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อะไรคือสิ่งของที่ขาพเจาหามนําเขาประเทศออสเตรเลีย?
ขอมูลดานการกักและตรวจโรคติดตอที่สําคัญสําหรับนักเดินทางนานาชาติ
สิ่งของที่ทานตองสําแดง

สิ่งของที่ทานหามนําเขา

ขอมูลเพิ่มเติม

สภาพธรรมชาติของประเทศออสเตรเลียหาที่ใดเปรียบไมได การกักและตรวจโรคติดตอทําใหดํารงสภาพเชนนี้ไวได
การกักและตรวจโรคติดตอชวยปกปองสภาพแวดลอมของประเทศออสเตรเลีย และการเกษตรกรรมที่สําคัญ อาหาร,
วัสดุจากพืชและผลิตภัณฑจากสัตวที่มาจากตางประเทศ รวมทั้งของที่ระลึกจํานวนมากสามารถนําสัตวหรือ
แมลงและโรคตางๆที่เปนภัยรายแรงเขามายังประเทศออสเตรเลียได ไมวาสิ่งของเหลานั้นจะเปนเพียงชิ้น
เล็กๆก็ยังสามารถกอความเสียหายรายแรงได

กาเครื่องหมาย YES (มี) ในบัตรผูโดยสารขาเขา
กอนที่ทานจะเดินทางมาถึงประเทศออสเตรเลียทานจะไดรับบัตรผูโดยสารขาเขา บัตรนี้เปนเอกสารทางกฎหมาย
ทานตองกรอกดวยตนเองและกาเครื่องหมาย YES (มี) ถาทานนํา อาหาร, วัสดุจากพืช หรือผลิตภัณฑจากสัตว เขามาดวย
ทานตองแสดงบัตรนี้พรอมกับหนังสือเดินทางหรือพาสปอรตของทานเมื่อมาถึง หากทานไมแนใจวาควรจะสําแดงรายการสิ่งของบางชิ้น
ใหสอบถามเจาหนาที่กักและตรวจโรคติดตอ ถาทานมีสิ่งของที่ทานไมตองการสําแดงใหทานทิ้งสิ่งของเหลานั้นลงในถังกักโรคติดตอใ
นบริเวณสนามบินโดยไมถูกเอาโทษ

อะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่ขาพเจาไดสําแดง?
ทานตองใหเจาหนาที่กักและตรวจโรคติดตอตรวจสอบสิ่งของที่ทานสําแดงสิ่งของที่หามนําเขาเนื่องจากเสี่ยงตอการนําเขาสัตวหรือแมลง
และโรคติดตอที่เปนภัยจะถูกยึดและทําลาย ในหลายกรณีทานจะไดรับสิ่งของ ที่ทานสําแดงคืนหลังจากไดรับการตรวจสอบแลว
อยางไรก็ตามสิ่งของที่เสี่ยงตอการนําโรคติดตอ หรือ พบวามีแมลงหรือตัวหนอนจะถูกยึดไว เจาหนาที่จะใหขอเลือกตางๆแกทาน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเสี่ยงดานการกักและตรวจโรคติดตอ ทานสามารถเลือกให
•

บําบัดสิ่งของเหลานั้นเพื่อใหปลอดภัย (เชนใชวิธีการฆาเชื้อและแมลง, การฉายรังสี)*

•

ใหยึดสิ่งของไวจนกวาทานจะไดรับใบอนุญาตนําเขา**

•

จัดเก็บรักษาสิ่งของนั้นไวที่สนามบินจนกวาทานจะเดินทางออกนอกประเทศออสเตรเลีย*

•

สงสิ่งของนั้นกลับออกไป* หรือ

•

ทําลายสิ่งของนั้น

หนวยกักและตรวจโรคติตตอของประเทศออสเตรเลีย หรือ AQIS
ระมัดระวังอยางเต็มที่ที่จะใหเกิดความเสียหายแกสิ่งของที่ไดรับการบําบัดนอยที่สุด
แตไมมีภาระทางกฎหมายที่จะชดใชคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการบําบัดนั้น
*การบําบัดเหลานี้ทานตองเสียคาธรรมเนียม

**หาขอมูลเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตนําเขาไดจากเว็บไซทของ AQIS
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สําแดงสิ่งของ ไมเชนนั้นแลว โปรดระวัง
ปจจุบันกระเปาเดินทางทุกใบไดรับการตรวจเอกซเรย หรือ
ตรวจสอบโดยเจาหนาที่กักและตรวจโรคติดตอและสุนัขดมกลิ่นเมื่อมาถึงประเทศออสเตรเลีย ถาทานไมไดสําแดง
หรือไมไดทิ้งสิ่งของที่หามนําเขา หรือสําแดงเท็จ
•
•
•

