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การศึกษาในออสเตรเลีย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ

ถ้าท่านเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ก�ำลังวางแผนจะมา
เรียนที่ออสเตรเลีย เป็นเรื่องส�ำคัญที่ท่านจะต้องตรวจ
สอบข้อก�ำหนดเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพของ
ออสเตรเลีย เมื่อท่านบรรจุข้าวของส่วนตัวของท่าน
อาหาร วัสดุจากพืช และผลิตภัณฑ์จากสัตว์บางอย่าง
จากต่างประเทศอาจน�ำสัตว์รบกวนและโรคร้ายแรง
เข้ามาในประเทศออสเตรเลีย ท�ำให้อุตสาหกรรม
การเกษตรและการท่องเที่ยวอันมีค่า และสิ่งแวดล้อม
อันเป็นเอกลักษณ์ของเราเสียหายได้
เราไม่อนุญาตให้น�ำผลิตภัณฑ์บางอย่างเข้ามา ส่วน
ผลิตภัณฑ์อื่นบางชนิดนั้นจะน�ำเข้ามาได้ ถ้าผ่าน
เงื่อนไขการน�ำเข้าด้านความปลอดภัยทางชีวภาพบาง
อย่างแล้ว
การไม่ส�ำแดงสิ่งของอาจท�ำให้ท่านถูกปรับทันทีหรือ
ถูกด�ำเนินการทางกฎหมายได้ ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจ
ว่าต้องส�ำแดงสิ่งของใดหรือไม่ ให้ท่านส�ำแดง หรือ
อย่าน�ำมันมาเลย
ขั้นตอนการตรวจที่สนามบินจะรวดเร็วกว่า ถ้าท่าน
ไม่น�ำอาหาร วัสดุจากพืช และผลิตภัณฑ์จากสัตว์มา
ท่านสามารถหาซื้อสิ่งของได้เกือบทุกชนิดได้ง่ายๆใน
ออสเตรเลีย
เป็นเรื่องส�ำคัญที่จะต้องบอกครอบครัวและเพื่อนจาก
ต่างประเทศ ที่จะมาเยี่ยมท่าน ว่าอย่าน�ำอาหาร วัสดุ
จากพืช หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เข้ามาในออสเตรเลีย

ผลิตภัณฑ์ที่น�ำเข้าได้
อาหาร
อนุญาตให้น�ำผลิตภัณฑ์ที่จัดท�ำและบรรจุหีบห่อแบบ
ทางการค้าต่อไปนี้เข้ามาได้:


อาหารเช้าธัญพืช



กาแฟ — ส�ำเร็จรูป ผง หรือคั่วแล้ว (ยกเว้นกาแฟชะมด)



ขนมหวาน (ยกเว้นขนมหวานจากนมอินเดียและอาหาร
หวานจากเนื้อ)



บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป



ธัญพืชอัดแท่ง



ขนมปัง โรล และบันธรรมดา (ไม่มีไส้หรือหน้า)



ชา (ชาด�ำและชาเขียวเท่านั้น)



ข้าวขาว






ช็อกโกแลต

สิ่งของในครัวเรือนและเสื้อผ้า

สิ่งอื่นๆ

สิ่งของเหล่านี้จะต้องสะอาดและปราศจากเมล็ดพืช คราบดิน
เปลือกไม้ แมลง เศษอาหาร เนื้อเยื่อของสัตว์ และเศษซาก
พืช รวมทั้งวัสดุเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพอื่นๆก่อน
น�ำเข้ามาในออสเตรเลีย:
 ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (ต้องผลิตจากไม้ไผ่แห้ง ไม่ใช่
ไม้ไผ่สดหรือเขียว)

สิ่งของต่อไปนี้ไม่มีความเสี่ยงทางชีวภาพและอนุญาตให้น�ำ
เข้าประเทศออสเตรเลียได้:



