การใช้เงื่อนไขใหม่ในการนาเข้าไม้ตดั ดอกและใบไม้ประดับ
เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้าของออสเตรเลีย เผยแพร่ประกาศเลขที่ 15-2018 แจ้งการ
ปฏิบั ติตามเงื่อนไขใหม่ การน้ าเข้าไม้ตัดดอกและใบไม้ประดับ ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ ตังแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
(Implementation of new import conditions for fresh cut flowers and foliage from 1 March 2018)
เพื่ อ แจ้ งให้ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การน้ าเข้ าไม้ ตั ด ดอกและใบไม้ ป ระดั บ ได้ แ ก่ ผู้ น้ า เข้ า หน่ ว ยงานหรื อ ผู้ มี ข้ อ ตกลง
(Approved arrangements) ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า และตัวแทน (Brokers) ได้ทราบ
กระทรวงเกษตรฯ จะปฏิบัติตามข้อบังคับ ที่ก้าหนดให้สินค้าไม้ตัดดอกและใบไม้ประดับที่ได้รับ
อนุญาตการน้าเข้ามายังออสเตรเลียทังหมดต้องปราศจากศัตรูพืชมีชี วิตที่ต้องกักกัน และมีใบรับรองสุขอนามัยพืช
ที่ อ อกโดยหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบการอารั ก ขาพื ช ของประเทศผู้ ส่ ง ออกหรื อ National Plant Protection
Organisation (NPPO) ก้ากับสินค้า (ส้าหรับประเทศไทยหมายถึง กรมวิชาการเกษตร) ทังนี สามารถด้าเนินการ
ก้าจัดศัตรูพืชตังแต่ประเทศต้ นทาง หรือใช้การจัดการอย่างเป็นระบบ (โดยการใช้วิธีการควบคุมศัตรูพืชร่วมกัน
หลายรูป แบบตังแต่ช่วงการผลิ ต ขนส่ง และบริเวณคัดบรรจุ ) ต้องบรรจุไม้ตัดดอกและใบไม้ประดับในกล่ องที่
สามารถป้องกันแมลง และยังจ้าเป็นต้องมีการจุ่มไม้ตัดดอกและใบไม้ประดับที่สามารถเจริญหรืองอกได้ในสาร
ก้าจัดวัชพืช (Herbicide) เพื่อป้องกันการเจริญเติบโต
โดยต้องเลื อกด้าเนิ น การ ๑ ในวิธีการดังต่อไปนี ก่อนการส่ งออกไม้ตัดดอกและใบไม้ประดับ
เพื่อให้แน่ใจว่าปราศจากศัตรูพืชมีชีวิตที่ต้องกักกัน
 ผลิตและเตรียมเพื่อส่งออกภายใต้การรับรองระบบโดย NPPO
 การรมด้วยเมธิลโบรไมด์ก่อนการส่งออก
 ใช้วธิ ีการยับยังการแพร่พันธุ์ของแมลง (Disinfestation) รูปแบบอื่นก่อนการส่งออก
ต้องระบุรายละเอียดของวิธีจัดการก่อนการส่งออกในใบรับรองสุขอนามัยพืช สินค้าที่ผลิตภายใต้
การรับรองระบบต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชที่มีข้อความเพิ่มเติมก้ากับ นอกจากนี ต้องระบุชื่อทางพฤกษศาสตร์
ได้แก่ สกุล (Genus) และสายพันธุ์ (Species) ในใบรับรองสุขอนามัยพืชด้วย โดยสายพันธุ์พืชไม้ตัดดอกและใบไม้
ประดับที่สามารถน้าเข้ามายังออสเตรเลียไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทังนี สินค้าที่ได้รับการรับรองและถูกส่งออกก่อนวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แต่มาถึงวันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๖๑ (หรือหลังจากนัน) จะไม่ถูกควบคุมตามเงื่อนไขใหม่
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เอกสารที่กาหนดให้ต้องมีตามเงื่อนไขใหม่ในการนาเข้า
วิธีการจัดการจากประเทศต้นทาง
การรับรองระบบโดย NPPO

เอกสารที่กาหนด
ใบรับรองสุขอนามัยพืชที่มีข้อความเพิ่มเติมดังต่อไปนีก้ากับ

 รวมถึงการรับรองระบบของมาเลเซีย “This consignment was produced and prepared for
และสิงคโปร์ที่มีการด้าเนินการอยู่ export by [ระบุชื่อเกษตรกรและ/หรือสถานบรรจุที่ได้รับการ
รับรอง] under an NPPO approved systems approach
and was inspected and found free from quarantine
pests”.
การรมด้วยเมธิลโบรไมด์ก่อนการส่งออก