ทานจะถูกจับได
ทานอาจจะถูกปรับ ณ ที่เกิดเหตุคิดเปนเงิน 220 เหรียญออสเตรเลีย หรือ
ทานอาจจะถูกดําเนินคดีและอาจถูกปรับเปนเงินมากกวา 60,000 เหรียญออสเตรเลีย และอาจถูกจําคุก 10 ป

คําเตือนเล็กๆนอยๆเพื่อชวยทานเมื่อเดินทางมาถึง
•
•
•
•

รับผิดชอบจัดกระเปาเองเพื่อทานจะไดสําแดงสิ่งของไดถูกตองบนบัตรผูโดยสารขาเขา
อานฉลากบนหีบหออาหารเพื่อใหแนใจวาไมมีสวนประกอบที่หามนําเขา
เตรียมสิ่งของที่ตองสําแดงใหพรอมเพื่อการตรวจสอบ
มีอาหารและผลิตภัณฑนําเขาหลากหลายชนิด ที่ไดผานเงื่อนไขดานการกักและตรวจโรคติดตอที่เขมงวดแลว
ขายในประเทศออสเตรเลีย

เทศกาลทางวัฒนธรรม และ การกักและตรวจโรคติดตอ
เปนเรื่องปกติที่ผูมาทองเที่ยว หรือ นักเดินทางชาวออสเตรเลีย จะนําอาหาร ของขวัญ หรือของที่ระลึกเขามา
เพื่อฉลองเทศกาลทางวัฒนธรรมและเทศกาลตามฤดูกาลตางๆกับญาติมิตร แตเปนที่นาเสียใจวาสิ่งของบางอยางหามนำเขา หรือ
ตองถูกยึดเพราะความเสี่ยงตอการนําโรค โปรดอยานําสิ่งของตอไปนี้เขามา - สิ่งของเหลานี้แทบทุกชนิดมีขายในประเทศออสเตรเลีย
เทศกาล

สิ่งของตองหามที่ทานนําเขาไมได

ตรุษจีน

ผลไมสดรวมทั้งสมเขียวหวาน, สมจีน, สมแทนเจอรีน
ขนมพุดดิ้ง และ ขนมที่มีไสเนื้อ
เนื้อเปด เนื้อไก และ เนื้อหมู

วันวาเลนไทน

ดอกไมสด

ฤดูใบไมผลิ

เมล็ดพันธุดอกไมและผัก พืชจําพวกมีหัว กิ่งชํา

คริสตมาส

ของขวัญประกอบดวยหรือทําจากสิ่งของตองหาม
ตะกราอาหารที่มีอาหารตองหามเชนเนื้อสัตว
และผลิตภัณฑจากนม

สุนัขดมกลิ่น
ทานอาจเคยเห็นสุนัขดมกลิ่นที่แผนกรับกระเปาสัมภาระ สุนัขเหลานี้ไดรับการฝกหัดใหตรวจกระเปาเพื่อคนหาอาหาร, วัสดุจากพืช
หรือผลิตภัณฑจากสัตว ถาทานเห็นสุนัขดมกลิ่นทํางานอยูใกลๆทาน โปรดวางกระเปาสัมภาระของทานลงที่พื้นเพื่อตรวจสอบ
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สุนัขจะนั่งลงขางกระเปาของทานถามันไดกลิ่นสิ่งของตองหาม รวมทั้งกลิ่นของอาหารที่ทานอาจใสไวในกระเปาแตกอน
เจาหนาที่กักและตรวจโรคติดตออาจถามเกี่ยวกับสิ่งของในกระเปาของทาน
และตรวจดูวาทานไมมีสิ่งของที่อาจเสี่ยงตอการนําโรคเขามาสูประเทศออสเตรเลีย

สิ่งของที่ทานตองสําแดง
สิ่งของเหลานี้ตองสําแดงและตรวจสอบโดยเจาหนาที่เพื่อตรวจหาแมลงและโรคติดตอ
สิ่งของบางชิ้นอาจตองไดรับการบําบัดกอนที่จะไดรับอนุญาตใหนําเขาได