เครื่องนอน



เสื้อผ้า



เครื่องส�ำอางและผลิตภัณฑ์อนามัยส่วนตัวที่จัดท�ำและ
บรรจุหีบห่อทางการค้า



ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุขนเป็ดและขนนก (ซึ่งรวมถึงเสื้อแจ๊ค
เก็ต ถุงนอน ผ้านวม และหมอน)



เครื่องครัว (ซึ่งรวมถึง กระทะ เครื่องปั่นอาหาร และหม้อ
หุงข้าว)



เครื่องดนตรี



รองเท้า



ผลิตภัณฑ์จากไม้

โปรดทราบว่าของเล่น หมอนร้อน โดมหิมะ และของที่ระลึก
บางอย่างอาจบรรจุวัสดุที่มีเงื่อนไขการน�ำเข้าประเทศ เช่น
เศษฝ้าย เมล็ดข้าวสาลี เมล็ดพืช ถั่ว เศษดิน ฟาง หรือน�้ำ



เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ



อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งรวมถึง–แล็ปท็อป แท็บเล็ต
โทรศัพท์ และกล้องถ่ายรูป)



สิ่งของมีค่า (ซึ่งรวมถึงเครื่องเพชรพลอย นาฬิกา และ
เงินตรา)

สิ่งของน�ำเข้าต่อไปนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวง
กิจการภายใน (Department of Home Affairs) และอาจ
ต้องถูกตรวจสอบและได้รับอนุญาตก่อนจะน�ำเข้ามาใน
ประเทศ กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
homeaffairs.gov.au เกี่ยวกับการอนุญาตสิ่งของข้าม
พรมแดนและภาษีอากรขาเข้า
ยาไม่มีใบสั่งแพทย์ วิตามินเสริม และผลิตภัณฑ์บ�ำบัดอื่นๆ
กรุณาตรวจดู Therapeutic Goods Administration (หน่วย
ควบคุมก�ำกับยา) ที่ tga.gov.au.

ห้ามน�ำเข้า
 ผลิตภัณฑ์จากนม (ซึ่งรวมถึงนม เนยแข็ง โยเกิร์ต และเนย)

 ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่ (ซึ่งรวมถึงไข่ทั้งใบ ไข่แห้งและไข่ผง ไข่เยี่ยวม้า บะหมี่ไข่ และมา

ยองเนส ซอส หรือคัสตาร์ดที่ท�ำจากไข่)

 ดอกไม้ (ซึ่งรวมถึงดอกไม้สดและแห้ง)

 อาหารหรือยาส�ำหรับสัตว์ (ซึ่งรวมถึงยาถ่ายพยาธิ ยาปฏิชีวนะ อาหารสัตว์แบบกระป๋องหรือ

แบบแห้ง)

 ผักและผลไม้ (ซึ่งรวมถึงอินทผาลัม แอปเปิล กล้วย และผลไม้จ�ำพวกส้ม)
 อาหารท�ำจากบ้าน (อาหารที่ไม่ได้จัดท�ำและบรรจุหีบห่อทางการค้า)

 สัตว์มีชีวิต (ซึ่งรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไข่นก แมลง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้ำ สัตว์เลี้ยงคลาน

ปลา และตัวไหม)

 อาหารหรือของว่างที่ได้รับมาบนเครื่องบิน (ซึ่งรวมถึงผลไม้ โยเกิร์ต เครื่องดื่มจากนม และแซ

นวิช)

 เนื้อ (ซึ่งรวมถึงซาลามี่ ไส้กรอก และแฮม)
 พืช (ซึ่งรวมถึงต้นไม้กระถางและกิ่งตอน)

 ถั่วต่างๆ (ซึ่งรวมถึงบีน เลนทิล พี และชิกพี)
 เมล็ดพืชและนัต

 เมล็ดพืชหรือหัวพืชส�ำหรับปลูก

 ดิน (ซึ่งรวมถึงตัวอย่างดินและเศษดินที่ติดมาบนอุปกรณ์หรือรองเท้า)
 อุปกรณ์กีฬา/ตั้งแคมป์ที่สกปรกหรือเปียก