รายละเอียดการรมต้องมีใบรับรองการรมด้วยเมธิลโบรไมด์
และ ใบรับรองสุขอนามัยพืช ที่มีข้อความเพิ่มเติมดังต่อไปนี
 การรมด้วยเมธิลโบรไมด์ต้องกระท้า
ก้ากับ
ด้วยอัตราปริมาณขันต่้า ๓๒ กรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร เป็นเวลา ๒ ชั่วโมง “The consignment was fumigated with methyl
โดยมีอัตราการคงอยู่ (Retention bromide as per the attached fumigation certificate and
was inspected and found free from live quarantine
rate) ร้อยละ ๘๐
pests”

วิธีการยับยังการแพร่พันธุ์ของแมลง
ใบรับรองสุขอนามัยพืชระบุรายละเอียดวิธีที่ใช้จัดการ (เช่น
(Disinfestation) รูปแบบอื่นก่อนการส่งออก สารเคมี ปริมาณความเข้มข้น และระยะเวลา) ชื่อผู้ให้บริการ
จัดการ และมีข้อความเพิ่มเติมดังต่อไปนีก้ากับ
 กระทรวงเกษตรฯ จะไม่ก้าหนดวิธี
“The consignment was inspected and found free from
จัดการและพารามิเตอร์
live quarantine pests”
 เจ้าหน้าที่ตรวจการน้าเข้าจะยอมรับ
วิธีการจัดการใดๆ ก็ตาม ที่มีการ
รับรอง (Endorsed) อย่างถูกต้องใน
ใบรับรองสุขอนามัยพืช
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันแมลง

ใบรับรองสุขอนามัยพืชที่มีข้อความเพิ่มเติมดังต่อไปนีก้ากับ

ไม้ตัดดอกและใบไม้ประดับทังหมดที่ส่งออก “The consignment was packaged in pest-proof cartons
ไปยังออสเตรเลียต้องบรรจุอยู่ในกล่องที่
or containers that eliminates the possibility of entry or
สามารถป้องกันศัตรูพืชหรือภาชนะบรรจุที่ egress of insect pests”
ก้าจัดโอกาสที่ศัตรูพืชจะเล็ดลอดออกไปหรือ
เข้ามาสู่สินค้า
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๒

วิธีการจัดการจากประเทศต้นทาง

เอกสารที่กาหนด

การระงับการเจริญเติบโต

ใบรับรองสุขอนำมัยพืชที่มีข้อความเพิ่มเติมดังต่อไปนี้กากับ

ดอกไม้และใบไม้ประดับบางชนิดต้องได้รับ
การจัดการเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตใน
ออสเตรเลีย

“Devitalisation treatment has been carried out under
our supervision at [ระบุ ชื่ อ สถานที่ ด าเนิ น การที่ ไ ด้ รั บ การ
รั บ ร อ ง]. The flower stem has been immersed for 20
minutes in glyphosate solution [ระบุ ความเข้ ม ข้ น และ
ป ริ ม าณ ที่ ใช้ ] to a depth of at least 35 cm/ to within
5 cm of the flower head/ within 15 cm of apex [เลื อ ก
วิธีการที่ใช้จุ่ม]”.

