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IMPORT CONDITIONS FOR BREADED, BATTERED AND CRUMBED PRAWNS IMPORTED FOR 
HUMAN CONSUMPTION 

This Biosecurity Advice notifies stakeholders of the new import conditions for breaded, battered and 
crumbed (BBC) prawns imported for human consumption. All BBC prawns imported into Australia on 
or after 28 September 2018 must comply with the new conditions. 

The new BBC prawn import conditions are outlined in the attached 'Biosecurity requirements for the 

importation of prawns and prawn products for human consumption' (Attachment A - Sections 2.3). 

The new conditions considered stakeholder comments received in response to BA 2018/10. 
Australia's model health certificate for prawns and prawn meat for human consumption (Attachment 
B - 7.3.3) has also been updated following stakeholder feedback, to clarify that the par-cooking step 
(for example, pre-frying, or baking) is to be applied after the prawns have been coated to solidify 
and adhere the coating to the prawn. 

If competent authorities in the exporting country are unable to attest that BBC prawns have 
undergone a par-cooking step after application of the coating, the prawn products must meet 
Australia's import conditions for uncooked prawns which requires pre-export and on-arrival disease 
testing based on sampling and testing methods recognised by the World Organisation for Animal 
Health (OIE). 

Competent authorities and existing permit holders will be contacted by the department regarding 
implementation of the new conditions. 

The new import conditions for BBC prawns are required to manage the risks associated with the 
increased volume of BBC products imported to Australia. The increased volume also increases the 
associated risks for product diversion to unintended end-uses such as fishing bait or berley, or feed for 
aquatic animals. The new BBC prawn import conditions will ensure that imported BBC prawns 
continu.e to meet Australia's appropriate level of protection (ALOP). 

BBC prawns arriving in Australia on or after 28 September 2018 must be certified by the competent 
authority to have undergone a par-cooking step (for example, pre-frying1 or baking), after the prawns 
have been coated, to solidify and adhere the coating to the prawn. BBC prawns will continue to be 
subject to 100 per cent seals intact inspection on-arrival in Australia. Only those prawns that are 
verified to have undergone acceptable par-cooking and that meet all other requirements for BBC 
prawns will be released from biosecurity control. 

If countries are unable to attest to a par-cooking step for BBC prawns or importers intend to import 
BBC prawns that do not comply with the par-cooking requirements then Australia's uncooked prawn 

1 The Codex definition of pre-frying is: "Frying of breaded and battered fishery products in an oil bath in 

such a way that the core remains frozen" (Codex Alimentarius, Code of practice for fish and fishery 
products, CAC/RCP 52-2003, fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/codes-of-practice/en/). 
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import conditions will apply. The uncooked prawn import conditions require pre-export and on
arrival testing for white spot syndrome virus (WSSV) and yellow head virus genotype 1 (YHV1). 

The current import conditions for prawns and prawn products will remain in place while Australia 

undertakes the review of the biosecurity risks of, and import conditions for, prawns and prawn 
products imported for human consumption as announced by Australia's Director of Biosecurity on 

16 May 2017 (Biosecurity Advice 2017 /07; agriculture.gov.au/biosecurity/risk
analysis/memos/ba2017-07). 

Australia has issued a Sanitary and Phytosanitary (SPS) Notification to the World Trade Organization 
(WTO) SPS Committee to inform its trading partners of the new import conditions for BBC prawns. 

This Biosecurity Advice is available via the department's website: agriculture.gov.au/biosecurity/risk
analysis/memos. Please pass this notice to other interested parties. 

Further information on importing prawns for human consumption is available on the department's 
website: agriculture.gov.au /import/goods I 

The department's prawn import policy team is the first point of contact and can be contacted as 
follows: 

Email: AquaticAB@agriculture.gov.au 

Yours sincerely 

Dr Carol Sheridan 
Assistant Secretary 
Animal Biosecurity 
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ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจ ำกรงุแคนเบอร์รำ ๔ 

เอกสารแนบ A 
ข้อก าหนดความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการน าเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์จากกุ้งเพื่อการบริโภค 

28 กันยายน 2561 

เงื่อนไขการน้าเข้าดังต่อไปนี จะน้าไปใช้กับการน้าเข้าสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์จากกุ้งเพ่ือการ
บริโภค (ยกเว้นผลิตภัณฑ์อาหารจากกุ้งที่สามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานาน  หรือ Shelf-stable 
prawn-based food products2) ตั งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 โดยเงื่อนไขการน้าเข้าเหล่านี จัดท้าขึ นภายใต้
อ้านาจตามกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ 2015 (Biosecurity Act 2015) 

