คำแนะนำด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ 2017/25 (Biosecurity Advice 2017/25)
เริ่มเปิดรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรแก้ไขร่ำงกฎหมำยควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ (ข้อกำหนดทั่วไป) ปี 2017

รั ฐ บาลออสเตรเลี ย โดยกระทรวงเกษตรและทรั พ ยากรน้ า (Department of Agriculture and Water
Resources) ออกประกาศด้านความปลอดภัยทางชีวภาพฉบับนี้ เพื่ อ แจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้ องทราบเกี่ยวกับการเปิด รับ
ข้อคิดเห็นในการแก้ไขร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ (ข้อกาหนดทั่วไป) ปี 2017
ร่างกฎหมายนี้ เปนนการแก้ไขกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ Biosecurity Act 2015 เพื่ อขยาย
กรอบการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของออสเตรเลีย โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
 เพิ่มอานาจในการรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
 แก้ไขหลักการทางวิชาการย่อย เพื่อให้กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้าและกระทรวงสาธารณสุข
มีการบริหารจัดการตามหลักกฎหมาย Biosecurity Act 2015 ได้ดีขึ้น
 ให้ ส ามารถในการแก้ไขเงื่อ นไขการน าเข้ าตามกฎหมายได้ เพื่ อ สนองต่ อ ความเสี่ ยงทางชี วภาพ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้า เริ่มเปิดรับข้อคิดเห็นต่อ ร่างกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ และจะปิดรับข้อคิดเห็นในวันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๑ รัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องศึกษา
ร่างกฎหมายฉบับนี้ และร่วมในกระบวนการพิจารณาได้ที่:
https://haveyoursay.agriculture.gov.au/amendments-biosecurity-act
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ biosecuritylegislationcoordination@agriculture.gov.au
ประกาศลงนามโดย Lee Cale, Assistant Secretary, Biosecurity Implementation Branch
กฎหมายด้ า นความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพหรื อ Biosecurity Act 2015 เริ่ ม มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ โดยขณะนี้ อ ยู่ร ะหว่างการดาเนิ นการตามบทบั ญ ญั ติการแบ่ งการดาเนิ นงานเปน นระยะ
การชะลอการบังคับใช้ และการเปลี่ยนผ่าน
รัฐบาลออสเตรเลีย เปิ ดรับข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ (ข้อกาหนด
ทั่วไป) ปี 2017 ซึ่งเสนอเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมาย Biosecurity Act 2015
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงนี้ จะช่วยในจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยการ
 เพิ่มอานาจในการรวบรวมข้อมูล
 ให้ความสามารถในการแก้ไขเงื่อนไขการนาเข้าด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อสนองต่อความ
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เสี่ยง รวมทั้งความเสี่ยงจากภายนอกประเทศ
 เปลี่ยนแปลงหลักการทางวิชาการย่อย เพื่อให้บริหารจัดการตามกฎหมายได้ดีขึ้น
ผู้นาเข้าจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ เนื่องจากผู้นาเข้าจะไม่ต้องขอใบอนุญาตการนาเข้า
(Import Permit) ส าหรั บ สิ น ค้ า บางประเภท ทั้ งนี้ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งจะไม่ รู้ สึ ก ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงในครั้ ง นี้ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญ
กาหนดปิดรับข้อคิดเห็นในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
ขั้นตอนการเสนอข้อคิดเห็น
 ศึกษาร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ (ข้อกาหนดทั่วไป) ปี 2017 ได้ที่
https://haveyoursay.agriculture.gov.au/31181/documents/66849
 ศึกษาบทสรุปการแก้ไขร่างกฎหมายได้ที่
https://haveyoursay.agriculture.gov.au/31181/documents/66260
 เสนอข้อคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่
https://haveyoursay.agriculture.gov.au/amendments-biosecurityact?tool=survey_tool#tool_tab
หรือส่งข้อคิดเห็นทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
https://haveyoursay.agriculture.gov.au/31181/documents/66230
https://haveyoursay.agriculture.gov.au/amendments-biosecurityact?tool=news_feed#tool_tab
กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารข้อเสนอแนะและเอกสารอ้างอิง (หากจาเปนน) ส่งไปที่
Biosecurity Implementation Branch
Department of Agriculture and Water Resources
GPO Box 858
Canberra ACT 2601
รัฐบาลออสเตรเลียจะพิจารณาข้อคิดเห็นทั้งหมดก่อนจัดทาร่างกฎหมายฉบับสุดท้าย ตามกาหนดการ
คาดว่าจะสามารถนาเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาในการประชุมสภาสามัญประจาปีในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
ผู้สนใจสามารถให้ข้อคิดเห็นต่อกระบวนการขอรับข้อคิดเห็นของหน่วยงานในการแก้ไขร่างกฎหมายนี้ได้
โดยกดแถบแสดงความคิดเห็น (Feedback) ที่
https://haveyoursay.agriculture.gov.au/amendments-biosecurity-act?tool=guest_book#tool_tab
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สรุปสำระสำคัญกำรแก้ไขร่ำงกฏหมำยควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ (ข้อกำหนดทั่วไป) ปี 2017
การแก้ ไขร่ า งกฎหมายความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ (ข้ อ ก าหนดทั่ ว ไป) ปี 2017 ต่ อ ไปจะเรีย กว่ า
“ร่างกฎหมาย” จะทาการแก้ไขกฎหมาย Biosecurity Act 2015 ต่อไปจะเรียกว่า “กฎหมาย 2015”
กฎหมาย 2015 ก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภั ยทางชีวภาพ
เกี่ยวกับโรคและศัตรูพืชและสัตว์ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อสุขภาพมนุษย์ สัตว์หรือพืช หรือสิ่งแวดล้อม
ร่ างกฎหมายเสนอการแก้ ไขกฎหมาย 2015 เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ าระบบความปลอดภั ยทางชี ว ภาพของ
ออสเตรเลียดาเนินไปตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ร่างกฎหมายที่ ๑ ประกอบด้วย ข้อที่ ๑ - ๘ จะเริ่มบังคับใช้หลังจากได้รับพระบรมราชานุญาต (Royal
Assent)
ร่างกฎหมายที่ ๒ ประกอบด้วย ข้อที่ ๙ จะชะลอการบังคับใช้ เพื่อให้กฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องได้รับการ
แก้ไข และเริ่มบังคับใช้พร้อมกัน
ร่างกฎหมาย มีสาระสาคัญดังนี้
 เพิ่ ม อ านาจให้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ เพื่ อ ประสงค์ ให้ ผู้ น าเข้ า หรื อ ผู้ ดู แ ล
รับผิดชอบสินค้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ
 กาหนดให้มีการแจ้งล่วงหน้าจากผู้ดูแลรับผิดชอบสินค้านั้นๆ
 อนุ ญ าตให้ ส ามารถแก้ ไขเอกสารที่ ถูก อ้ างถึ งในข้ อก าหนดการน าเข้า เปน นครั้งคราวได้ โดยไม่
จาเปนนต้องปรับข้อกาหนดให้เปนนปัจจุบันทั้งหมด
 แก้ไขคาจากัดความคาว่า “Human remains”
ร่ า งกฎหมายข้ อ ที่ ๑, ๒ และ ๖ จะให้ ร ายละเอี ย ดว่ า ข้ อ มู ล จะเป็ น ความลั บ ทางการค้ า ก็ ต่ อ เมื่ อ
ผู้ อ านวยการหน่ ว ยงานด้ านความปลอดภั ย ทางชีว ภาพ (Director of Biosecurity) ได้ พิ จ ารณาว่า ข้ อ มู ล นั้ น
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้อง และสามารถมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ระดับบริหารเป็นผู้ตัดสินใจได้
ร่างกฎหมายข้อที่ ๓ จะอนุญาตให้สามารถนาเอกสารเผยแพร่สาธารณะมาใช้ประกอบก็ได้ โดยอ้างอิงการ
พิจารณาสินค้าภายใต้ข้อกาหนดตามกฎหมาย 2015 มาตรา ๑๗๔
ร่างกฎหมายข้อที่ ๔ และ ๕ จะเพิ่มเติมส่วนที่ 1A ในหมวดที่ 6 ของกฎหมาย 2015 ซึ่งจะให้อานาจ
แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพในการกาหนดให้ผู้นาเข้าหรือผู้ดูแลรับผิดชอบสินค้าให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
สินค้าซึ่ง:
 ละเมิดข้อกาหนดการนาเข้า ถูกระงับการนาเข้า หรือ ถูกห้ามนาเข้า และ
 ผ่านการตรวจปล่อยจาการควบคุมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
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หากมีการประกาศระงับการนาเข้า ผู้อานวยการหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพอาจใช้อานาจ
ตามส่วนที่ 1A กาหนดให้ผู้ดูแลรับผิดชอบสินค้าประเภทเดียวกับสินค้าที่ถูกระงับการนาเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
เหล่านั้น
อานาจนี้ถูกนามาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจประเมิน หรือจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพอันเกิดจากโรค หรือศัตรูพืชและสัตว์ที่อาจปรากฏอยู่ภายในหรือที่สินค้า
การลงโทษเนื่องจากฝ่าฝืนจะใช้กับผู้ที่รู้ข้อมูลแต่ไม่แจ้งให้กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ารับทราบ
ข้อ 7 ของร่างกฎหมายจะให้รายละเอียดว่า อาจมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครอง (Protected
Information) ระหว่างหน่วยประสานงานหลักของออสเตรเลีย (Australia’s National Focal Point) และหน่วย
ประสานงานหลักอื่นๆ ก็ได้ ตามที่กาหนดไว้ในกฎระเบียบด้านสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health
Regulations)
ข้อ 9 จะแก้ไขคานิยามของคาว่า Human remains โดยจะไม่รวมเส้นผม ฟัน และกระดูกมนุษย์ที่ถูกแยก
จากร่างผู้เสียชีวิต ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งของ เช่น ผมปลอม และเครื่องประดับจากเส้นผม ฟัน หรือกระดูกมนุษย์
ที่มำ:
http://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2017/106-2017
https://haveyoursay.agriculture.gov.au/amendments-biosecurity-act
file:///C:/Users/OfficeofAgricultural/Downloads/overview-of-amendments%20(3).pdf
file:///C:/Users/OfficeofAgricultural/Downloads/exposure-draft-biosecurity-amendmentmiscellaneous-and-other-measures%20(4).pdf
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