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ขอกําหนดการติดฉลากอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด
ขอกําหนดการติดฉลากสินคาอาหารในบรรจุภัณฑทั้งหมดที่วางจําหนายในออสเตรเลียและนิวซีแลนด
หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับขอกําหนดเฉพาะ รวมทั้งการยกเวนภาษีสําหรับอาหารชนิดพิเศษ ซึ่ง สามารถติด ตอ
สอบสอบไดที่ The Australia New Zealand Food Standards Code โดยรายละเอียดขอกําหนดการติด
ฉลากอาหารมีดังนี้

1) ฉลากแสดงขอมูลที่เปนความจริง : ฉลากตองระบุชื่อหรือรายละเอียดของอาหารอยางชัดเจนวา
เปนสินคาประเภทใด เชน น้ําผึ้ง
2) หมายเลขลอตสินคา : สําหรับในการตรวจสอบสินคาหากมีการเรียกคืนสินคา
3) ชื่อและที่อยูของผูผลิต : โดยตองระบุ ชื่อที่อยู รวมทั้ง เลขที่ถนน ชื่อถนน อําเภอ จังหวัด ของผู
จัดหาสินคาในออสเตรเลีย
4) รายการสวนประกอบ : ตองระบุสวนประกอบตามปริมาณน้ําหนักโดยเรียงลําดับจากมากไปนอย
รวมถึง น้ํา หากมี สวนประกอบ หลายชนิด ที่มี ปริมาณนอย กวารอยละ 5 ของปริมาณ ทั้งหมด ใหระบุวา
“compound” เชน ชอคโกแลต ที่ผสมจาก โกโก เนยโกโก และน้ําตาล

หากมีการเติมแตงสารอื่นที่เปน

ประโยชนตอสุขภาพในขั้นตอนสุดทายจะตองระบุปริมาณดังกลาวดวย แมวาจะปริมาณนอยก็ตาม
5) ขอบังคับของคําเตือน คําแนะนําและการสําแดงขอมูล :
(5.1) การสําแดงขอมูล : ตองสําแดงขอมูล สวนประกอบหลักของอาหาร ที่เปนสาเหตุ ใหเกิด ผล
ขางเคียง เชน ถั่ว อาหารทะเล ปลา นม ธัญพืชที่มีกูลเตน ไข และถั่วเหลือง เปนตน
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(5.2) คําแนะนํา : ตองระบุคําแนะนําบนฉลากสําหรับอาหารบางประเภท เพื่ อปองกันความเสี่ยงที่
อาจเกิดตอสุขภาพของผูบริโภค เ ชน นมที่ไมไดผานการพาสเจอไร ส ไขที่ไมไดผานการพาสเจอไร ส เครื่องดื่ม
น้ําอัดลมที่ผสมคาเฟอีน เปนตน
(5.3) คําเตือน : ตองระบุคําเตือน ลงบนฉลากเพื่อปองกันความเสี่ยงตอสุขภาพที่เกิดจากอาหาร
หรือสารอาหาร เชน นมผึ้ง
6) วันหมดอายุ : อาหารที่วางจําหนายมีอายุการเก็บรักษาต่ํากวา 2 ป จะตองระบุดังนี้
ระบุวา “Best before …date…” หมายถึง อาหารที่ระบุขอความดังกลาวไมเนาเสียหากขาย

-

หลังจากวันดังกลาว
- ระบุวา “use by …date…” หมายถึงอาหารที่ระบุขอความดังกล าวไมควรจะขายหรือบริโภค
หลังจากวันที่ระบุไว เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี
- ยกเวน ขนมปง สามารถระบุ วันที่ “Baked on” หรือ “Baked for” ถามีอายุการเก็บรักษานอย
กวา 7 วัน
7) ขอมูลโภชนาการ (Nutrition Information panel (NIP)) : แสดงรายละเอียดขอมูล โภชนาการ
เกี่ยวกับ พลังงาน , โปรตีน , ไขมันรวมและไขมันอิ่มตัว , คารโบไฮเดรต , น้ําตาล และโซเดียม โดย กําหนด
รูปแบบขนาดหรือจํานวนของสินคา ในบรรจุภัณฑ และปริมาณเ ฉลี่ยของสารอาหารที่ไดรับตอหนว ย (100
g/100ml)
8) อัตราสวนรอยละของสวนประกอบบนฉลาก : แสดงสวนผสมหรือสวนประกอ บที่สําคัญของสินคา
ในอัตราสวนรอยละ โดยสามารถใชถอยคํา, รูปภาพ หรือภาพกราฟฟค แทนการใชชื่ออาหารแทนได
9) แหลงกําเนิดสินคา : ตองระบุประเทศที่สั่งทําหรือผลิตบนฉลาก ทั้งนี้ หากไมมีสวนประกอบมาจาก
ประเทศ แหลงกําเนิด จะตองระบุวา “made from imported” หรือ “local and imported
ingredients”
10) วิธีการใชและ การเก็บรักษา : ตองระบุขอมูลวิธีการใชและการ เก็บรักษาอาหาร บนฉลาก เพื่อ
ความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภค
11) อาหารที่ตัดแตงพันธุกรรมที่เปนสวนประกอบในอาหารขั้นสุดทาย : จะตองระบุขอความบนฉลาก
วา “genetically modified (GM)” ถัดจากสวนประกอบที่เปน GM
12) ขอกําหนดที่ชัดเจน : ขอความบนฉลากจะตองมีความชัดเจน อานไดงาย และเปนภาษาอังกฤษ
กรณีขอความ “คําเตือน” ขนาดตัวอักษรจะตอง ≥ 3 mm. ยกเวน บรรจุภัณฑ ที่มีขนาดเล็ก ตัวอักษรคําเตือน
จะตองมีขนาดไมมากกวา 1.5 mm.
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13) คํากลาวอางดานโภชนาการ : ตองแสดงคุณสมบัติของอาหารดานโภชนาการ เช น ไขมันต่ําหรือ
คอเลสเตอรอลต่ํา ไฟเบอรสูง เปนตน ในกรณีที่มีคํากลาวอางดานโภชนาการหรือทางชีววิทยา จะตองรวมอยู
ใน NIP ดวย และรวมถึงคํากลาวอางเกี่ยวกับ วิตามิน , แรธาตุ , เกลือ , แลตโตส, กลูเตน, พลังงาน และกรด
ไขมัน
14) คํากลาวอางดานสุขภาพ : ไมอนุญาต ใหใชคํากลาวอางสําหรับก ารรักษาหรือการปองกันโรค
รวมถึง คําดานสุขภาพหรือที่มกี ารเชื่อมโยงที่คลายคลึงกับชื่อของอาห าร คําแนะนําทางการแพทย หรืออางถึง
โรคใดๆ/เงื่อนไขทางสรีรวิทยา ยกเวน กรณีการเพิ่มสารอาหารในกลุมโฟเลต (Folate)

Labels – What to look for
1. Truth information
2. Lot identification
3. Name & address of supplier
4. Ingredient List
5. Allergen information
6. Date Marking
7. Nutritional information panel
8. Characterising ingredients
9. Country of Origin
10. Storage conditions
11. GM information
12. Legibility
13. No Health claim

ที่มาของแหลงขอมูล: Food Safety, Environment Health Directorate, Department of Health
-------------------------------------------------------------
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