งระทรวาเงษตรและทรกพยำงรนัำขอาออสเตรเลียขอรกบข้อคิดเห็นั
ในังำรเปลี่ยนัแปลางำรตรวจสอบและวิเครำะห์อำหำรนัำเข้ำ
กระทรวงเกษตรและทรั พ ยากรน้ า ของออสเตรเลี ย (Department of Agriculture and
Water Resources) ได้เผยแพร่ประกาศเลขที่ IFN 09-17 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ขอรับข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบและวิเคราะห์อาหารน้าเข้า (IFN 09-17 Proposed changes to the
inspection and analysis of imported foods – Request for comment)
การขอรับข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องจะเริ่มตังแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และจะปิดรกบ
ข้อคิด เห็นั ในัเวลำ 17.00 นั ขอาวกนั ที่ 31 งรงฎำคม 2560 การขอรับข้อคิดเห็ นครังนี เป็นโอกาสที่
ผู้เกี่ยวข้องสามารถส่งข้อคิดเห็น ซึ่งจะใช้เป็น ส่วนหนึ่งของการแก้ไขก่อนที่จะมีการจัดท้ากฎระเบียบฉบับใหม่
หากข้อเสนอแนะในขันตอนการเปลี่ยนแปลงนี เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายปัจจุบัน จ้าเป็นต้องผ่าน
การพิจารณาและยอมรับโดยภาครัฐของออสเตรเลียด้วย
ข้ อ เสนอในการเปลี่ ย นแปลงกฎระเบี ย บนีเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ค้ า สั่ ง การควบคุ ม อาหารน้ าเข้า
(Imported Food Control Order 2001) ซึง่ ก้าหนดให้มีการแยกประเภทอาหารกลุ่มเสี่ยง ภายใต้กฎระเบียบ
อาหารน้าเข้า อาหารกลุ่มเสี่ยงเหล่านีจะมีระดับการตรวจสอบและวิเคราะห์ที่เข้มงวดกว่าอาหารกลุ่มอื่นๆ
ซึ่งข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบจะส่งผลต่อการตรวจสอบและการวิเคราะห์อาหารดังต่อไปนี
- สัตว์น้าเปลือกแข็งปรุงสุก (Cooked crustacean) นอกเหนือจากกุ้ง จะถูก ลดระดกบ
การตรวจสอบและวิเคราะห์
- อาหารที่มีส่ ว นประกอบของหอยสองฝา (Bivalve molluscs) และผลิ ตภัณฑ์ หรือ
กุ้งปรุงสุกและผลิตภัณฑ์ จะถูกเพิ่มระดกบในการตรวจสอบและวิเคราะห์
- มะพร้ า วแห้ ง เครื่ อ งเทศ (จ้ า พวก Pepper, paprika และ chilli) เมล็ ด งาและ
ผลิตภัณฑ์ จะถูกลดระดกบการตรวจสอบและวิเคราะห์
- พืชและเห็ดราที่ถูกจัดอยู่ใน Schedule 23 (พืชหรือเห็ดราต้องห้าม) ตามข้อก้าหนด
ของมาตรฐานอาหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Australian New Zealand Food Standards Code) จะ
ถูกเพิ่มระดกบการตรวจสอบและวิเคราะห์
 เสนอให้หอยสองฝาและผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐก่อนการส่งออก
จากประเทศต้นทาง
 เสนอให้มีการแจกแจงอาหารบางประเภทให้ถูกตรวจสอบและวิเคราะห์ในลักษณะของ
อาหารกลุ่มเสี่ยง ดังต่อไปนี
- ปลาพร้อมบริโภค (Ready-to-eat finfish)
- ชีส รวมถึงชีสที่ผลิตจากน้านมดิบ (Cheese, including raw milk cheese)
- เนือปรุงสุกและแปรรูป รวมถึงเนือวัวและผลิตภัณฑ์
- สาหร่ายทะเล
- อาหารที่มีส่วนผสมของถั่วลิสงและถั่วพิสตาชิโอ
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 เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค้านิยามของอาหารพร้อมบริโภค (Ready-to-eat foods)
และนิยามค้าว่า อาหารกระป๋อง (Canned foods) ให้หมายถึง อาหารที่ผ่านการฆ่าเชือด้วยความร้อนสูงและ
เก็ บ รั ก ษาได้ น านที่ อุ ณ หภู มิ ป กติ (Retorted and shelf stable) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก้ า หนดด้ า นความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
 กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้า เสนอให้การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบนีเริ่มมีผลบังคับ
ใช้ในเดือนกันยายน 2560 ยกเว้นการออกใบรับรองส้าหรับการส่งออกหอยสองฝาและผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมี
ผลบังคับใช้หลังจากกฎระเบียบดังกล่าวประกาศใช้ไปแล้ว 12 เดือน
จากการที่กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้าด้าเนินการเสนอเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบและ
การวิเคราะห์อาหารน้าเข้า รวมถึงเสนอให้มีการออกใบรับรองจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ ยวข้องส้าหรับหอยสองฝา
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ที่ ไ ม่ ร วมในการเปลี่ ย นแปลงครั งนี เนื่ อ งจากมี ก ารพิ จ ารณาแล้ ว ในโอกาสอื่ น ได้ แ ก่
ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยภายใต้ ก ฎระเบี ย บนี และกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ รู ป อาหารน้ า เข้ า
(Imported food reform) ที่อยู่ระหว่างการด้าเนินการ รวมถึงการจัดท้ากฎหมายการควบคุมอาหารน้าเข้า
1993 ขึน้ ใหม่ (Remaking of the Imported Food Control Regulation 1993)
การเสนอข้อคิดเห็นจะช่วยให้กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้าสามารถประเมินได้ว่ า ต้องมี
การแก้ไขข้อเสนอที่หน่ว ยงานจั ดท้าขึนหรื อไม่ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เกี่ยวข้ อง
ในขณะเดียวกันยังสามารถด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายควบคุมอาหารน้าเข้าหรือ Imported
Food Control Act 1992 ได้ กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้า จะพิจารณาข้อมูลเอกสารที่มีการส่งเข้ามา
ทังนี ไม่มีการก้าหนดแบบฟอร์มส้าหรับข้อคิดเห็น แต่อย่างน้อยขอให้แจ้งข้อมูลดังต่อไปนี
- หัวข้อเอกสารที่ให้ข้อคิดเห็น
- ชื่อและต้าแหน่งของผู้ให้ข้อคิดเห็น
- ชื่อหน่วยงาน หากส่งข้อคิดเห็นในนามหน่วยงาน
- ข้อมูลเพื่อการติดต่อ
เอกสารที่ส่ งมาควรมีความชัดเจน เนื่องจากอาจมีการท้าส้า เนาซ้าเพื่อช่วยในการประเมิน
เมื่อให้ข้อคิดเห็นควรอ้างอิงด้วยว่ามาจากส่วนใดของเอกสารข้อเสนอ โปรดระบุหากไม่ประสงค์ให้เผยแพร่
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยต่อบุคคลที่ 3 เนื่องจากหลังปิดรับข้อคิดเห็น กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้า
จะเผยแพร่ข้อคิดเห็นที่ได้รับทังหมดในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน โดยจะไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับ ทังนี
ขอให้แจ้งเหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่ประสงค์ให้เปิดเผยข้อมูลนัน เช่น เป็นความลับทางการค้า หรือเป็นข้อมูลส่วน
บุคคล ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ
ผู้สนใจสามารถส่งข้อคิดเห็นได้ทางช่องทางต่อไปนี
- อีเมล์ foodimp@agriculture.gov.au (ไม่จ้าเป็นต้องส่ง Hard copy)
- ทางจดหมายได้ที่
Proposal for changes to the inspection and analysis of imported foods
– May 2017
Import Food Section
Department of Agriculture and Water Resources
GPO BOX 858, CANBERRA ACT 2601
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นโยบายสุดท้ายส้าหรับการแก้ไขค้าสั่งการควบคุมอาหารน้าเข้าจะถูกน้าเสนอต่อรัฐมนตรีว่า
กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้าต่อไป ทังนี มีก้าหนดการส้าหรับการแก้ไขค้าสั่งการควบคุมอาหารน้า เข้า
ดังต่อไปนี
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ประชาพิจารณ์ ข้ อเสนอการเปลี่ ย นแปลงการตรวจสอบและวิเ คราะห์
อาหารน้าเข้า
กรกฎาคม – สิงหาคม 2560

ด้าเนินการแก้ไขค้าสั่งการควบคุมอาหารน้าเข้า

สิงหาคม – กันยายน 2560

เสร็จสินการแก้ไขค้าสั่งควบคุมอาหารน้าเข้า

กันยายน – ตุลาคม 2560

เริ่ มบั งคับใช้ข้อเสนอเปลี่ ยนแปลงการตรวจสอบและวิเ คราะห์ อ าหาร
น้าเข้า (ยกเว้นการรับรองหอยสองฝาและผลิตภัณฑ์)

กันยายน – ตุลาคม 2561

เริ่มบังคับใช้ใบรับรองส้าหรับการน้าเข้าหอยสองฝาและผลิตภัณฑ์

ที่มา: http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/notices/ifn-09-17
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ข้อเสนัอในังำรเปลี่ยนัแปลางำรตรวจสอบและวิเครำะห์อำหำรนัำเข้ำ
Proposed changes to the inspection and analysis of imported foods
ตามที่หน่วยงานมาตรฐานอาหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หรือ FSANZ (Food Standards
Australia New Zealand) ได้ มี ป ระกาศเกี่ ย วข้ อ งกั บ อาหารที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งระดั บ ปานกลางถึ ง สู ง
ต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ของผู้ บ ริ โ ภคในเดื อ นมิ ถุ น ายนและพฤศจิ ก ายน 2559 นั น กระทรวงเกษตรและ
ทรัพยากรน้าของออสเตรเลียจึงได้เสนอการแก้ไขค้าสั่งการตรวจสอบและวิเคราะห์อาหารน้าเข้า เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องกันด้วยโดยการเพิ่ม ลด หรือ ปรับเปลี่ยนประเภทของอาหารกลุ่มเสี่ยง โดยการใช้ค้าถามเพื่อ
ปกป้องผู้บริโภคหรือ Community Protection Question (CP Question) และพิกัดศุลกากร (ที่เป็นไปตาม
ระบบ HS Convention) เพื่อระบุชนิดของอาหารที่ต้องถูกตรวจสอบและวิเคราะห์ในค้าสั่งนี กระทรวงเกษตร
และทรัพยากรน้าจึงได้จัดการรับฟังความคิดเห็นตามข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบและวิเคราะห์
อาหารน้าเข้าขึน ดังนี
 กลุ่มอาหารทะเล
- สั ต ว์ น้ า เปลื อ กแข็ ง ปรุ ง สุ ก (Cooked crustacean) นอกเหนื อ จากกุ้ ง ปรุ ง สุ ก เช่ น ปู
ลอบเสตอร์ จะไม่จัดอยู่ในอาหารกลุ่มเสี่ยง และถูกลดระดับการตรวจสอบและการวิเคราะห์
ลง
- จัดกลุ่มอาหารที่มีส่วนประกอบของกุ้งปรุงสุกและผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคที่ไม่ใช่ การท้าแห้ง
และบรรจุกระป๋องเป็นอาหารกลุ่มเสี่ยง และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและวิเคราะห์
(ส้ า หรั บ Vibrio cholerae) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ค้ า แนะน้ า ของ FSANZ เรื่ อ งอาหารที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
- จั ด กลุ่ ม อาหารที่ มี ส่ ว นประกอบของหอยสองฝามากกว่ า 500 กรั ม /กิ โ ลกรั ม และจั ด
ผลิตภัณฑ์หอยสองฝาพร้อมบริโภคที่ไม่ใช่ การท้าแห้งและบรรจุกระป๋อง ให้อยู่ในจ้าพวก
อาหารกลุ่มเสี่ยง และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและการวิเคราะห์ (ส้าหรับชีวพิษ
หรือ Biotoxin และ Listeria monocytogenes) ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
- อาหารที่มีส่วนประกอบของหอยสองฝาและผลิตภัณฑ์ จะไม่สามารถน้าเข้าสู่ออสเตรเลียได้
เว้นแต่จะได้รับใบรับรองจากหน่วยงานที่รั บผิดชอบของประเทศต้นทางที่ได้รับการยอมรับ
จากออสเตรเลี ย แล้ ว ในการตรวจสอบการควบคุ ม ความปลอดภั ย ของอาหาร
ตลอดสายการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4.2.1 – Primary Production and Processing
Standard for Seafood of the Australia New Zealand Food Standard Code ซึ่ ง
สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้าของ Codex
- ปลาพร้อมบริโภคประเภทปรุงสุก รมควัน หรือหมักเกลือ (Cooked, smoked or cured)
ที่ไม่ใช่การท้าแห้งและบรรจุกระป๋อง จัดอยู่ในอาหารกลุ่มเสี่ยง
 กลุ่มอาหารแห้ง
- มะพร้าวแห้งจะไม่จัดอยู่ ในอาหารกลุ่ มเสี่ยงและถูกจัดอยู่ในอาหารกลุ่มเผ้ าระวัง โดยจะ
ลดระดับการตรวจสอบและการวิเคราะห์ลง