อาหาร
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อาหารที่สุกและดิบและสวนผสมของอาหาร
ผลไมแหงและผักแหง - ตองไดรับการผลิตและบรรจุหีบหอเพื่อการคา
ปลาและผลิตภัณฑอาหารทะเลอื่นๆ - สดและแหง
เนื้อเสนฝอย
กวยเตี๋ยวและขาว
อาหารบรรจุหีบหอ รวมทั้งอาหารของสายการบิน
สมุนไพร, เครื่องเทศ และเครื่องปรุงรส
พืชยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ, ผลิตภัณฑยา, ยาบํารุง, ชาสมุนไพร
อาหารรับประทานเลน
บิสกิต, ขนมเคก และ ขนมหวาน
ชา, กาแฟ และ เครื่องดื่มอื่นๆที่มีนมเปนสวนประกอบ รวมทั้งนมผงเลี้ยงทารก

ผลิตภัณฑจากสัตว
•
•
•
•
•
•
•
•

ขนนก, กระดูก, เขา และงา
หนังสัตว, หนังฟอก และ ขนออนของสัตว (รวมทั้ง กลองและเกราะที่ทําจากหนังดิบ )
ขนสัตว, ขนแกะ, ดายขนสัตว และเสนขนของสัตว
สัตวและนกที่สตัฟไว (หนังตองไดรับการฟอกทั้งหมด ภายใตกฎหมายคุมครองรักษาพันธุสัตว
สัตวและนกบางอยางอาจหามนําเขา)
เปลือกหอยรวมทั้งเครื่องประดับและของที่ระลึก และเปลือกหอยที่เก็บมาจากชายหาดหรือมหาสมุทร (ปะการัง
และเปลือกหอยบางชนิดเปนของตองหามภายใตกฎหมายคุมครองรักษาพันธุสัตว)
ผลิตภัณฑจากผึ้งรวมทั้ง ขี้ผึ้ง และ รวงผึ้ง (หามนําเขาละอองเกสรดอกไม)
อุปกรณใชแลวที่ใชกับสัตว รวมทั้งเครื่องมือและยาดานสัตวแพทย, เครื่องมือตัดขนแกะ หรือเครื่องมือชําแหละเนื้อ,
อานมาและเครื่องมา, และ กรงสัตวหรือกรงนก
ยาดานสัตวแพทยตองมีใบอนุญาตนําเขา

ผลิตภัณฑจากพืช
•

สิ่งของและรูปแกะสลักที่ทําจากไม รวมทั้งสิ่งของที่ทาสีหรือน้ํามันแลคเกอร
(เปลือกไมจะถูกเอาทิ้ง หรือตองไดรับการบําบัด)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

สิ่งประดิษฐ และ งานฝมือ ที่ใชวัสดุจากพืช
เสื่อ, กระเปา และ สิ่งของอื่นๆที่ใชวัสดุจากพืช, ใบตนปาลม (สินคาที่ใชวัสดุจากตนกลวยหามนําเขา)
สินคาและการบรรจุลงหีบหอที่ใชฟางขาว
ตะกราและเครื่องตกแตงบานที่ทําจากไมไผ, เสนหวาย
กลีบดอกไมแหง และเปลือกมะพราว
สินคาที่มีสวนประกอบของธัญญพืช, เปลือกขาวโพด หรือ บรรจุดวยเมล็ดพืช
เครื่องตกแตงวันคริสตมาส, พวงหรีด และ สิ่งประดับ
ดอกไมแหง และ ชอดอกไมแหง
ดอกไมสด และ พวงมาลัย (ดอกไมที่ปลูกไดจากกิ่งกานเชน กุหลาบ, คารเนชั่น และ เบญจมาศ หามนําเขา)

สิ่งของอื่นๆ
•
•
•
•

งานฝมือ และงานประดิษฐตางๆ ที่ใชวัสดุจากสัตวหรือพืช
วัสดุที่ใชในหองทดลองหรือดานชีววิทยา รวมทั้งตัวอยางเกี่ยวกับการแพทยและสัตว
อุปกรณกีฬาและอุปกรณออกคายที่ใชแลวรวมทั้งเตนท, รถจักรยาน, เครื่องมือเลนกอลฟและเครื่องมือตกปลา
รองเทาและเสื้อผาที่เปอนดิน, มูลสัตว หรือวัสดุจากพืช

สิ่งของที่ทานหามนําเขา
สิ่งของเหลานี้ตองหามและนําเขาประเทศออสเตรเลียไมได
กรุณาทิ้งลงในถังกักโรคติดตอในสนามบินโดยไมถูกลงโทษ