หมายเหตุ: อาหารน้าเข้า รวมถึงกุ้งและผลิตภัณฑ์จากกุ้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมอาหารน้าเข้า           
ปี 1992 (Imported Food Control Act 1992) และมาตรฐานอาหารออสเตรเลียนิวซีแลนด์ 
(The Australia New Zealand Food Standard Code หรือ FSC) ทั งหมด ทั งนี ภายใต้กฎหมาย
การควบคุมอาหารน้าเข้าปี 1992 กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน ้าอาจตรวจสอบ หรือตรวจสอบ
และวิเคราะห์สินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์จากกุ้งน้าเข้าเพ่ือพิจารณาว่าเป็นไปตามมาตรฐานอาหาร
ออสเตรเลียนิวซีแลนด์  ส้าหรับข้อก้าหนดเรื่องความปลอดภัยอาหารและการปิดฉลากเป็น
ข้อก้าหนดที่แยก และเพ่ิมเติมจากข้อก้าหนดความปลอดภัยทางชีวภาพออสเตรเลีย ข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตรฐานอาหารออสเตรเลียนิวซีแลนด์ สามารถสืบค้นได้ท่ี: www.foodstandards.gov.au  

1. ใบอนุญาตการน าเข้า

ผู้น้าเข้าจะต้องได้รับใบอนุญาตน้าเข้าสินค้าทุกชนิดในกลุ่มสินค้ากุ้งดิบและผลิตภัณฑ์จากกุ้งเพ่ือการบริโภค
มายังออสเตรเลีย จากกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียก่อนการน้าเข้าสินค้า

ใบค้าร้องขออนุญาตการน้าเข้าต้องระบุ 

 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้น้าเข้าและผู้ส่งออก; และ

 รายละเอียดของสินค้าน้าเข้า

ผู้แทนของผู้อ้านวยการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพจะประเมินข้อมูลข้างต้น รวมถึงหลักเกณฑ์อ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

2  Shelf-stable prawn-based food products หรือผลิตภัณฑ์อาหารจาหกุ้งที่สามารถเก็บรัษาไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานาน รวมถึง กุ้งแห้ง กุ้งบรรจุกระป๋อง หรือ 
เครื่องปรุงที่มีกุ้งเป็นส่วนประกอบ (เช่น กะปิ) 
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การน้าเข้าสินค้ากุ้งสุกและผลิตภัณฑ์ไม่จ้าเป็นต้องได้รับใบอนุญาต แต่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในค้าสั่ง
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ Biosecurity Determination 2016 (ส้าหรับสินค้าต้องห้ามและสินค้า     
ที่อนุญาตน้าเข้าได้ตามเงื่อนไขที่ก้าหนด) ซึ่งก้าหนดว่าการน้าเข้ากุ้งสุกต้องมีใบรับรองก้ากับ ออกให้โดย
หน่วยงานที่มีอ้านาจเกี่ยวกับการน้าเข้าสัตว์น ้าของประเทศผู้ผลิตที่อยู่ในบัญชีรายชื่อหรือหน่วยงาน CA 

สามารถสืบค้นข้อมูลใบอนุญาตน้าเข้าได้ที:่ https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0 

2. เงื่อนไขการน าเข้า – สินค้ากุ้งดิบน าเข้าเพื่อการบริโภค 

 สินค้ากุ้งดิบอาจน้าเข้ามายังออสเตรเลียด้วยรูปแบบดังต่อไปนี : 

2.1 สินค้ากุ้งดิบ (Uncooked prawns) 

รายละเอียด: กุ้งดิบ หมายถึง กุ้งหักหัวปอกเปลือกจนถึงข้อสุดท้ายและไว้หาง และอาจหมายถึงกุ้งหมักซอส
หรือผงแห้ง หรือกุ้งจับจากธรรมชาติของออสเตรเลียที่น้าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กุ้งดิบใน
ต่างประเทศและส่งออกกลับมายังออสเตรเลียในโรงงานที่ไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวง
เกษตรฯ ออสเตรเลียและไม่ผ่านการประเมินจากหน่วยงาน CA ภาครัฐหรือหน่วยงาน CA ของ
ประเทศผู้ส่งออกอย่างเป็นทางการ 

สินค้ากุ้งน้าเข้าทั งหมดต้องปราศจากเชื อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเชื อไวรัสหัวเหลืองสายพันธุ์ 1  

หน่วยงาน CA จากประเทศผู้ส่งออกต้องออกใบรับรองสุขอนามัยอย่างเป็นทางการ และระบุว่าสินค้า     
กุ้งดิบ: 

 ผ่านการแช่แข็ง และหักหัวปอกเปลือกจนถึงข้อสุดท้ายและไว้หาง; 

 ผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นปราศจากไวรัสตัวแดงดวงขาวและไวรัสหัวเหลืองสายพันธุ์ 1 เมื่อผ่านการแปรรูปขั น
สุดท้ายแล้ว โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์ที่  OIE (World Organisation for Animal 
Health)  และปราศจากโรค; 

 ได้รับการตรวจสอบและคัดแยกโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองและควบคุมโดยหน่วยงาน CA; 

 ปราศจากการร่องรอยโรคที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนื่องจากโรคติดเชื อ;  

 เหมาะสมต่อการบริโภค; 

 แต่ละบรรจุภัณฑ์มีการระบุข้อความ “for human consumption only-not to be used as bait 
or feed for aquatic animals” 

สินค้ากุ้งดิบทุกรุ่นเมื่อมาถึงออสเตรเลียจะต้องถูกตรวจสอบในสภาพที่ปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ และตรวจ
วิเคราะห์ไวรัสตัวแดงดวงขาว และไวรัสหัวเหลืองสายพันธุ์ 1 โดยห้องปฏิบัติการคัดกรองที่ได้รับการรับรอง 

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0
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2.2 กุ้งแปรรูปขั้นสูง (Highly processed prawns) 

รายละเอียด: กุ้งดิบแปรรูปขั นสูง หมายถึง กุ้งที่หักหัวปอกเปลือกจนถึงข้อสุดท้ายและไว้หาง และเนื อกุ้งดิบที่
อยู่ในส่วนผสมของขนมจีบ เปาะเปี๊ยะ ซาโมซา กุ้งม้วน ลูกชิ น หรือผลิตภัณฑ์ประเภทติ่มซ้า 

หน่วยงาน CA ของประเทศผู้ส่งออกต้องออกใบรับรองสุขอนามัยเพื่อรับรองสินค้ากุ้งดิบแปรรูปขั้นสูง
หรือผลิตภัณฑ์ว่า: 

 ผ่านการแปรรูป ตรวจสอบ และคัดแยกโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้การควบคุมของ
หน่วยงาน CA 

 ปราศจากร่องรอยโรคที่มองเห็นด้วยตาเปล่าอันเกิดจากโรคติดเชื อ 

2.3 กุ้งชุบแป้งและคลุกแป้งขนมปัง (Breaded, battered and crumbed prawns) 

รายละเอียด: กุ้งชุบแป้งและคลุกแป้งขนมปัง หมายถึง กุ้งหักหัวปอกเปลือกจนถึงข้อสุดท้ายและไว้หาง      
คลุกด้วยแป้ง (แป้งขนมปัง) หรือแป้งเหลวเพ่ือการบริโภค และผ่านขั นตอนการปรุงกึ่งสุก
ระหว่างกระบวนการแปรรูป 

ค าจ ากัดความของการปรุงกึ่งสุก (par-cooking): ขั นตอนหนึ่งในกระบวนการแปรรูป รวมถึงขั นตอนการใช้
ความร้อน (เช่น การทอดเบื องต้นก่อนการแช่เยือกแข็ง หรือ การอบ ) เพ่ือให้สิ่งเคลือบแข็งตัวและเกาะติด
สินค้ากุ้งในภาวะแช่เยือกแข็งและการละลายน ้าแข็ง 

หน่วยงาน CA จากประเทศผู้ส่งออกต้องออกใบรับรองสุขอนามัยอย่างเป็นทางการ ระบุว่า: 

 กุ้งชุบแป้งและคลุกแป้งขนมปังได้ผ่านการแปรรูป ตรวจสอบ และคัดแยกโดยโรงงานที่ได้รับการ
รับรองและอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน CA 

 กุ้งที่น้ามาใช้ปราศจากร่องรอยโรคที่มองเห็นด้วยตาเปล่าอันเกิดจากโรคติดเชื อ  ก่อนการคลุกด้วยสิ่ง
เคลือบ 

 กุ้งชุบแป้งและคลุกแป้งขนมปังได้ผ่านขั นตอนการปรุงกึ่งสุกระหว่างกระบวนการแปรรูป เพ่ือให้สิ่ง
เคลือบแข็งตัวและเกาะติดสินค้ากุ้ง (เช่น การทอดเบื องต้นก่อนการแช่เยือกแข็ง หรือ การอบ) 

หมายเหตุ: สินค้ากุ้งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการน้าเข้าส้าหรับสินค้ากุ้งชุบแป้งและคลุกแป้งขนมปังดังกล่าว
ข้างต้น เงื่อนไขการน้าเข้าสินค้ากุ้งดิบจะถูกน้ามาใช้บังคับแทน (เป็นไปตามข้อ 2.1 ข้างต้น) 
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2.4 กุ้งมาจากประเทศ เขต หรือพื้นที่ที่ออสเตรเลียให้การยอมรับว่าปลอดจากโรคที่หน่วยงานความปลอดภัย
ทางชีวภาพก าหนด 

รายละเอียด : กุ้งที่มาจากประเทศ เขต หรือพื นที่ปลอดโรค อาจส่งออกมายังออสเตรเลียแบบทั งตัว          
ปอกเปลือกบางส่วน ปอกเปลือกทั งหมด หรือแปรรูปขั นสูง ส้าหรับสินค้าที่ได้รับการยอมรับ
ภายใต้เงื่อนไขนี  กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียจ้าเป็นต้องประเมินหน่วยงาน CA ของประเทศ
ผู้ส่งออกก่อนที่จะอนุญาตให้ด้าเนินการค้าระหว่างกัน 

เม่ือได้รับการประเมินและอนุญาตจากกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย หน่วยงาน CA ของประเทศ          
ผู้ส่งออกจะต้องออกใบรับรองสุขอนามัยอย่างเป็นทางการยืนยันว่าสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์จากกุ้งนั้น:  

 มาจาก {ชื่อประเทศ} ซึ่งปราศจากโรคดังต่อไปนี  
- ไวรัสตัวแดงดวงขาว หรือ White Spot Syndrome Virus (WSSV) 
- ไวรัสหัวเหลืองสายพันธุ์ 1 หรือ Yellow Head Virus genotype 1 (YHV1) 
- ไวรัสทอรา หรือ Taura Syndrome Virus (TSV) 

และหากสินค้าดังกล่าวไม่ใช่สินค้าแช่แข็ง (เช่น สินค้าแช่เย็น)  
- เชื อแบคทีเรีย Necrotising Hepatopancreatitis Bacterium (NHPB) 

 ผ่านการแปรรูป ตรวจสอบ และคัดแยกโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้การควบคุมของ
หน่วยงาน CA 

 ปราศจากร่องรอยที่มองเห็นด้วยตาเปล่าอันเกิดจากโรคติดเชื อ 

 แต่ละบรรจุภัณฑ์ระบุข้อความ “for human consumption only-not to be used as bait or 
feed for aquatic animals” 

2.5 กุ้งจับจากธรรมชาติของออสเตรเลียที่น าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กุ้งดิบในต่างประเทศและส่งออกกลับ   
มายังออสเตรเลียจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง 

รายละเอียด: กุ้งจับจากธรรมชาติของออสเตรเลียต้องน้าไปแปรรูปโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงาน CA และเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Thai Union Frozen Products Public Company Ltd. ซึ่งได้รับ
การรับรองจากทั งกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียและหน่วยงาน CA ของไทย ในการแปรรูป
สินค้ากุ้งธรรมชาติของออสเตรเลียเพ่ือส่งออกกลับไปยังออสเตรเลีย 

เมื่อได้รับการประเมินและรับรองจากกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย หน่วยงาน CA จากประเทศผู้ส่งออก
ต้องออกใบรับรองสุขอนามัยอย่างเป็นทางการ เพื่อรับรองสินค้าระบุว่าสินค้ากุ้งดิบ: 
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 จับจากธรรมชาติของออสเตรเลีย ผ่านการแปรรูปจากโรงงานที่ได้รับการรองรับจากหน่วยงาน CA 
และเป็นไปตามโปรแกรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ    ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง
เกษตรฯ ออสเตรเลียแล้ว 

 แต่ละบรรจุภัณฑ์มีการระบุข้อความ “for human consumption only-not to be used as bait 
or feed for aquatic animals” 

สินค้ากุ้งดิบทุกรุ่นเมื่อมาถึงออสเตรเลียจะต้องถูกตรวจสอบในสภาพที่ปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ และตรวจ
วิเคราะห์ไวรัสตัวแดงดวงขาว และไวรัสหัวเหลืองสายพันธุ์ 1 โดยห้องปฏิบัติการคัดกรองที่ได้รับการรับรอง 