- พริกแห้งและพืชจากตระกูล Capsicum จะถูกจัดอยู่ในอาหารกลุ่มเสี่ยง
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- พืชกลุ่ม Pepper และ paprika ประเภทพร้อมบริโภคจะถูกจัดอยู่ในอาหารกลุ่มเสี่ยง และจะ
ลดระดับการตรวจสอบและการวิเคราะห์พืชกลุ่มนีหากไม่ได้อยู่ในประเภทพร้อมบริโภค
 กลุ่มชีส
- เพิ่มนิยามของ “Raw milk cheese” ให้มีความชัดเจนขึน โดย Raw milk cheese จะถูก
จัดอยู่ในอาหารกลุ่มเสี่ยง หากไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ระบุในมาตรฐาน 4.2.4 – Primary
Production and Processing Standard for Dairy Products of the Australian and
New Zealand Food Standard Code ข้อย่อย 16 (1, 2, 3a)
- ชีสที่เชือจุลินทรีย์ L. monocytogenus สามารถเติบโตได้ ทังในรูปแช่เย็นและแช่แข็ง จะถูก
จัดอยู่ในอาหารกลุ่มเสี่ยง
 กลุ่มเนือสัตว์
- ปรับนิยามของ “เนือวัว (Beef)” ในค้าสั่งให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ปรากฏอยู่ใน Australia
New Zealand Food Standards Code ส่งผลให้การตรวจสอบและการวิเคราะห์เนือควาย
(Buffalo) และควายไบซัน (Bisan) จะถูกตรวจสอบเช่นเดียวกับเนือวัว
- จัดกลุ่มเนือแปรรูปพร้อมบริโภคที่ไม่ใช่การท้าแห้งและบรรจุกระป๋อง เป็น อาหารกลุ่มเสี่ยง
เพื่อให้สอดคล้องตามที่ FSANZ ระบุ
 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากพืช
- พืชและเห็ดราต้องห้ามตาม Schedule 23 ในข้อก้าหนดของมาตรฐานอาหารออสเตรเลีย
และนิ ว ซี แ ลนด์ (Australian New Zealand Food Standards Code) จะถู ก จั ด อยู่ ใ น
กลุ่มเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ณ ด่านน้าเข้า
- ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดงาชนิดพร้อมบริโภคจะถูกจัดอยู่ในอาหารกลุ่มเสี่ยง ขณะที่น้ามันงาจะ
ไม่อยู่ในอาหารกลุ่มเสี่ยง
- สาหร่ ายสี น้ าตาลเฉพาะในชัน Phaeophyceae จะถูกจัดอยู่ในอาหารกลุ่ มเสี่ ย ง เพื่อให้
สอดคล้องตามที่ FSANZ ระบุ
- จัดกลุ่มอาหารที่มีส่วนประกอบของถั่ว ลิสงและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในอาหารกลุ่มเสี่ยงให้มีความ
ชัดเจนมากขึน โดยอาหารที่มีส่วนผสมของถั่ว พิสตาชิโอและผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 300 กรัม/กิโลกรัม และน้ามันจากถั่วลิสงและถั่วพิสตาชิโอ จะไม่ถูกจัดอยู่ ใน
อาหารกลุ่มเสี่ยง
 การปรับปรุงเชิงเทคนิค
- ปรับนิยามของอาหารพร้อมบริโภค (Ready-to-eat) ในค้าสั่ง โดยอาหารที่จะต้องน้ามาผ่าน
กระบวนการอื่นใดต่อไป เช่น การปรุงสุก เพื่อลดเชือก่อโรคที่อยู่ในอาหารให้อยู่ในระดับ
ปลอดภัยนันจะมิใช่อาหารพร้อมบริโภค
- ปรับนิยามของอาหารกระป๋อง (Canned foods) ให้หมายถึง อาหารที่ผ่านการฆ่าเชือด้วย
ความร้อนสูงและเก็บรักษาได้นานที่อุณหภูมิปกติ (Retorted and shelf stable) ในค้าสั่ง
ให้สอดคล้องกับข้อก้าหนดด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
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- ปรับนิยามของอาหารกลุ่มเสี่ยงและอาหารกลุ่มเฝ้าระวังในค้าสั่ง เช่นเดียวกับที่ระบุอยู่ใน
กฎระเบียบการควบคุมอาหารน้าเข้า (Imported Food Control Regulation 1993)
อย่างไรก็ตามข้อเสนอในการทบทวนการตรวจสอบและการวิเคราะห์นี จะไม่ส่งผลต่ออาหาร
ที่ น้ า เข้ า จากนิ ว ซี แ ลนด์ นอกเหนื อ จากเนื อวั ว และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สาหร่ า ยทะเล เนื่ อ งจากออสเตรเลี ย และ
นิ ว ซีแลนด์มีข้อตกลงการยอมรั บ ร่ ว มกัน (Mutual recognition) ในระบบการควบคุมความปลอดภัยของ
อาหาร และจะไม่เข้าสู่แผนการตรวจสอบอาหารน้าเข้า หรือ Import Food Inspection Scheme (IFIS)

ทีม่ า: http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/biosecurity/proposal-changesinspection-analysis-imported-foods.pdf
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