ผลิตภัณฑนม, ไข และ ผลิตภัณฑจากไข
•

•
•

ผลิตภัณฑที่ทําจากนมทั้งหมด (ยกเวนที่มาจากประเทศที่ปลอดจากโรคปากและเทาเปอย)
รวมทั้งผลิตภัณฑที่ไมไดแปรรูป และผลิตภัณฑชนิดแหงที่มีสวนประกอบของนมเชน
กาแฟสําเร็จรูป three-in-one เครื่องดื่มชอกโกแลต และเครื่องดื่มที่ทําจากขาวมอลท
นมผงเลี้ยงทารกถาติดมากับทารกนําเขามาได
ผลิตภัณฑจากไขทั้งหมด ไขสด, แหงและเปนผง และ สินคาที่มีไขเปนสวนประกอบ เชน ขนมไหวพระจันทร และ เสนกวยเตี๋ยว

ผลิตภัณฑเนื้อสัตวที่ไมไดบรรจุกระปอง
•
•
•
•
•

ผลิตภัณฑเนื้อทั้งสด, แหง, แชแข็ง, ทําสุกแลว, รมควัน, หมักเกลือ หรือดอง
จากสัตวทุกพันธุ
สินคาที่บรรจุหีบหอโดยสูญญากาศรวมทั้ง กวยเตี๋ยว และ
ซุปที่ประกอบดวยชิ้นเนื้อสัตว
เนื้อเสนฝอยที่ไมไดบรรจุหีบหอเพื่อการคา
ไสกรอกหมูและหนังหมูกรอบ
อาหารสัตวทุกชนิดรวมทั้งที่บรรจุกระปอง และ หนังดิบ
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สัตวที่ยังเปนอยู
•

สัตวเลี้ยงลูกดวยนม, นก, ไขนกและรังนก, ปลา, งู, เตา, จิ้งจก, แมงปอง, สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา,
สัตวที่มีกระดอง, และแมลง ทุกชนิด

วัสดุจากพืช
•

ตนพืชทั้งที่อยูในกระถางและ ที่รากไมมีดินปกคลุม, กิ่งชํา, ราก, พืชจําพวกมีหัว, กิ่งกาน,
กานราก, ลําตน, ใบของตนพืชตระกูลมะนาว และวัสดุจากพืชอื่นๆที่สามารถปลูกไดทุกชนิด
เปลือกไมรวมทั้งของที่ระลึกและของขวัญที่ทําจากเปลือกไม

•

เมล็ดพืชและผลไมเปลือกแข็ง
•
•
•

เมล็ดพันธุผัก, เมล็ดพันธุดอกไมและผลไม, เมล็ดพันธุพืชที่บรรจุหีบหอเพื่อการคาบางชนิด,
เมล็ดพืชที่ไมสามารถบอกชนิดได, สิ่งประดับทําจากเมล็ดพืช, อาหารนก
ลูกสน, เมล็ดธัญญพืช, เมล็ดขาวโพดคั่ว
ผลไมเปลือกแข็งดิบรวมทั้ง ถั่วลิสง และลูกเกาลัด

ผลไมและผัก
•
•

ผลไมและผักทุกชนิดทั้งสดและแชแข็ง รวมทั้งผลไมตระกูลมะนาว, เงาะ, ทุเรียน, ลําไย,
ระกํา (snake skin fruit), ขนุน, มะเฟอง, มะขาม, สมโอ, มะมวง, ขิง, พริก
ใบตอง, กลวยแผน

ขอมูลเพิ่มเติม
www.aqis.gov.au
อีเมลล: airports@aqis.gov.au
1800 020 504 (โทรฟรีภายในประเทศออสเตรเลีย)
NSW 02 8334 7444
NT 08 8945 3014
WA 08 9311 5333
SA 08 8305 9752
QLD 07 3246 8755
TAS 03 6233 3352
ACT 02 6230 7979
CAIRNS 07 4030 7800
VIC 03 8318 6700
โทรสารระหวางประเทศ : +61 2 6272 4494
หาขอมูลเกี่ยวกับปริมาณของปลอดภาษีตามที่กฎหมายกําหนด และ สิ่งของหามนําเขา ไดที่เว็บไซท www.customs.gov.au
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายดานสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการคุมครอง หาอานไดที่เว็บไซท www.ea.gov.au หรือ www.cites.org
ขอขอมูลในเอกสารแผนพับฉบับนี้เปนภาษาอื่นๆไดที่ AQISขอมูลในเอกสารฉบับนี้ถูกตองในขณะที่ตีพิมพ
เงื่อนไขดานการกักและตรวจโรคติดตออาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองบอกลวงหนา

