การติดฉลาก –
ข้อก้าหนดทัว
่ ไป
ข้อมูลบนฉลากอาหารต้องประกอบ
หน่วยงานอาหารของ NSW
มีหน้าที่ดแ
ู ลข้อก้าหนดเกีย
่ วกับฉลากของกฎหมายมาตรฐานอา ด้วย
หารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (กฎหมาย) นอกจากนี้
ฉลากอาหารต้องมีข้อมูลต่อไปนี:้
หน่วยงานอาหารยังดูแลกฎหมายอาหารของ NSW ปี 2003
 ชือ
่ ของอาหารตามที่กฎหมาย
อีกด้วย
ก้าหนด
ซึ่งประกอบด้วยข้อก้าหนดห้ามการติดฉลากหลอกลวงที่สามาร
หรือชื่อ/รายละเอียดทีอ
่ ธิบายลั
กษณะทีแ
่ ท้จริงของอาหารดังก
ถท้าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้
ล่าว

หน่วยงานอาหาร (Food Authority) ฉลากอาหาร
ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบเรือ
่ งต่อไป ฉลากอาหารจะบอกให้ผู้บริโภคทร  ชุด‘ลอต’การผลิตของอาหารที่
จัดเตรียมภายใต้สภาพเดียวกัน
นี:้
าบคุณสมบัติของอาหารที่เสนอขา
และระหว่างช่วงเวลาเดียวกัน
ย
ข้
อ
มู
ล
ที
อ
่
ยู
บ
่
น
(ในบางสถานการณ์
 การมีอยู่และความถูกต้องของก
รหัสวันที่ก็ใช้แทนเลขทีล
่ อตได้
ารแสดงน้้าหนักและการวัดต่าง ฉลากจะต้อง:
ๆ
)
 มองเห็นได้จากด้านนอกบรรจุภั
ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของสถ
ณฑ์
 ชือ
่ และทีอ
่ ยูถ
่ นนของออสเตรเลี
าบันการวัดแห่งชาติ
ยและนิวซีแลนด์
 ชัดเจนไม่คลุมเครือ
(อย่างไรก็ตาม
ของซัพพลายเออร์ของอาหารดั
หน่วยงานอาหารรับผิดชอบเรื่อ  ไม่ท้าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด
งกล่าว (เช่นผู้ผลิต ผู้ท้าตลาด
งการแสดงรายการร้อยละของส่
อาหารที่ไม่ใส่บรรจุภัณฑ์นั้นได้รับ
หรือผู้น้าเข้า),
วนผสม)
การยกเว้นจากข้อก้าหนดเกี่ยวกับ
 รายชือ
่ ส่วนผสม
 บาร์โค้ด
ฉลากเกือบทุกข้อ อย่างไรก็ตาม


รหัสรีไซเคิล



ส่วนประกอบและฉลากอาหารสั
ตว์

ต้องมีการแจ้งข้อมูลบางอย่างให้ผู้
บริโภคทราบ

(ดูหัวข้อข้อยกเว้นการติดฉลาก)
อาหารมีบรรจุภัณฑ์บางชนิดก็ได้รั
 ผลิตภัณฑ์การรักษา
บการยกเว้นจากข้อก้าหนดเกี่ยวกั
(เช่นสารที่ช่วยทางโภชณาการ บฉลากบางข้อหรือทุกข้อ
และอาหารเสริม)
(กรุณาดูขอ
้ ยกเว้นฉลาก)
ที่ลงทะเบียนโดยหน่วยควบคุม
ตามกฎหมายอาหารนั้น
ก้ากับยา (TGA)
ั ว่าเทีย
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมขององ ข้อมูลจากการโฆษณาก็จด
บเท่ากับฉลาก
ค์กรดังกล่าว

More resources at foodauthority.nsw.gov.au
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ข้อความที่ระบุอายุบนชัน
้ วางข
องผลิตภัณฑ์เช่นวันที่
‘ควรใช้ก่อน’ หรือ
‘ควรบริโภคก่อน’
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอ
กสารข้อมูลฉลาก –

การท้าเครื่องหมายวันที่
สภาพการเก็บรักษา
และค้าแนะน้าการใช้งาน)





ค้าแนะน้าการใช้งานและการเก็
บรักษาในกรณีที่จา้ เป็นต้องมีเ
นื่องจากเหตุผลทางสุขภาพและ
ความปลอดภัย
และเพื่อยืนยันว่าสามารถเก็บไ
ด้ตามอายุบนชั้นวาง

ผู้ค้าปลีกจะแสดงสินค้าเหล่านี้ไว้ใ
นตู้แบบบริการตัวเอง
แม้ว่าอาหารแบ่งบรรจุจะต้องมีข้อ
มูลฉลาก (ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น)
แต่ก็มีทางเลือกอื่นที่ผู้คา้ ปลีกสามา
รถเลือกท้าได้เพื่อให้ถูกต้องตามก

การแสดงฉลากโภชนาการ

ฎหมายนี้ ผู้ค้าปลีกอาจเลือกที่จะ:

(NIP)ซึ่งแสดงปริมาณสารอาห
ารพื้นฐานที่อยู่ในอาหาร
ในอัตราต่อหน่วยบริโภคและต่



ติดฉลากไว้กับอาหารแบ่งบรรจุ
หรือ

– การจะจัดได้วา่ อาหารใด
‘ผลิต’ และ ‘บรรจุ’
ในสถานที่นั้น
อาหารดังกล่าวจะต้องถูกแป
รรูป ณ
สถานที่ประกอบการโดยทีม
่ ี
การเปลี่ยนแปลงลักษณะขอ
งอาหารดังกล่าวก่อนจะน้าอ
าหารใส่บรรจุภัณฑ์ในสถาน
ที่ ประกอบการ
การท้าเพียงแค่แบ่ง
อาหารออกเป็นส่วนๆและน้า
ใส่บรรจุภัณฑ์ใหม่
จากขนาดใหญ่เป็นขนาดที่เ
ล็กลงเพื่อขายนั้น
ไม่เข้าข่ายที่จะได้รบ
ั การยกเ
ว้นเรื่องฉลาก

ติดแสดงข้อมูลฉลากไว้บนป้าย/
อ 100 กรัมของอาหารดังกล่าว
เอกสารเล่มเล็กๆ
อาหารมีบรรจุภัณฑ์บางประเภ
หรือแผ่นพับฉีกได้ไว้ใกล้กับอา
ทได้รับการยกเว้นจากข้อก้าหน
หารแบ่งบรรจุ
ข้อมูลจะต้องอ่านออกและผู้บริโ
ดว่าต้องมี NIP
ภคจะต้องทราบได้วา่ ข้อมูลใดเ
เช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้้า
ป็นของอาหารแบ่งบรรจุชิ้นใด
สมุนไพรและเครื่องเทศ
ข้อมูลที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่
และแซนวิสที่เตรียมเสร็จแล้ว
ื้ :
อยหรือส้าคัญต่อการปกป้องคว  ใส่บรรจุภัณฑ์ต่อหน้าผู้ซอ
 ประเทศต้นก้าเนิดของผลิตภัณ
ามปลอดภัยของผู้บริโภค
– ผู้ค้าปลีกสามารถขายโดยไม่
ฑ์และส่วนผสม
(ตัวอย่างเช่นวันที่ควรบริโภคก่
มีฉลากบนบรรจุภัณฑ์ได้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอ
อน รหัสลอต
เมื่อผู้บริโภคมองเห็นขั้นตอน
กสารข้อมูล ฉลาก –
สภาพการเก็บรักษา
การน้าอาหารใส่ในบรรจุภั
ประเทศต้นก้าเนิด)
ณฑ์ ดังนั้น
สารก่อภูมิแพ้)
ผู้บริโภคจึงสามารถถามค้าถ
 ข้อความเตือนและค้าแนะน้ารว
ควรระบุไว้บนฉลากที่แนบติดกั
ามใดๆเกี่ยวกับอาหารจากผู้
มทั้งประกาศแจ้งการมีอยูข
่ องส
บอาหารแบ่งบรรจุ
ที่ก้าลังจัดเตรียมอาหารเพื่อ
ารที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพขอ
ขายได้
งมนุษย์เนื่องจากภูมิแพ้และการ ข้อยกเว้นฉลาก
แพ้อาหาร
ั ฑ์ที่จด
ั แสดง
อาหารที่วางขายในร้านค้าปลีกบา  อาหารในบรรจุภณ
(ดูเอกสารข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ใ งอย่างก็ได้รับการยกเว้นจากข้อก้า
อยู่ในตู้แบบกึ่งบริการตัวเองที่จ
ะจัดเตรียมอาหารให้เมื่อผูซ
้ ื้อร้
หนดทั่วไปเกี่ยวกับฉลาก
นอาหารและการแพ้อาหาร).
องขอ
จะยกเว้นก็ต่อเมื่ออาหารนั้น:
อาหารแบ่งบรรจุเป็นส่วนๆ
 ผักและผลไม้ทั้งลูกหรือแบ่งตัด
 ไม่อยู่ในบรรจุภัณฑ์
ธุรกิจค้าปลีกมักจะซื้ออาหารบรรจุ
ในบรรจุภัณฑ์ทจ
ี่ ัดแสดงให้เห็น
หีบห่อขนาดใหญ่ อย่างเช่น
ลักษณะและคุณภาพของอาหา
 อยู่ในบรรจุภณ
ั ฑ์ ‘ภายใน’
เนยแข็งก้อนใหญ่
ร
ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อขายโดยไ
ไส้กรอกและเบคอน
(เมล็ดพืชที่ก้าลังงอกไม่ได้รับก
ม่มีบรรจุภัณฑ์ภายนอก
นัตและถั่วต่างๆ
ารยกเว้นนี)้
 ผลิตและบรรจุในสถานที่ประกอ
ซึ่งจะถูกน้ามาแบ่งเป็นส่วนๆ
 ใส่บรรจุภัณฑ์และพร้อมส้าหรับ
บการ:
แล้วบรรจุใหม่ในสถานทีป
่ ระกอบ
การบริโภคซึ่งถูกจัดส่งตามค้าสั่
การของตน
งของผู้ซื้อ