สินค้าไม้ตัดดอกและใบไม้ประดับทังหมดต้องถูกตรวจสอบ กระบวนการตรวจสอบไม้ตัดดอกและ
ใบไม้ ป ระดั บ จะโดยส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ภายใต้ เงื่ อ นไขการน้ า เข้ า ใหม่ กระทรวงเกษตรฯ
จะสุ่ ม ตั ว อย่ างจ้ านวน ๖๐๐ ก้ านต่ อ ครั งของการส่ งสิ น ค้ า (Consignment) โดยไม่ ค้ านึ งถึ งจ้ านวนใบรับ รอง
สุขอนามัยพืชที่ใช้ก้ากับ ตัวอย่างทัง ๖๐๐ ก้านจะเป็นตัวแทนของชนิดดอกไม้และผู้ประกอบการทังหมดในการส่ง
สิน ค้าแต่ล ะครัง หากมีการตรวจพบศัตรูพืช มีชีวิตที่ต้องกักกัน กระทรวงเกษตรฯ จะด้าเนินการจัดการสิ นค้า
ทังหมด อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบจะบั น ทึกบริเวณที่ มีการตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตที่ต้องกักกัน (เช่น ชนิด ของ
ไม้ตัดดอก/ฟาร์ม) เพื่อจุดประสงค์ในการรายงาน
การด้าเนินการกับสินค้าที่ถูกตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตที่ต้องกักกัน จะด้าเนินการกับสินค้าทังหมดที่
ส่งพร้อมกันหรือ Consignment level ผู้น้าเข้าจึงควรพิจารณา:
 การขนส่งสินค้าแยกส่วนกัน (แยกการส้าแดงสินค้าน้าเข้าเต็มรูปแบบ หรือ Full Import
Declarations) ส้าหรับการจัดการศัตรูพืชแต่ละรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ดอกไม้ที่จัดการด้วยเมธิลโบรไมด์เป็นสินค้า
หนึ่ง (FID) และดอกไม้ที่ผลิตภายใต้ระบบการรับรองเป็นอีกสินค้าหนึ่ง (FID)
 ในกรณี ที่ ใบรั บ รองสุ ขอนามั ยพื ช ที่ ออกโดย NPPO มี เพี ย งหนึ่ งใบ ออกให้ ส้ าหรับ การ
จัดการศัตรูพืชหลายวิธี ใบรับรองสุขอนามัยพืชใบเดิมสามารถน้ามาแสดงได้หลายครัง เพื่อการส้าแดงสินค้าน้าเข้า
เต็มรูปแบบ ตราบใดที่ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าใน FID นัน สามารถเชื่อมโยงกันได้
หากมีการตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตที่ต้องกักกัน ในสินค้าที่ส่งมา สินค้าทังหมดภายที่ส่งมาพร้อมกัน
จะถูกกักกันและอายัดระหว่างรอการแยกชนิดศัตรูพืช หมายเหตุ: ผู้นาเข้าจะไม่สามารถร้องขอให้มีการรมสินค้า
โดยสมัครใจได้ หากนักกีฏวิทยาระบุว่าเป็น ศัตรูพืชมีชีวิตที่ต้องกักกัน จะต้องมีการด้าเนินกับ สินค้าทังหมด เช่น
การรมด้วยเมธิลโบรไมด์
ตังแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ กระทรวงเกษตรฯ จะตรวจติดตาม
การน้ าเข้าสิน ค้าไม้ตัดดอกอย่ างใกล้ชิด และจะจัดท้ารายงานเกี่ยวกับ การไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในปลายเดือน
มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม
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ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯ ตังเป้าลดจ้านวนสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนด
อัน เนื่องมากจากการตรวจพบศัตรูพืชที่ต้องกักกัน ติดมากับไม้ตัดดอกและใบไม้ประดับลงให้ไม่เกินร้อยละ 10
การรายงานผลจะอ้างอิงข้อมูลการตรวจพบและรายละเอียดผู้ผลิตสินค้าเพื่อช่วยในการสืบหาสาเหตุการไม่เป็นไป
ตามข้อก้าหนด โดยกระทรวงเกษตรฯ ต้องการให้เกิดการท้างานร่วมกันระหว่างผู้ ผลิตสินค้าและตัวแทน NPPO
ของประเทศนันๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาวิธีการแก้ไขข้อบกพร่อง ในกรณีที่ผู้ผลิตมีอัตราการไม่เป็นไปตามก้าหนด
อย่างต่อเนื่องเกินกว่าร้อยละ ๑๐ NPPO อาจด้าเนินการเพื่อแก้ปัญหาการไม่เป็นไปตามข้อก้าหนด ซึ่งอาจรวมไป
ถึงการระงับสินค้าจากผู้ผลิตทีล่ ะเมิดข้อก้าหนดเป็นการชั่วคราว
หากมีอัตราการละเมิดมากกว่าร้อยละ ๑๐ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภ ายในสินปี ๒๕๖๑
กระทรวงเกษตรฯ อาจด้าเนิ น การยกเลิ ก วิธีการจัดการที่ คล้ ายคลึ งกัน (การรับ รองระบบหรือการใช้วิธีก้าจัด
ศัตรูพืช) จาก BICON ซึ่งหมายความว่าวิธีการนันอาจไม่สามารถน้ามาใช้ในการส่งออกสินค้าไม้ตัดดอกและใบไม้
ประดับได้อีก จนกว่า NPPO จะมีการเสนอให้พิจารณาวิธีการด้าเนินการที่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมทังหลักฐาน
ข้อมูลแสดงความส้าเร็จ หรือการเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสุขอนามัยพืชโดยกระทรวงเกษตรฯ
เพื่อให้สามารถระบุปัญหาและแก้ไขข้อบกพร่องได้แต่เนิ่นๆ กระทรวงเกษตรฯ จะมีหนังสือ ถึง
NPPO เพื่อขอให้มีการสืบหาสาเหตุ ของการไม่เป็นไปตามข้อก้าหนด กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าการด้าเนินการนี
ร่วมกับการด้าเนินงานของผู้น้าเข้าและผู้ผลิตสินค้า จะลดปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานลง
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขใหม่การน้าเข้าได้ที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรฯ ที่ :
http://www.agriculture.gov.au/import/goods/plant-products/cut-flowers-foliage/importing-freshcut-flowers-into-aus-safely/new-import-conditions
หากมี ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงเงื่อ นไขการน้ าเข้ าและการปฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขใหม่
สามารถสอบถามโดยตรงได้ทางอีเมล์ imports@agriculture.gov.au โดยใช้หัวเรื่อง “Changes to cut flower
import conditions” หรือโทรสอบถามได้ที่ 1800 900 090
ที่มา: 15-2018 – Implementation of new import conditions for fresh cut flowers and foliage from
1 March 2018: http://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2018/15-2018

สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงแคนเบอร์รา
กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รำ
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15-2018 – Implementa on of new import condi ons for
fresh cut ﬂowers and foliage from 1 March 2018
14 February 2018

Who does this no ce aﬀect?
Industry stakeholders including importers, approved arrangements, freight forwarders and brokers
that deal with imported cut ﬂowers and foliage.

What has changed?
Background
The department will be implemen ng a mandatory requirement that all consignments of cut ﬂowers
and foliage that are allowed to be imported into Australia are free of live quaran ne pests and that
this is endorsed on a phytosanitary cer ﬁcate from the Na onal Plant Protec on Organisa on
(NPPO) of the expor ng country. Pest freedom will be able to be achieved through either oﬀshore
treatment or through the use of a systems approach (a combina on of pest control measures in
produc on, transport and packing areas). Cut ﬂowers and foliage will need to enter Australia in
insect proof cartons, and any cut ﬂowers and foliage that are propagatable will s ll need to be
dipped in herbicide to prevent growth.
One of the following measures must be applied prior to export of cut ﬂowers and foliage to ensure
freedom of live quaran ne pests:
Produced and prepared for export under a Na onal Plant Protec on Organisa on (NPPO)
approved systems approach;
Pre-export fumiga on with methyl bromide;
Alterna ve pre-export disinfesta on treatments
Details of pre-shipment treatment(s) must be provided on a phytosanitary cer ﬁcate. Consignments
produced under a systems approach must be accompanied by a phytosanitary cer ﬁcate with the
required addi onal declara on. Addi onally, the botanical name (genus and species) must be
included on the phytosanitary cer ﬁcate.
The plant species that can be imported into Australia as cut ﬂowers and foliage have not changed.

When will the new import condi ons commence?
Goods that are cer ﬁed and exported prior to the 1 March 2018 but arrive on 1 March 2018 (or
later) will not be subject to the new condi ons.

What documenta on will be required to meet the new import
condi ons?
Oﬀshore measure
NPPO approved systems approach

Documenta on required
A phytosanitary cer ﬁcate with the following addi onal declara on:

This includes the exis ng Malaysian “This consignment was produced and prepared for export by [insert name of approved
and Singapore Accredita on
growers and/or packing houses] under an NPPO approved systems approach and was
Schemes.
inspected and found free from live quaran ne pests.”
Pre-export methyl bromide fumiga on
Fumiga on with methyl bromide
must be carried out at a minimum
dose rate of 32 g/m3 for 2 hours
with an 80% reten on rate.