3. เงื่อนไขการน าเข้า – กุ้งต้มน าเข้าเพื่อการบริโภค 

สินค้ากุ้งต้มอาจน้าเข้ามายังออสเตรเลียด้วยรูปแบบดังต่อไปนี  

3.1 กุ้งต้ม (Cooked prawns) 

รายละเอียด: ยังไม่มีการระบุเวลาขั นต่้าและอุณหภูมิในการให้ความร้อนส้าหรับสินค้ากุ้งต้ม แต่หน่วยงาน CA 
ต้องสามารถยืนยันได้ว่าโปรตีนในเนื อกุ้งมีการจับตัวแข็ง (Coagulated) อย่างสมบูรณ์และไม่มี
ชิ นส่วนกุ้งดิบเหลืออยู่ ตัวอย่างระยะเวลาที่ใช้เพ่ือให้โปรตีนในกุ้งและผลิตภัณฑ์จากกุ้งเกิดการ
จับตัวแข็ง คือ ให้ความร้อนจนอุณหภูมิกึ่งกลางเนื อกุ้งอย่างน้อย 70 องศาเซสเซียส เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 11 วินาที 

หน่วยงาน CA จากประเทศผู้ส่งออกต้องออกใบรับรองสุขอนามัยอย่างเป็นทางการ เพื่อรับรองสินค้า      
ระบุว่าสินค้ากุ้งต้ม: 

 ได้ผ่านการให้ความร้อนตามที่ได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน CA และผล
ของกระบวนการการให้ความร้อนดังกล่าว ท้าให้โปรตีนในเนื อกุ้งมีการจับตัวแข็งอย่างสมบูรณ์และไม่
มีชิ นส่วนกุ้งดิบเหลืออยู่ 

 เหมาะสมต่อการบริโภค 

4. การตรวจพิสูจน์ตามเงื่อนไขการน าเข้า 

หมายเหตุ: อาหารน้าเข้า รวมถึงกุ้งและผลิตภัณฑ์จากกุ้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมอาหารน้าเข้า       
ปี 1992 และมาตรฐานอาหารออสเตรเลียนิวซีแลนด์ทั งหมด ทั งนี ภายใต้อ้านาจตามกฎหมายการ
ควบคุมอาหารน้าเข้าปี 1992 กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน ้าอาจตรวจสอบ หรือตรวจสอบ
และวิเคราะห์สินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์จากกุ้งน้าเข้าเพ่ือพิจารณาว่าเป็นไปตามมาตรฐานอาหาร
ออสเตรเลียนิวซีแลนด์  ข้อก้าหนดเรื่องความปลอดภัยอาหารและการปิดฉลากเป็นข้อก้าหนด      
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ที่แยก และเพ่ิมเติมจากข้อก้าหนดความปลอดภัยทางชีวภาพออสเตรเลีย ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน
อาหารออสเตรเลียนิวซีแลนด์ สามารถสืบค้นได้ที:่  

http://www.foodstandards.gov.au/Pages/default.aspx 

เมื่อสินค้ามาถึงยังออสเตรเลีย จะได้รับการตรวจพิสูจน์โดยการตรวจสอบ และ/หรือการตรวจวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียจะด้าเนินการตรวจสอบสินค้ากุ้งดิบและผลิตภัณฑ์จากกุ้ง 
เพ่ือให้มั่นใจว่าสินค้าและเอกสารการน้าเข้าเป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตการน้าเข้า สินค้ากุ้งดิบจะถูก
ตรวจสอบในสภาพที่ปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ และตรวจพิสูจน์วิเคราะห์ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกัน        
ในระดับที่เหมาะสมเมื่อสินค้ามาถึงออสเตรเลีย 

กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียจะด้าเนินการสุ่มตรวจสินค้ากุ้งต้มเพ่ือให้มั่นใจว่าสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามการ
รับรองความปลอดภัยทางชีวภาพตามใบรับรองสุขอนามัยที่ออกโดยภาครัฐ 

4.1 การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจพิสูจน์ 

การตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจะใช้วิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) ตาม 
OIE Manual of Diagnostic Test for Aquatic Animals ฉบับปัจจุบันหรือเทียบเท่า และอัตราการสุ่ม
ตัวอย่างที่ความมั่นใจร้อยละ 95 (95 % Confidence) ในการตรวจพบหากมีเชื อไวรัสอยู่ร้อยละ 5           
(5 % Prevalence) 

สินค้ากุ้งทั งหมดจะได้รับการตรวจวิเคราะห์เมื่อมาถึงออสเตรเลีย โดยจะได้รับการสุ่มตรวจในสภาพที่ปิดผนึก
อย่างสมบูรณ์ และอยู่ภายในด่านการควบคุมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพจนกระทั่งทราบผลวิเคราะห์
สินค้า กุ้งดิบจะถูกตรวจวิเคราะห์ทุกรุ่น (Batch) รุ่นที่ตรวจพบเชื อไวรัสจะต้องถูกส่งกลับ ท้าลาย หรือน้าไป
แปรรูป (เช่น การต้ม) ในสถานแปรรูปที่ได้รับรองโดยกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

5. ค านิยามของรุ่น (Batch) 

ส้าหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจวิเคราะห์ เชื อก่อโรคในกุ้งที่หน่วยงานความปลอดภัยทางชีวภาพ               
ให้ความส้าคัญ รุ่นอาจจะหมายถึงข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี  (พิจารณาโดยหน่วยงาน CA) ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม   
รุ่นจะต้องมีปริมาณไม่เกิน 1 ตู้คอนเทนเนอร์ 

 ผลิตภัณฑ์จากสายการผลิตเดียวในการแปรรูปแต่ละครั ง  

 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการจับจากบ่อเพาะเลี ยงเดียวกัน (กุ้งที่จับจากบ่อเลี ยงที่ต่างกันจะพิจารณาว่าเป็น
คนละกลุ่มประชากรส้าหรับการก้าหนดรุ่นสินค้า) 

 กุ้งสายพันธุ์เดียวกันที่จับจากธรรมชาติในการท้าการประมงต่อเนื่องในช่วงเวลาเดียวกัน 

http://www.foodstandards.gov.au/Pages/default.aspx
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สินค้าในตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งๆ จะพิจารณาว่าเป็นรุ่นเดียวกัน เว้นแต่จะมีการระบุว่ามีสินค้าหลายรุ่นใน         
ตู้คอนเทนเนอร์นั น หากขนส่งสินค้ารุ่นเดียวกันในตู้คอนเทนเนอร์ 2 ตู้ จะถือว่าเป็นคนละรุ่น ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน สินค้าแต่ละรุ่นในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกันจะต้องปิดฉลากและสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจน 

ผู้ส่งออก ผู้ผลิต หรือหน่วยงาน CA จะต้องแสดงเอกสารต่อกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย ซึ่งยืนยันจ้านวน
รุ่นในการส่งสินค้าแต่ละครั ง (Consignment) เอกสารนี ต้องระบุเกี่ยวกับการปิดฉลากสินค้าแต่ละรุ่นอย่าง
ชัดเจน หากไม่สามารถระบุจ้านวนรุ่นได้ในเอกสาร อาจต้องมีการเปิดผนึกสินค้าและตรวจสินค้าทั งหมด 
เพ่ือให้สามารถทราบจ้านวนรุ่น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและวิเคราะห์เพ่ิมขึ น 

หากสินค้ากุ้งดิบมาจากประเทศ เขต หรือพื นที่ที่ออสเตรเลียยอมรับว่าปลอดโรค จะไม่มีข้อก้าหนดให้ต้อง
ตรวจวิเคราะห์โรคทุกรุ่นในสินค้าก่อนการส่งออกและเมื่อสินค้ามาถึงออสเตรเลียในประเด็นด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ อย่างไรก็ดี อาจมีการตรวจพิสูจน์ ณ ด่านน้าเข้า เพื่อให้มั่นใจว่าการซื อขายกุ้งดิบเป็นไป
ตามมาตรฐานการป้องกันในระดับที่เหมาะสมของออสเตรเลีย การตรวจพิสูจน์อาจรวมถึงการตรวจวิเคราะห์
ในอัตราที่เหมาะสมตามความเห็นของกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย 

6. การทบทวน 

เงื่อนไขการน้าเข้าอาจได้รับการทบทวน หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับแหล่งประเทศผู้น้าเข้า หรือ
สถานะโรคสัตว์ในประเทศนั นๆ หรือตามดุลยพินิจของผู้อ้านวยการหน่วยงานความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 
ที่มำ: http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/risk-analysis/memos/ba2018-10 

http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/ba/memos/2018/ba2018-
10.pdf 
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