More resources at foodauthority.nsw.gov.au
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วางขายในงานระดมทุน
(ดูเอกสารข้อมูลที่เกีย
่ วข้องข้อ

ก้าหนดความปลอดภัยของอาห
ารส้าหรับองค์กรการกุศลและไ
ม่หวังผลก้าไร)

แม้กระทั่งอาหารที่ได้รับการยกเว้
นก็ต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดของข้
อความเตือนต่างๆตามกฎหมายเพ
ราะเหตุผลด้านความปลอดภัย
อาหารที่ได้รับการดัดแปลงทางพัน
ธุกรรมหรือฉายรังสีก็ต้องปฏิบัติตา
มกฎหมายด้วย

เพื่อการบ้าบัด:
www.tga.gov.au

ยกเว้นอาหารที่มีส่วนผสมของโรยั
ลเยลลี่
อาหารที่มีการดัดแปลงทางพันธุกร
รมหรือฉายรังสี
ผู้ขายสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย
ได้โดยการติดแสดงข้อมูลที่จ้าเป็น
ไว้ร่วมกับอาหาร
(ต้องท้าในกรณีของโรยัลเยลลี่)
หรือแสดงข้อมูลดังกล่าวเมื่อผู้ซื้อร้
องขอ
ข้อมูลเพิม
่ เติม


แวะชมเว็บไซต์ของ Food
Authority ได้ที่
www.foodauthority.nsw.gov
.au



โทรหาสายด่วนที่เบอร์
1300 552 406



ดูข้อมูลเกี่ยวกับฉลากในหัวข้อ
ที่ 1.2
ของกฎหมายมาตรฐานอาหาร



ดูเว็บไซต์ของหน่วยงานอาหาร

About the NSW Food Authority: The NSW Food Authority is the government organisation that helps ensure NSW food is safe
and correctly labelled. It works with consumers, industry and other government organisations to minimise food poisoning by
providing information about and regulating the safe production, storage, transport, promotion and preparation of food.
Note: This information is a general summary and cannot cover all situations. Food businesses are required to comply with all of
the provisions of the Food Standards Code and the Food Act 2003 (NSW).

6 Avenue of the Americas, Newington NSW 2127
PO Box 6682, Silverwater NSW 1811
T1300 552 406
contact@foodauthority.nsw.gov.au
ABN 47 080 404 416
More
More resources
resourcesatatfoodauthority.nsw.gov.au
foodauthority.nsw.gov.au

nswfoodauthority

nswfoodauth
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