 ยาแผนโบราณและยาที่มีส่วนผสมของสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หรือเห็ดแห้งที่ใช้เป็นยา

(มีเงื่อนไขการน�ำเข้าที่เข้มงวด)

เวลาบรรจุสิ่งของ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านต้องจัดกระเป๋าของท่านด้วยตัวเองและรู้จักของทุก
ชิ้นในกระเป๋าของท่าน ทุกอย่างในกระเป๋าของท่าน
เป็นความรับผิดชอบของท่าน

ดูข้อมูลเรื่องการน�ำหรือส่งสิ่งของเข้ามาในออสเตรเลีย
ได้ที่ agriculture.gov.au/travelling หรือส่งอีเมลมาที่
airports@agriculture.gov.au.

ท่านควรจะเก็บสิ่งของที่ต้องส�ำแดงเมื่อมาถึงไว้แยกต่าง
หากหรือไว้ที่ส่วนบนของสัมภาระของท่าน

ดูเงื่อนไขการน�ำเข้าอย่างละเอียดได้ที่
agriculture.gov.au/bicon.

เมื่อมาถึง
ท่านจะได้รับบัตรผู้โดยสารขาเข้าก่อนท่านจะมาถึง
ออสเตรเลีย ท่านต้องกาใช่ (YES) บนบัตรของท่าน ถ้า
ท่านน�ำอาหาร วัสดุจากพืช หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์
มาด้วย การไม่ส�ำแดงสิ่งเหล่านี้อาจท�ำให้ท่านถูกปรับ
ทันทีหรือถูกด�ำเนินคดีได้
ท่านจะมีโอกาสได้ทิ้งอาหาร วัสดุจากพืช และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้โดยสมัครใจ ลงในถังขยะความ
ปลอดภัยทางชีวภาพที่สนามบิน อย่าลืมทิ้งอาหารใด
ก็ตามที่ท่านได้รับระหว่างเที่ยวบินจากสายการบิน
สัมภาระของท่านอาจถูกตรวจสอบเพื่อค้นหาสิ่งของที่
อาจมีอันตรายทางชีวภาพ นี่อาจรวมถึงการสอบถาม
โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยชีวภาพ หรือการคัดกรอง
ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ สุนัขค้นหา และ/หรือการตรวจค้น
ร่างกาย
ถ้าสิ่งของของท่านไม่ตรงตามข้อก�ำหนดการน�ำเข้า
ของออสเตรเลีย สิ่งของดังกล่าวก็อาจถูกน�ำส่งไปบ�ำบัด
ส่งออกนอกประเทศ หรือท�ำลายได้ โดยท่านต้องเสียค่า
ใช้จ่ายเอง
ส่วนสิ่งของที่ไม่มีความเสี่ยงทางชีวภาพจะถูกส่งคืนให้
ท่านหลังตรวจเสร็จเรียบร้อย

พัสดุจากบ้าน
ส�ำหรับสิ่งของที่ส่งเข้าประเทศออสเตรเลียทาง
ไปรษณีย์นั้น ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการน�ำเข้า
แบบเดียวกัน ถ้าท่านเป็นนักเรียนที่ก�ำลังศึกษาอยู่ใน
ออสเตรเลีย เป็นเรื่องส�ำคัญที่ท่านจะต้องบอกครอบครัว
และเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศของท่านเกี่ยวกับกฎหมาย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ และอย่าให้พวกเขาส่ง
อาหาร วัสดุจากพืช หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์มาที่นี่

กระทรวงเกษตรกรรมและทรัพยากรน�้ำ

โทรศัพท์: 1800 900 090 หรือ
+ 61 3 8318 6700 (จากนอกออสเตรเลีย)
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