ประกาศการนาเข้า 60/2016 (Import Industry Advice Notice 60/2016)
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการนาเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเพื่อการบริโภค
รัฐบาลออสเตรเลียโดยกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้า ออกประกาศหมายเลข 60/2016 เรื่องการ
เปลี่ย นแปลงข้อก้าหนดเกี่ย วกับ การน้ าเข้าผลิ ตภัณ ฑ์ จากสั ตว์ที่ผ่ านการฆ่าเชือด้วยความร้อนเพื่ อการบริโภค
(Animal based retorted goods for human consumption update) ลงวันที่ 29 มิถุน ายน 2559 เพื่อแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการน้าเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ผ่านการฆ่าเชือด้วยความร้อนเพื่อการบริโภค โดยประเด็น
การเปลี่ ย นแปลงหลั ก คื อ จะยกเว้น ใบอนุ ญ าตน้ าเข้า (Import Permit) ส้ าหรับ สิ น ค้ ากลุ่ ม นี ตามข้อ ก้าหนด
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 2016 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต้องห้ามและผลิตภั ณฑ์ที่อนุญาตน้าเข้าอย่างมีเงื่อนไข
ห รื อ Biosecurity (Prohibited and Conditionally Non-prohibited Goods) Determination 2016 ซึ่ ง
หมายความว่าสิ น ค้ าเหล่ านี ไม่ จ้ าเป็ น ต้ องมีใบอนุ ญ าตการน้ าเข้า แต่ จะปฏิ บั ติ ตามข้อ ก้าหนดการน้ าเข้ าของ
ออสเตรเลีย เพื่อให้การจัดการความเสี่ย งด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในสินค้าประเภทนีอยู่ระดับที่เหมาะสม
โดยเงื่อนไขการน้าเข้านีจะจัดเก็บในฐานข้อมูล BICON หรือ bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0
เงื่อนไขการน้าเข้าสินค้าจากสัตว์น้า แมลง สัตว์เลือยคลานและหอยทากที่ผ่านการฆ่าเชือด้วยความร้อน
จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี และเงื่อนไขการน้าเข้าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีประกาศ
การเปลี่ยนแปลง
ประกาศฉบับนีมีผลบังคับใช้กับสินค้าในกลุ่มดังต่อไปนี
 สินค้าผลิตภัณฑ์จากนม – สินค้าบรรจุกระป๋อง/ที่ผ่านการฆ่าเชือด้วยความร้อน
 ผลิตภัณฑ์ไข่ที่บรรจุกระป๋อง/ที่ผ่านการฆ่าเชือด้วยความร้อน
 ผลิตภัณฑ์รังนก – ที่ฆ่าเชือด้วยไอน้า
 ผลิตภัณฑ์เนือสัตว์บรรจุกระป๋อง
 อาหารที่ ผ่ านการฆ่าเชือด้ว ยความร้อน ซึ่งมีส่ ว นประกอบของเนือวัว มากกว่าร้อยละ ๕ จาก
ประเทศญี่ปุ่น
ผลิตภัณฑ์เนือสัตว์บรรจุกระป๋อง – ยกเว้นเนือวัว
 ผลิตภัณฑ์เนือไก่ หรือเนือหมู จากประเทศนิวซีแลนด์
 เนือสัตว์กระป๋อง – วัตถุดบิ จากหลากหลายประเทศ – ส่งออกจากประเทศนิวซีแลนด์
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เงื่อนไขการน้าเข้าก้าหนดให้สิน ค้าต้องมีใบรับรองสุขอนามัย ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐของประเทศ
ผู้ส่งออก โดยต้องระบุข้อความดังต่อไปนี:
 สินค้าได้ผ่านการฆ่าเชือด้วยความร้อนส้าหรับการค้า
“The product has been commercially retorted.”
 ระหว่างกระบวนการฆ่าเชือด้วยความร้อน สินค้าได้รับความร้อนจนถึงใจกลางอย่างต่้า 100 องศาเซลเซียส และมีค่า F0
อย่างน้อย 2.8
“During the retort process the product was heated to a minimum core temperature of 100°C
and obtained an F0 value of at least 2.8.”
 สินค้าไม่มีส่วนประกอบจากเนือวัว (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์จากนม) หรือ
ส่วนประกอบจากเนือวัวทังหมด (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์จากนม) มาจากสัตว์ที่เกิด เลียง และเชือดในประเทศที่ได้รับการ
รับรองจากออสเตรเลีย
“The product does not contain any bovine derived material (other than dairy ingredients) or
All bovine material (other than dairy ingredients) were sourced from animals born, raised
and slaughtered in countries approved by Australia.”
 สินค้าไม่มีส่วนประกอบของสัตว์จ้าพวกวัว หรือสัตว์จ้าพวกแพะ (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์จากนม) หรือ
ไม่มีส่วนประกอบของสัตว์จ้าพวกวัว หรือสัตว์จ้าพวกแพะ ไม่รวมเครื่องในสัตว์ (และโปรตีนที่สกัดจากเครื่องในสัตว์) ที่
ได้จากสัตว์อายุมากกว่า 12 เดือน ซึ่งได้จากสัตว์ที่มีแหล่งก้าเนิ ดจากประเทศ หรือเขตที่มีโรคสเครปี (Scrapie) [เครื่อง
ในสัตว์ รวมถึง กะโหลกและสมอง ตา เส้นประสาทไขสันหลัง ต่อมทอนซิล ต่อมไทมัส ม้าม ล้าไส้เล็กส่วนปลาย ล้าไส้
ใหญ่ส่วนต้น ต่อมน้าเหลือง ไต ตับอ่อน ตับและไขกระดูก]
“The product does not contain any ovine or caprine derived material (other than dairy
ingredients); or
the ovine and caprine material does not include offal (and protein products derived from
offal) from animals over 12 months of age which originated from countries or zones not
considered free from scrapie. [Offal includes skulls including brains, eyes, spinals cord,
tonsils, thymus, spleen, distal ileum, proximal colon, lymph nodes, adrenal glands, pancreas,
liver or bone marrow.]”
 สินค้าน้าเข้าบรรจุในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทซึ่งผ่านการฆ่าเชือด้วยความร้อน
“The product is imported in the hermetically sealed container in which it was retorted.”
 สินค้าต้องมีการพิมพ์ (Stamped) หรือสลัก (Embossed) แบบถาวรลงบนภาชนะบรรจุ โดยระบุ:
- หมายเลขโรงงานผลิต (The identification number of the manufacturing establishment)
- รหัสรุ่นการผลิต (The batch code)
“The hermetically sealed container is stamped or embossed with a permanent mark with:
- the identification number of the manufacturing establishment
- the batch code”
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ที่มา: http://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2016/60-2016
http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/biosecurity/import/generalinfo/ian/16/notice-to-industry-60-2016.pdf
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เมษำยน 2561
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