
 

 

Thai Trade Center 

Level 21, 56 Pitt Street,     

Sydney, NSW 2000 

Phone: +66 2 9241 1075 

Fax: +66 2 9251 5981  

e-Mail: thaitradesydney@gmail.com  

√  √   

23 – 29 ธันวาคม 2562 
 

ออสเตรเลียเตรียมเพิ่มภาษี Biosecurity levy ส าหรับสินค้าที่น าเข้าภายในปี 2564 

รัฐบาลออสเตรเลียเตรียมเพ่ิมอัตราภาษี Biosecurity levy จากการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทาง
อากาศจากผู้น าเข้าสินค้าในอีก 1 ปีข้างหน้า เพ่ือน าเงินรายได้ดังกล่าวไปสนับสนุนและพัฒนาระบบความ
มั่นคงปลอดภัยทางชีวภาพออสเตรเลีย (Biosecurity) ซึ่งคาดว่า ออสเตรเลียจะสามารถมีรายรับจากการเรียก
เก็บภาษใีหม่มูลค่าสูงถึง 100 ล้านเหรียญออสเตรเลียต่อปี   

นาง Bridget McKenzie รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรออสเตรเลีย เปิดเผยว่า รัฐบาลออสเตรเลีย
ได้ด าเนินการหารือเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษี Biosecurity levy ฉบับใหม่กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
อย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่า จะผ่านเป็นกฎหมายได้ส าเร็จในช่วงกลางปี 2563 และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป แต่ในระหว่างนี้ รัฐบาลจะปรับเพ่ิมภาษี Full Import Declaration 
(FID) จากการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือ (เดิมราคา 42 เหรียญออสเตรเลียเป็น 49 เหรียญออสเตรเลีย) และทาง
อากาศ (เดิมราคา 33 เหรียญออสเตรเลียเป็น 38 เหรียญออสเตรเลีย) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
ซึ่งจะท าให้รัฐบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 185 ล้านเหรียญออสเตรเลียต่อปี   

 แนวคิดการปรับขึ้นอัตราภาษี Biosecurity levy ฉบับใหม่นี้  เกิดขึ้น เนื่องจากสถิติจาก 
Department of Infrastructure, Transport, Cities and Regional Development ระบุว่า จ านวน
ผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางเข้ามาออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2562 มี
จ านวน 42.121 ล้านคนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2561 มีการขนส่งสินค้าประมาณ 
1,141,391 ตัน การส่งพัสดุจากต่างประเทศประมาณ 37,935 ตัน และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ต่อไปในอนาคต  

อัตราการเรียกเก็บภาษี Biosecurity levy ฉบับใหม่จะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของสินค้าที่ขนส่ง
เข้ามา หากน าสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยทางชีวภาพออสเตรเลียสูง อัตราภาษีก็จะเพ่ิมสูงขึ้น
ตามไปด้วย ทั้งนี้ รายได้ที่เพ่ิมขึ้นรัฐบาลจะน ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยมาก
ขึ้น โดยจะมีการเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่และสุนัขดมกลิ่นที่ด่านศุลกากร ติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์ 3D X-ray รุ่นใหม่
ให้กับศูนย์ไปรษณีย์ในนครซิดนีย์และนครเมลเบิร์นส าหรับด าเนินการตรวจสอบพัสดุทางไปรษณีย์อย่าง
ละเอียดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosecurity Squad) ที่ท่าอากาศยานและด่านศุลกากร เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคออสเตรเลียว่า
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่น าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศมีความปลอดภัยและไม่มีการบิดเบือนข้อมูลบนฉลากสินค้า/
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ  
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อย่างไรก็ตาม ภาษีฉบับใหม่นี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาออสเตรเลีย เนื่องจากได้
มีการปรับเพ่ิมค่าธรรมเนียม Passenger Movement Charge บังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว โดยจะมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย 

ช่วง 11 เดือนแรกปี 2562 ศุลกากรออสเตรเลียได้มีการตรวจพบสินค้าห้ามน าเข้าและสินค้าผิด
กฎหมายที่ซุกซ่อนมากับเรือขนส่งสินค้าและการส่งสินค้าทางไปรษณีย์เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
สินค้าท่ีถูกส่งออกมาจากประเทศในแถบเอเชียจะเป็นที่จับตาเป็นพิเศษ 

นอกจากนี้ ออสเตรเลียได้เพ่ิมความเข้มงวดกับการตรวจสัมภาระผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาใน
ออสเตรเลียด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค African 
swine fever (เบลเยียม สโลวาเกีย เซอร์เบีย และประเทศส่วนใหญ่ในเอเชีย) เพ่ือป้องกันไม่ให้โรคดังกล่าวเข้า
มาระบาดกระทบอุตสาหกรรมเนื้อหมูของออสเตรเลีย ซึ่งมีมูลค่า 5.2 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย ดังนั้น 
แผนการเพ่ิมภาษี Biosecurity levy ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลออสเตรเลียในการป้องกันไม่ให้
โรคดังกล่าวเข้ามาระบาดในออสเตรเลีย และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในประเทศ 
ผลกระทบต่อการส่งออกไทย 
 การปรับเพ่ิมภาษี Biosecurity levy และการเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าน าเข้าทั้งทาง
เรือและทางอากาศ จะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการส่งออกสินค้าไทยมายังออสเตรเลียโดยเฉพาะสินค้าอาหาร   
(ซึ่งไทยมีการส่งออกมายังออสเตรเลียมีมูลค่าเฉลี่ย 760 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี) ซึ่งนอกจากการตรวจสอบ
สินค้าที่เข้มงวดจะมีผลให้กระบวนการตรวจสอบสินค้ามีความล่าช้าเพ่ิมขึ้นแล้ว การเพ่ิมภาษีแบบ Full 
Import Declaration (FID) จะเป็นอุปสรรคทางการค้า เนื่องจากเป็นการเพ่ิมต้นทุนให้กับผู้น าเข้าสินค้าจาก
ไทย รวมถึงท าให้สินค้าไทยในตลาดมีราคาสูงขึ้น (ศักยภาพในการแข่งขันด้านราคาลดลง) 
 นอกจากนี้ ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 รายงานโดยส านักงานที่ปรึกษาการเกษตร
ต่างประเทศ ประจ ากรุงแคนเบอร์รา ได้สรุปการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยที่ถูกปฏิเสธการน าเข้ามี
จ านวน 8 รายการ ซึ่งเกิดจากการตรวจพบ สารก าจัดศัตรูพืชตกค้างมากที่สุด รองลงมาคือ สารเคมี สารพิษ
และสารปนเปื้อน (ในสินค้าประเภทถั่วและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า) การตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ในสินค้าประเภทพริก
และพริกไทยแห้ง สารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ (วัตถุเจือปนอาหารและวิตามิน)  และการตรวจพบโลหะหนัก (Lead) 
ในผลไม้ ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรศึกษากฎระเบียบการน าเข้าสินค้าออสเตรเลียโดยเฉพาะสินค้าอาหาร อย่าง
ละเอียดก่อนการส่งออกสินค้า เพ่ือป้องกันความล่าช้าและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการส่งออกสินค้าต่อไป   

 

 
Source : Australian Financial Review/ www.bitre.gov.au 
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