวมถึ ง ชื่ อ ลู ก ค้ า และหมายเลขที่ ขึ นทะเบี ย นไว้ กั บ
กระทรวงเกษตรฯ (หากเกี่ยวข้อง) วันที่จ้าหน่าย และปริมาณ (น้าหนัก) ของปลาในกลุ่มแซลมอน
ที่จ้าหน่ายส้าหรับปลาในกลุ่มแซลมอนทังหมดที่น้าเข้า กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียอาจเข้าตรวจสอบ
บันทึกข้อมูลเหล่านีเมื่อใดก็ได้
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6. หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้ปลาในกลุ่มแซลมอนน้าเข้าจากที่แจ้งไว้เดิม ผู้น้าเข้าต้อง
แจ้ ง ต่ อ Animal and Biological Import Assessments ทางอี เ มล์ imports@agriculture.gov.au
หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 1800 900 090
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Appendix 1 – Model certification for source country for salmonid products that will be
exported to Australia
Exporter details
Exporter name:

Importer details
Importer name:

Address:

Address:

Invoice number:

Import permit number:

Batch number:

Date of harvest:

I, the undersigned certify that:
1. The salmonid products in the consignment has been sourced from the following approved
country/ies only:
…………………………………………………………………………………………………
2. The consignment contains the following approved salmonid species only:
…………………………………………………………………………………………………
3. (strike through the options that does not apply)
a. The consignment does not contain product derived from Atlantic salmon (Salmo salar)
or rainbow trout (Onchorhynchus mykiss);
or
b. The salmonid fish from which the product was derived did not come from a farm
infected by, or officially suspected of being infected by, infectious salmon anaemia, or
from waters within 10km or one tidal interchange (whichever is greater) of an infected,
or officially suspected farm.
4. The name and registration number of the source farm(s) are listed below:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. The salmonid products have been processed to the extent listed below (head, gill and viscera
must be removed in either the source country or any subsequent approved processing
country prior to final export to Australia):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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6. The salmonid fish from which the product was derived were:
a. Harvested from a population for which a documented health surveillance program
exists, administered by the competent authority of the source country; and
b. Not slaughtered as an official disease control measure; and
c. Inspected and graded, ensuring the product is free from visible lesions associated with
infectious disease; and
d. Not juvenile salmonids (fish weighing less than 200g in head-off, gilled and eviscerated
state) or sexually mature adults/spawners (fish with developed gonads).
Official details:

Official Stamp

Name:
Position:
Address:
Issued at:
Signature:
Date:

สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรงงคนนเอรรรรำ

8

Model certification for countries processing and exporting salmonid products to Australia
I, the undersigned certify that:
1. The salmonid products in this consignment were processed in the following approved
country/ies only:
…………………………………………………………………………………………………..
2. The salmonid products have been processed to the extent listed below (head, gill and viscera
must be removed in any approved processing country prior to final export to Australia):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
3. The salmonid fish were processed in premises subject to regular inspection and audit under
the supervision of the competent authority to ensure that processing practices and quality
control systems are in place. The name and registration number of all processing facilities
are listed below:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
4. The final salmonid products for export to Australia have been processed from raw salmonid
materials imported exclusively from countries approved by Australia and were subject to
effective separation controls to ensure the prevention of inadvertent or deliberate
substitution, and the prevention of comingling with, or contamination by, aquatic animal
material originating in countries other than those approved.
5. Movement of final salmonid products intended for export to Australia have been effectively
tracked through all stages of processing.
6. The salmonid products are packaged (strike through the options that do not apply):
a. Individually, in plastic sleeves, pouches or other packaging, in cartons of any
weight; or
b. As loose pieces within a plastic bag in cartons weighting 27.3kg (60lbs) or less; or
c. As loose pieces packed in cartons weighing greater than 27.3kg (60lbs).
Official details:

Official Stamp

Name:
Position:
Address:
Issued at:
Signature:
Date:
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Appendix 2 – Salmonid species approved for export to Australia
All species in the Genus
Brachymystax spp
Coregonus spp
Hucho spp
Oncorhynchus spp
Parahucho spp
Prosopium spp
Salmo spp
Salvelinus spp
Salvethymus spp
Stenodus spp
Thymallus spp
Plecoglossus spp
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ผลิตภัณฑรปลำในกลง่มคซลมรน (Salmonid)
ที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้รด้วยนวำมร้รนจำกประเทศที่มีหน่วยงำนภำนรัฐที่รรสเตรเลียให้กำรยรมรัอ
Thermally treated salmonid products from a country with a recognised competent authority
กำรใช้ประโยชนร: เพื่อการบริโภคของมนุษย์
กำรคปรรูป
1. ปลาในกลุ่มแซลมอนต้องผ่านการแปรรูปและส่งออกจากประเทศที่หน่วยงานรับผิดชอบภาครัฐได้รับ
การยอมรั บ จากออสเตรเลี ย อย่ า งเป็ น ทางการเพื่ อ การค้ า ประเภทนี โดยเฉพาะ ดั ง มี ร ายชื่ อ ตาม
Appendix 2 - Recognized countries and competent authorities
2. อนุญาตให้น้าเข้าเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปลาในกลุ่มแซลมอนตามสายพันธุ์ที่ระบุในบัญชีรายชื่อตาม
ภาคผนวก 3 –Salmonid species approved for export for Australia เท่านัน
3. ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการน้าเข้าดังต่อไปนี
เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามข้อก้าหนด จะต้ องมีการมีการระบุข้อความต่อไปนีในใบรับรองที่ออกให้
โดยภาครัฐ
มีข้รนวำมรัอรรงว่ำ:
ก. ผลิตภัณฑ์ปลาในกลุ่มแซลมอนผ่านการแปรรูปและฆ่าเชือในสถานที่ที่ได้รับการรับรองและ
ควบคุมก้ากับดูแลโดยหน่วยงานรับผิดชอบภาครัฐ
และ
ข. ผลิตภัณฑ์ผ่านการแปรรูปตามเวลาและอุณหภูมิขันต่้าที่ก้าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังนี
i. ส้ า หรั บ ไข่ ป ลาในกลุ่ ม แซลมอน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ่ า นการล้ า งอย่ า งทั่ ว ถึ ง เพื่ อ ก้ า จั ด
สิ่งแปลกปลอมที่ติดมา และให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิกึ่งกลางอย่างต่้า 65 oC เป็นเวลา
อย่างน้อย 30 นาที
ii. ส้าหรับชินปลามีหนัง/ไม่มีหนังที่ไม่ก้าหนดน้าหนัก ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับความร้อนจนมี
อุณหภูมิกึ่งกลางอย่างต่้า 65oC เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที
หรือ
ค. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ลา Rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) มี หั ว ควั ก ไส้ และผ่ า นการ
แปรรูปตามข้อก้าหนดอุณหภูมิ/เวลาขันต่้าข้อใดข้อหนึ่งดังนี
i. ส้ า หรั บ ประเทศที่ มี ก ารพบเชื อ Myxobolus cerebralis ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ อ งผ่ า นการ
ให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิกึ่งกลางขันต่้า 66oC อย่างน้อย 40 นาที
ii. ส้ า หรั บ ประเทศที่ ป ลอดจากเชื อ Myxobolus cerebralis ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ อ งผ่ า นการ
ให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิกึ่งกลางขันต่้า 65oC อย่างน้อย 30 นาที
ใบรับรองสุขอนามัยต้องออกให้ โดยหน่วยงานรับผิดชอบภาครัฐของประเทศผู้ผลิต ใบรับรองต้องมีชื่ อ
และหมายเลขทะเบียนสถานแปรรูป
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4. ผลิตภัณฑ์ต้องบรรจุในรูปแบบดังนี
ก. บรรจุแยกชินในซองพลาสติก ถุงหรือภาชนะบรรจุอื่นซึ่งอยู่ภายในกล่องขนาดน้าหนักเท่าใด
ก็ได้ หรือ
ข. ชิ นย่ อ ย (Loose pieces) บรรจุ ร วมในถุ ง พลาสติ ก ซึ่ ง อยู่ ภ ายในกล่ อ งขนาดน้ า หนั ก
27.3 กิโลกรัม (60 ปอนด์) หรือน้อยกว่า หรือ
ค. ชินย่อย (Loose pieces) บรรจุในกล่องขนาดน้าหนักมากกว่า 27.3 กิโลกัรม (60 ปอนด์)
