การติดฉลาก – ข้ อกาหนดทั่วไป
หน่วยงานอาหาร (Food Authority) ของ NSW
มีหน้ าที่กากับดูแลข้ อกาหนดเกี่ยวกับฉลากตามกฎหมายมาตรฐานอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (กฎหมาย) นอกจากนี ้
หน่วยงานอาหารยังบังคับใช้ กฎหมายอาหารของ NSW ปี 2003
ที่จะมีหวั ข้ อเกี่ยวกับการห้ ามติดแสดงฉลากที่มีข้อมูลเท็จที่อาจทาให้ ผ้ บู ริโภคเข้ าใจผิดได้
หน่วยงานอาหารไม่ มีหน้ าที่รับผิดชอบสิง่ ต่อไปนี ้:


การมีอยู่และความถูกต้ องของน ้าหนักรวมและข้ อควา
มการวัด
ซึง่ เป็ นความรับผิดชอบของสถาบันการวัดแห่งชาติ
(อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานอาหารมีหน้ าที่รับผิดชอบข้ อความส่วนประ
กอบเป็ นร้ อยละ)



บาร์ โค้ ด



รหัสรี ไซเคิล



ส่วนประกอบและฉลากอาหารสัตว์เลี ้ยง



ผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษา (เช่น
อาหารช่วยเหลือและอาหารเสริม)
ที่จดทะเบียนไว้ กบั หน่วยงานสินค้ าเพื่อการรักษา
(Therapeutic Goods Administration)
ซึง่ จะอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว

ตามกฎหมายอาหาร ข้ อมูลโฆษณา (Advertising
information) จะถือว่าเทียบเท่ากับฉลาก

ฉลากอาหารต้ องมีข้อมูลต่ อไปนี ้


ชื่ออาหาร ตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย
หรื อชื่อ/คาอธิบายที่บรรยายลักษณะที่แท้ จริงของอา
หาร



‘รุ่ น’ การผลิต
ของอาหารที่จดั เตรี ยมขึ ้นภายใต้ สภาวะเดียวกัน
และระหว่างช่วงเวลาหนึ่งๆ (ในบางกรณี
รหัสวันที่ก็เพียงพอสาหรับการผ่านตามข้ อกาหนดเรื่ อ
งเลขล็อตการผลิตแล้ ว)
ชื่อและที่อยู่ในออสเตรเลียหรื อนิวซีแลนด์
ของผู้จาหน่ายอาหารดังกล่าว (เช่น ผู้ผลิต ผู้ทาตลาด
หรื อผู้นาเข้ า)

 ฉลากประเทศต้ นกาเนิด



รายการส่ วนผสม

การติดฉลากอาหาร



ข้ อความอายุการเก็บรั กษาของผลิตภัณฑ์
ไม่ว่าจะใช้ คาว่า ‘วันหมดอายุ’ หรื อ
‘วันควรบริโภคก่อน’
(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากเอกสารที่เกี่ยวข้ อ
ง ฉลาก – การทาเครื ่องหมายวัน,
สภาวะการเก็บรักษา และคาแนะนาการใช้งาน)

การติดฉลากอาหารจะช่วยบอกผู้บริโภคให้ ทราบถึงทราบคุณ
สมบัติของอาหารที่วางขาย ข้ อมูลที่แสดงบนฉลากจะต้ อง:
มองเห็นได้ จากด้ านนอกของบรรจุภณ
ั ฑ์



ชัดเจนไม่คลุมเครื อ



ไม่ทาให้ ผ้ บู ริโภคเข้ าใจผิด

อาหารไม่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ (Unpackaged food)
ได้ รับการยกเว้ นจากข้ อกาหนดเรื่ องฉลากเกือบทุกข้ อ
อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคต้ องได้ รับข้ อมูลบางอย่าง
(กรุณาดูที่หวั ข้ อการยกเว้นจากฉลาก) นอกจากนี ้
อาหารมีบรรจุภณ
ั ฑ์บางอย่างก็ได้ รับการยกเว้ นจากข้ อกาหน
ดเรื่ องฉลากบางข้ อหรือทุกข้ อ
(ดูที่หวั ข้ อการยกเว้นจากฉลาก)



ประเทศต้ นกาเนิด ของผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบ
(กรุณาติดต่อคณะกรรมการการแข่งขันและผู้บริโภคข
องออสเตรเลีย)



คาเตือนและข้ อความแนะนา
และประกาศว่ามีสารอะไรบรรจุอยู่ที่อาจส่งผลเสียต่อ
สุขภาพของคนที่เป็ นภูมแิ พ้ และอ่อนไหวต่ออาหารได้
(กรุณาดูเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ภูมิแพ้อาหารและการแพ้อาหาร)

ในฉลากอาหารต้ องระบุ:





อกาหนดเรื่ อง NIP นี ้ เช่น เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ น ้า
สมุนไพรและเครื่ องเทศ และแซนวิชที่ทาไว้ แล้ ว



คาแนะนาการใช้ งานและการเก็บรักษา
เมื่อจาเป็ นต้ องมีเนื่องจากเหตุผลด้ านสุขภาพและคว
ามปลอดภัย
หรื อเพื่อให้ ได้ อายุการเก็บรักษาตามที่ระบุ



กรอบข้ อมูลโภชนาการ (NIP)
จะแสดงปริมาณสารอาหารพื ้นฐานที่อยู่ในอาหาร
ต่อหน่วยบริโภคและต่อ 100 กรัมของอาหารดังกล่าว
อาหารมีบรรจุภณ
ั ฑ์บางชนิดจะได้ รับการยกเว้ นจากข้

อาหารแบ่ งบรรจุ
ธุรกิจค้ าปลีกมักจะซื ้ออาหารแบบบรรจุปริมาณมาก เช่น
ก้ อนเนยแข็งที่มีรูปร่างเหมือนล้ อ ผลิตภัณฑ์จาพวกแฮม
(Smallgoods) นัทและพัลส์
แล้ วแบ่งบรรจุและใส่ในบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ ณ
สถานที่ประกอบการค้ าปลีก
ผู้ค้าปลีกจะจัดแสดงอาหารเหล่านี ้ไว้ ในตู้แบบบริการตัวเอง
แม้ ว่าอาหารแบ่งบรรจุเหล่านี ้จะต้ องมีข้อมูลฉลาก
(ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น)
แต่ก็มีทางเลือกอื่นที่ผ้ คู ้ าปลีกสามารถเลือกทาได้ เพื่อให้ ถกู ต้ อ
งตามกฎหมายนี ้ ผู้ค้าปลีกสามารถเลือกที่จะ:


แนบฉลากหนึ่งใบไว้ กบั อาหารแบ่งบรรจุแต่ละบรรจุภั
ณฑ์ หรื อ



ติดแสดงข้ อมูลฉลากไว้ กบั ป้าย/สมุดเล่มเล็กหรื อกระ
ดาษฉีกที่อยู่ใกล้ กบั อาหารแบ่งบรรจุ
ข้ อมูลดังกล่าวจะต้ องอ่านออกและผู้บริโภคควรสามา
รถแยกแยะได้ ทนั ทีว่าข้ อมูลใดเป็ นของอาหารแบ่งบรร
จุชนิดใด อย่างไรก็ตาม
ข้ อมูลที่อาจเปลี่ยนแปลงบ่อยหรื อมีความจาเป็ นต่อก
ารปกป้องความปลอดภัยของผู้บริโภค (ตัวอย่างเช่น
วันหมดอายุ รหัสรุ่นการผลิต สภาวะการเก็บรักษา
สารก่อภูมแิ พ้ )

นั ้นควรประกาศไว้ บนฉลากที่ตดิ อยูก่ บั อาหารแบ่งบรร
จุ

การยกเว้ นจากฉลาก
อาหารที่วางขายปลีกบางประเภทจะได้ รับการยกเว้ นจากข้ อ
กาหนดเรื่องฉลากทัว่ ไป อาหารจะได้ รับการยกเว้ นถ้ า:


ไม่มีบรรจุภณ
ั ฑ์



อยู่ในบรรจุภณ
ั ฑ์ ‘ภายใน’
ที่ไม่ได้ ออกแบบมาเพื่อขายโดยไม่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ภายน
อก



ผลิตและบรรจุ ณ
สถานประกอบการที่ขายอาหารดังกล่าว:



การจะจัดได้ ว่าอาหารใด ‘ผลิต’ และ ‘บรรจุ’ ณ
สถานประกอบการที่ขายนั ้น จะต้ องมีการแปรรูป ณ
สถานประกอบการโดยมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะขอ
งอาหารดังกล่าวก่อนจะใส่ลงในบรรจุภณ
ั ฑ์ ณ
สถานที่นั ้น นัน่ ก็คือ
การแค่แบ่งอาหารและนามาใส่บรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่จากป
ริมาณมากเป็ นชิ ้นเล็กลงเพื่อขายนั ้นจะไม่ทาให้ อาหา
รดังกล่าวได้ รับการยกเว้ นเรื่ องฉลาก



ใส่บรรจุภณ
ั ฑ์ต่อหน้ าผู้ซื ้อ:



ผู้ค้าปลีกสามารถขายอาหารโดยไม่ต้องมีฉลากบนบร
รจุภณ
ั ฑ์ก็ได้ ถ้าลูกค้ ามองเห็นการใส่อาหารดังกล่าวล
งในบรรจุภณ
ั ฑ์
โดยที่ลกู ค้ าสามารถสอบถามเกี่ยวกับอาหารดังกล่าว
กับผู้เสิร์ฟอาหารได้



อาหารมีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่วางแสดงอยู่ในตู้แบบช่วยเสิร์ฟ
ที่จะเสิร์ฟอาหารเมื่อลูกค้ าร้ องขอ



ผักผลไม้ เต็มลูกหรื อตัดแต่งแล้ วในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ยงั มอ
งเห็นลักษณะและคุณภาพของอาหารดังกล่าวได้
(เมล็ดพืชงอกไม่ได้ รับการยกเว้ นในข้ อนี ้)



ส่งมาในบรรจุภณ
ั ฑ์และพร้ อมบริโภคเมื่อผู้บริโภคสัง่
ซื ้อ



ขายในงานระดมทุนการกุศล
(กรุณาดูเอกสารทีเ่ กี ่ยวข้องข้อกาหนดความปลอดภัย

แต่อาหารที่ได้ รับการยกเว้ นก็ยงั ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดขอ
งคาเตือนหลายอย่างที่กฎหมายกาหนดไว้ เพื่อเหตุผลด้ านควา
มปลอดภัย
และเพื่ออาหารที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรมหรื อฉายรังสี
ยกเว้ นเมื่อมีโรยัลเจลลี่ อาหารดัดแปลงพันธุกรรม
และอาหารฉายรังสี
ท่านสามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดนี ้ได้ โดยติดแสดงข้ อมูลที่
จาเป็ นไว้ พร้ อมกับอาหาร (ต้ องทาถ้ าเป็ นโรยัลเจลลี่)
หรื อแจ้ งข้ อมูลให้ แก่ผ้ ซู ื ้อเมื่อร้ องขอ

ข้ อมูลเพิ่มเติม
 ข้ อมูลนี ้เป็ นเพียงสรุปทัว่ ไปและไม่ครอบคลุมทุกสถานก
ารณ์
ธุรกิจอาหารต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดทุกข้ อของกฎหมา
ยมาตรฐานอาหารและกฎหมายอาหารปี 2003 (NSW)
ท่านสามารถชมเว็บไซต์ของหน่วยงานอาหารได้ ที่
www.foodauthority.nsw.gov.au
 อีเมลสอบถามได้ ที่ food.contact@dpi.nsw.gov.au
 โทรหาสายด่วนได้ ที่ 1300 552 406
 ดูข้อมูลการติดฉลากได้ ในส่วนที่ 1.2
ของกฎหมายมาตรฐานอาหาร www.fsanz.com.au
 แวะชมเว็บไซต์ของหน่วยงานสินค้ าเพื่อการรักษา:
www.tga.gov.au
 แวะชมเว็บไซต์ของคณะกรรมการการแข่งขันและผู้บริ โภ
คของออสเตรเลีย www.accc.gov.au

อาหารสาหรับองค์กรการกุศลและไม่แสวงหาผลกาไร
)

ประวัติหน่วยงานอาหารของรัฐ NSW หน่วยงานอาหารของรัฐ NSW (NSW Food Authority) เป็ นองค์กรของรัฐบาลที่ช่วยยืนยันว่าอาหารในรัฐ NSW
จะปลอดภัยและมีฉลากที่ถกู ต้ อง เราร่วมงานกับผู้บริ โภค อุตสาหกรรม
และองค์กรอื่นๆของรัฐบาลเพื่อลดการเกิดอาหารเป็ นพิษลงให้ เหลือน้ อยที่สดุ ด้ วยการให้ ข้อมูลและกากับดูแลการผลิตที่ปลอดภัย การเก็บรัก ษา การขนส่ง
การประชาสัมพันธ์ และการจัดเตรี ยมอาหาร
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