Details of the fumiga on must be provided on a methyl bromide fumiga on cer ﬁcate
AND a phytosanitary cer ﬁcate with the following addi onal declara on:
“The consignment was fumigated with methyl bromide as per the a ached fumiga on
cer ﬁcate and was inspected and found free from live quaran ne pests”

Alterna ve pre-export disinfesta on

A phytosanitary cer ﬁcate endorsed with details of the treatment (e.g. chemical,

treatments

concentra on and dura on), the name of the treatment provider and the following

Treatment types and parameters
are not being prescribed by the
department.
ASG oﬃcers are to accept any
treatments provided they are
correctly endorsed on a
phytosanitary cer ﬁcate.

addi onal declara on:
“The consignment was inspected and found free from live quaran ne pests”

Pest proof packaging

A phytosanitary cer ﬁcate with the following addi onal declara on:

All cut ﬂowers and foliage exported to

“The consignment was packaged in pest-proof cartons or containers that eliminates the

Australia must be packaged in pest proof

possibility of entry or egress of insect pests.”

cartons or containers that eliminates the
possibility of pests escaping from or
entering into its contents.
Devitalisa on

A phytosanitary cer ﬁcate with the following addi onal declara on:

Some ﬂowers and foliage must be treated

“Devitalisa on treatment has been carried out under our supervision at [insert name of

to prevent them from being propagated in

accredited treatment facility]. The ﬂower stem has been immersed for 20 minutes in

Australia.

glyphosate solu on [insert ac ve ingredient concentra on and dosage] to a depth of at
least 35cm/ to within 5cm of the ﬂower head/ within 15 cm of apex [select the dipping
method used]".

Will the inspec on procedure change?
All consignments of cut ﬂowers and foliage are subject to inspec on.
Inspec on processes of fresh cut ﬂowers and foliage will be largely unchanged as a result of the new
import requirements. The department will draw 600 stems across the consignment regardless of the
number of phytosanitary cer ﬁcates. The 600 unit sample taken will be representa ve of all ﬂower
types and suppliers in the consignment. If a live quaran ne pest is detected, the department will

take ac on on the whole consignment. However, inspectors will note where pests were detected
(e.g. ﬂower type/farm) for repor ng purposes.
Given that ac on will be taken at the consignment level for live quaran ne pest detec ons,
importers should give considera on to:
Lodging separate consignments (separate Full Import Declara ons) for each pest management
op on, for example one consignment (FID) for methyl bromide treated ﬂowers and one
consignment (FID) for ﬂowers produced under a systems approach.
In instances where one phytosanitary cer ﬁcate has been issued by the NPPO for mul ple pest
management op ons then the same phytosanitary cer ﬁcate can be presented for mul ple
FIDs as long as the rela onship between the commodi es in the FIDs can be reconciled.
If live quaran ne pests are detected on consignments, consignments will be held and secured
pending pest iden ﬁca on. NOTE: Importers will not be able to request voluntary fumiga on. If live
quaran ne pests are iden ﬁed by an entomologist, remedial treatment e.g. methyl bromide
fumiga on will be applied.

How will the new import condi ons be monitored?
The department will closely monitor all imports of cut ﬂowers from 1 March to 31 December 2018
and provide importers with non-compliance reports at the end of June, August, October and
December.
We are aiming to reduce the overall non-compliance due to the presence of live quaran ne pests for
cut ﬂower and foliage pathways to a maximum of 10% during this me. Our repor ng will reference
intercep on data and supplier details to assist your inves ga on of the causes of the noncompliance. We request that in these instances that you work closely with suppliers and their
representa ve NPPOs in the development of remedial ac ons. In instances where suppliers con nue
to have non-compliances rates in excess of 10% then NPPOs may take ac ons to address noncompliance. This may include suspending non-compliant suppliers.
Where there are ongoing non-compliance rates above 10% that cannot be resolved by the end of
2018, the department may remove the corresponding measure (systems approach or treatment)
from BICON. This means that the measure may not be able to be used for exports of the noncompliant pathway of the exported ﬂower or foliage species from a country. Measures would be reinstated following an NPPO submission outlining correc ve ac ons with evidence of their success, or
a departmental audit of the phytosanitary system.
In order to iden fy and address non-compliance at an early stage, the department is also wri ng to
NPPOs to request that they inves gate and address the cause of non-compliance. We expect that

this ac on in combina on with the work that is done by importers and suppliers will bring the
incidence of non-compliance to a low level.

Further informa on
Further informa on on the new import condi ons can be found on the department’s website: New
import condi ons for fresh cut ﬂowers and foliage from all countries.
Enquiries regarding the revised changes to import condi ons and their implementa on can be
directed by email to Plant Import Opera ons. Please include “Changes to cut ﬂower import
condi ons” in the subject line or call on 1800 900 090.
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