เมื่รสินน้ำมำถึงรรสเตรเลีย
1. เมื่อสินค้ามาถึงออสเตรเลีย ผู้น้าเข้า ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างตัวแทน (Delegated broker) จะต้องแจ้งช่องทาง
การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ว่า
ก. ส้าหรับแปรรูปเพื่อการค้า หรือ
ข. ส้ า หรั บ แปรรู ป เพื่ อ จ้ า หน่ า ยปลี ก /จ้ า หน่ า ย/ใช้ ใ นธุ ร กิ จ บริ ก ารอาหาร (Food service)
โดยตรง หรือ
ค. ส้าหรับจ้าหน่ายปลีก/จ้าหน่าย/ใช้ในธุรกิจบริการอาหารโดยตรง
2. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ลาในกลุ่ ม แซลมอนน้ าเข้ า เพื่ อ การแปรรูป เพื่ อ การค้ า หรื อ แปรรู ป เพื่ อ จ้ า หน่ า ยปลี ก/
จ้าหน่าย/ใช้ในธุรกิจบริการอาหารโดยตรง (ปริมาณที่แปรรูปเกินกว่าวันละ 300 กิโลกรัม) จะต้อง
จ้าหน่ายให้กับผู้แปรรูปที่มีข้อตกลงและรับรองแล้วจากกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย ผู้แปรรูปอาจรับ
ผลิตภัณฑ์ทใี่ นภาชนะบรรจุรูปแบบใดก็ได้ตามเงื่อนไขการอนุญาตเพื่อแปรรูปตามข้อ 4
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการแปรรูปเพื่อการค้าไม่จ้าเป็นต้องเก็บรักษาโดยผู้น้าเข้าก็ได้ (ยกเว้นผู้น้าเข้าเป็น
ผู้แปรรูปเพื่อการค้าเอง)
3. ปลาในกลุ่มแซลมอนทีน่ ้าเข้าส้าหรับการแปรรูปเพื่อจ้าหน่ายปลีก (ปริมาณในการแปรรูปน้อยกว่าวันละ
300 กิโลกรัม) จะต้องจ้าหน่ายให้กับสถานแปรรูปที่ขึนทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย
เท่านัน ผู้แปรรูปเพื่อจ้าหน่ายปลีกจะรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในภาชนะบรรจุตามข้อ 4 (ก) และ (ข) เท่านัน
เพื่อน้ามาผลิต
ผู้น้าเข้าต้องแจ้งชื่อลูกค้าที่ขีนทะเบียนไว้แล้ว ตังแต่ช่วงน้าเข้า หากยังไม่มีการจ้าหน่ายปลาในกลุ่ ม
แซลมอนที่น้าเข้าออกไป จะถือว่าสินค้ายังอยู่ในช่วงกักกันระหว่างน้าเข้า ผู้น้าเข้าจะต้องแจ้งชื่อลูกค้า
ที่ขึนทะเบียนไว้ต่อกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียล่วงหน้าหรือเมื่อมีการจ้าหน่ายสินค้า ถือเป็นความ
รับผิดชอบของผู้น้าเข้าในการแจ้งการจ้าหน่ายสินค้าปลาในกลุ่มแซลมอนทั งหมดในแต่ละรุ่นสิ นค้ า
ที่น้าเข้า เพื่อให้กระทรวงเกษตรฯ สามารถด้าเนินการกักกันและตรวจปล่อย
4. อนุญาตให้จ้าหน่ายปลาในกลุ่มแซลมอนที่น้าเข้าเพื่อจ้าหน่ายปลี ก/จ้าหน่าย/ใช้ในธุรกิจบริการอาหาร
โดยตรงแก่ผู้ค้าปลีกรายใดก็ได้ ผู้ค้าปลีกเหล่านีไม่ต้องขึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย
และอาจรับซือผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในภาชนะบรรจุตามเงื่อนไขข้อ 4 (ก) และ (ข) เมื่อผู้น้าเข้าเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ้าหน่ายปลีก/ใช้/จ้าหน่ายให้กับธุรกิจบริการด้านอาหารโดยตรง
ไม่มีข้อก้าหนดให้ต้องแจ้งต่อกระทรวงเกษตรฯ เมื่อมีการกระจายสินค้านัน
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5. ผู้ น้ า เข้ า ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาบั น ทึ ก ขั อ มู ล ซี่ ง รวมถึ ง ชื่ อ ลู ก ค้ า และหมายเลขที่ ขึ นทะเบี ย นไว้ กั บ
กระทรวงเกษตรฯ (หากเกี่ยวข้อง) วันที่จ้าหน่าย และปริมาณ (น้าหนัก) ของปลาในกลุ่มแซลมอน
ที่จ้าหน่ายส้าหรับปลาในกลุ่มแซลมอนทังหมดที่น้าเข้า กระทรวงเกษตรฯ อาจเข้าตรวจสอบบันทึก
ข้อมูลเหล่านีเมื่อใดก็ได้
6. หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้ปลาในกลุ่มแซลมอนน้าเข้าจากที่แจ้งไว้เดิม ผู้น้าเข้าต้อง
แจ้ ง ต่ อ Animal and Biological Import Assessments ทางอี เ มล์ imports@agriculture.gov.au
หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 1800 900 090
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Appendix 1 – Model certification for thermally treated salmonid products that will be
exported to Australia
Exporter details
Exporter name:

Importer details
Importer name:

Address:

Address:

Invoice number:

Import permit number:

Batch number:

I, the undersigned certify that:
1. The salmonid products in this consignment were processed in the following approved
country/ies only:
……………………………………………………………………………………………….….
2. The salmonid products have been processed and treated in a premises approved by and under
the control of the competent authority. The name and registration number of all processing
facilities are listed below:
……………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….….
3. The salmonid products have been processed in accordance with one of the minimum
time/temperature parameters set out below (strike through options that do not apply):
i) For salmonid roe, the product was thoroughly washed to remove any extraneous
material and heated at a minimum core temperature of 65°C for a minimum period
of 30 minutes;
ii) For skin-on/skinless fillets of any weight, the product was heated to a minimum
core temperature of 65°C for a minimum period of 30 minutes
or
The product is eviscerated, head-on rainbow trout (Onchorhynchus mykiss), and has been
processed in accordance with one of the minimum time/temperature parameters set out
below:
i) For countries infected with Myxobolus cerebralis, the product has been treated at a
minimum core temperature of 66°C for a minimum period of 40 minutes;
ii) For countries free from Myxobolus cerebralis, the product has been treated at a
minimum core temperature of 65°C for a minimum period of 30 minutes.
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4. The salmonid products are packaged (strike through the options that do not apply):
i) Individually, in plastic sleeves, pouches or other packaging, in cartons of any
weight; or
ii) As loose pieces within a plastic bag in cartons weighing 27.3kg (60lbs) or less; or
iii) As loose pieces packed in cartons weighing greater than 27.3kg (60lbs).
Official details:

Official Stamp

Name:
Position:
Address:
Issued at:
Signature:
Date:
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Appendix 2 – Recognised countries and competent authorities
Country
Australia
Canada
Denmark
New Zealand
Norway
Republic of Ireland
United Kingdom
United States of
America
Philippines
Poland
Thailand
Sweden

Competent authority
Department of Agriculture and Water Resources
Canadian Food Inspection Agency
Danish Veterinary and Food Administration
Ministry for Primary Industries
The Norwegian Food Safety Authority
Irish Sea Fisheries Protection Authority
Department of the Environment, Food and Rural Affairs
National Oceanic and Atmospheric Administration
U.S. Department of Commerce
Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Quarantine
Services
General Veterinary Inspectorate
Department of Fisheries
National Food Agency of Sweden
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Appendix 3 – Salmonid species approved for export to Australia
All species in the Genus
Brachymystax spp
Coregonus spp
Hucho spp
Oncorhynchus spp
Parahucho spp
Prosopium spp
Salmo spp
Salvelinus spp
Salvethymus spp
Stenodus spp
Thymallus spp
Plecoglossus spp
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