กำรระบุวันที่และข้อกำหนดอื่นในฉลำกสำหรับสินค้ำอำหำรนำเข้ำ
กระทรวงเกษตรและทรั พ ยากรน้ า ของออสเตรเลี ย (Department of Agriculture and
Water Resources) ได้เผยแพร่ประกาศเลขที่ IFN 01-17 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 แจ้งเรื่องการระบุวันที่
และข้อก้าหนดอื่นในฉลากส้าหรับสินค้าอาหารน้าเข้าจากต่างประเทศ (IFN 01-17 Date marking and other
labelling requirements for imported food) ทางเว็ บ ไซต์ http://www.agriculture.gov.au/import/
goods/food/notices/ifn-01-17
กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียด้าเนินการตรวจสอบฉลากสินค้าอาหารน้าเข้าภายใต้แผนงาน
Imported Food Inspection Scheme (IFIS) พบว่า กว่าร้อยละ 75 ของสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
มีสาเหตุเนื่องมาจากข้อบกพร่องด้านฉลาก ส้าหรับช่วงระยะเวลาตังแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559
มีการตรวจสอบฉลากจ้านวน 17,464 ครังตามแผนงาน IFIS และพบฉลากที่ไม่เป็นตามข้อก้าหนด 366 ครัง
โดยประเด็นปัญหาที่ตรวจพบส่วนใหญ่ ได้แก่
- ไม่มีข้อมูลโภชนาการ หรือมีแต่ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง (ร้อยละ 25.3)
- ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้น้าเข้า หรือมีแต่ไม่ครบถ้วน (ร้อยละ 24.7)
- ไม่มีรายการส่วนผสม หรือมีแต่ไม่ครบถ้วน (ร้อยละ 14.5) และ
- การแสดงชื่อประเทศผู้ผลิตไม่เป็นไปตามข้อก้าหนด (ร้อยละ 11.1)
ผู้น้าเข้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของฉลากสินค้าอาหารที่ตนน้าเข้า
ว่าเป็นไปตามข้อก้าหนดของมาตรฐานอาหารออสเตรเลียและนิว ซีแลนด์ (Australian New Zealand Food
Standards Code) ผู้น้าเข้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าอาหารของตนเป็นไปตามข้อก้าหนด ก่อนที่จะ
ด้าเนินการนัดหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
กำรระบุวันที่บนฉลำก (Date marking)
มาตรฐานอาหารออสเตรเลียและนิวซี แลนด์ก้าหนดให้ต้องมีการระบุวั นที่ในฉลากอาหาร
เพือ่ เป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับอายุการเก็บรักษาของสินค้าก่อนที่สินค้าจะเริ่มเสื่อมคุณภาพหรืออาจ
ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค ตามมาตรฐานข้อ 1.2.5 ระบุว่า อาหารที่ก้าหนดให้ต้องระบุวันที่ จะต้องปรากฎ
ค้ า ว่ า “Use-By” หรื อ “Best-Before” เพื่ อ ให้ ท ราบอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาของอาหาร กระทรวงเกษตรฯ
ออสเตรเลียพบว่า มีการใช้ค้าอื่นในอาหารน้าเข้า เช่น “expiry date” หรือ “BBE” ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
จึงถือว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายการควบคุมอาหารน้าเข้าหรือ Imported Food Control Act 1992
มาตรฐานข้อ 1.2.5 ก้าหนดว่า หากผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใดก้าหนดให้ต้องมีการระบุวันที่
ต้องมีการก้าหนดรูปแบบการแสดงวันที่ที่ชัดเจนว่า เลขหรือรหัสใดหมายถึงวัน เดือน หรือปี ล้าดับของวันที่
(หากก้าหนดให้ระบุ) เดือน และปี จะต้องท้าให้ผู้อ่านสามารถแปลความหมายของเลขหรือรหัสได้ว่า เลขใด
หมายถึงวัน เดือน และปี
สิ่งที่ผู้นำเข้ำจำเป็นต้องทรำบ
ผู้น้าเข้าควรด้าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ฉลากสินค้าอาหารที่ตนน้าเข้าเป็นไปตามข้อก้าหนดใน
มาตรฐานอาหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผู้น้าเข้าควรประสานกับผู้ผลิตทุกรายของตน หรือจัดท้าระบบ
เพื่อให้แน่ใจว่า ฉลากอาหารเป็นไปตามข้อก้าหนดก่อนที่จะนัดหมายเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียเข้าตรวจสอบ
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กฎหมาย Imported Food Control Act 1992 อนุญาตให้มีการแก้ไขฉลากได้หลังจากน้าเข้าสินค้ามาแล้ว
โดยจะต้องด้าเนินการก่อนที่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียจะเข้าตรวจสอบ
ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับกำรปิดฉลำก
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อก้าหนดการปิดฉลากและการระบุวันที่ในสินค้าอาหาร
ได้จากเว็ปไซต์ต่อไปนี
- ข้อมูลเกี่ยวกับ use by และ best before dates
- ข้อมูลพืนฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุวันที่ในคู่มือ User Guide – Date Marking
- ข้อมูลเกี่ยวกับการระบุประเทศต้นก้าเนิดสินค้าบนฉลาก
- รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลฉลากโภชนาการ
- รายละเอียดเกี่ยวกับการระบุรายการส่วนผสมในอาหาร
กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยกำรควบคุมอำหำรนำเข้ำ
กฎหมาย Imported Food Control Act 1992 ก้าหนดให้ผู้น้าเข้ามีหน้าที่รับผิดชอบว่าอาหาร
ที่ตนน้าเข้า เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศออสเตรเลียภายใต้มาตรฐานอาหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
โดยกฎหมายก้าหนดโทษจ้าคุกส้าหรับผู้น้าเข้าที่จงใจน้าเข้าอาหารซึ่ง ไม่เป็นตามมาตรฐาน (Section 8 และ
8A)
กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียท้างานร่วมกับชุมชนและองค์กรที่มีอ้านาจหน้าที่ ต่างๆ ในการ
ประเมินข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อก้าหนดเกี่ยวกับอาหารน้าเข้า รวมถึงข้อก้าหนดด้าน Biosecurity
หน่ ว ยงานที่มีอ้า นาจหน้ าที่ ก้ ากั บ ดู แลด้านอาหารระดับรัฐ เขตอาณา และระดับท้ องถิ่ น อาจต้ องด้ า เนิ น
มาตรการกับผู้ฝ่าฝืนข้อก้าหนดเกี่ยวกับฉลาก
ผู้ บ ริ โ ภคควรรายงานข้ อ มู ล หากสงสั ย ว่ า อาจมี ก ารกระท้ า ที่ ฝ่ า ฝื น กฎหมายทั งทางด้ า น
Biosecurity และด้านการตรวจสอบเนือสัตว์และอาหาร โดยสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 1800
803 006 กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียจะตรวจติดตามอาหารน้าเข้า ณ ด่านน้าเข้า เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของออสเตรเลีย อัตราความถี่ในการตรวจสอบขึนอยู่กับชนิด อาหาร และอาจรวมถึงการตรวจสอบ
ฉลากและการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็ปไซต์
- รายละเอียดเกี่ยวกับรายการตรวจวิเคราะห์ส้าหรับอำหำรกลุ่มเสี่ยง (Risk Food)
- รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รายการตรวจวิ เ คราะห์ ส้ า หรั บ อำหำรกลุ่ ม เฝ้ ำ ระวั ง
(Surveillance Food)
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