CoOL Q&A content - Thai

หมายเหตุ: ฉลากทังหมดต้
้
องเป็ นภาษาอังกฤษ นีค่ ือเอกสารแนะนําเท่านัน้ –
ผู้นําเข้ าควรตรวจสอบมาตรฐานข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดทังหมดและ/หรื
้
อขอคําปรึกษาทางกฎหมาย

การติดฉลากประเทศต้นกําเนิดอาหาร
คําถาม-คําตอบสําหรับผู้นําเข้ า
อาหารนําเข้ าจะได้ รับผลกระทบอย่างไรจากมาตรฐานใหม่นี?้
มาตรฐานข้ อมูลฉลากประเทศต้ นกําเนิดอาหารปี 2016 (มาตรฐานข้ อมูล)
จะส่งผลกระทบเพียงเล็กน้ อยต่ออาหารที่นําเข้ ามาในประเทศออสเตรเลีย
อาหารนําเข้ าจะยังคงต้ องมีฉลากข้ อความระบุประเทศต้ นกําเนิด (เช่นผลิตในประเทศไทย ผลิตในแคนาดา) สําหรับอาหารบางประเภท
หรื อเรี ยกว่าอาหารสําคัญ (Priority food) ข้ อความนี ้จะต้ องถูกจัดวางไว้ ในกรอบข้ อความบนฉลากผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
เพื่อให้ ถูกต้ องตามมาตรฐานนี ้ ท่านมีทางเลือกคือ:
•
•

เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์นําเข้ าที่มีฉลากถูกต้ องตามข้ อกําหนดอยู่แล้ ว
แก้ ไขฉลากให้ ถูกต้ องตามข้ อกําหนดเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกนําเข้ ามาในประเทศออสเตรเลีย

เนื่องจากอาหารนําเข้ าไม่ได้ ถูกทํา ปลูก หรื อผลิตในประเทศออสเตรเลีย ดังนันจึ
้ งไม่มีสทิ ธิ์ติดแสดงสัญลักษณ์จิงโจ้ บนฉลากอาหาร
อาหารใดได้ รับผลกระทบบ้ าง?
มาตรฐานข้ อมูลกําหนดว่าอาหารเกือบทุกชนิดที่เหมาะสมจะวางขายปลีกในออสเตรเลียจะต้ องติดฉลากประเทศต้ นกําเนิด
มาตรฐานข้ อมูลนี ้จะมีผลบังคับต่อ:
•
•
•

อาหารสําหรับขายปลีกในออสเตรเลีย (เช่นอาหารที่ขายให้ แก่สาธารณชนในร้ านหรื อตลาด หรื อจากตู้ขายของอัตโนมัติ)
อาหารมีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ขายโดยผู้ขายส่ง
อาหารไม่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ หลายชนิด

ข้ อความระบุประเทศต้ นกําเนิดบนอาหารนําเข้ าจะต้ องถูกจัดวางไว้ ในกรอบข้ อความบนฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารอย่างชัดเจน
ยกเว้ นผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวจะถูกจัดว่าไม่สําคัญ
อาหารไม่สําคัญ (Non-priority foods) มีดงั นี ้:
•

เครื่ องปรุ งรส

•

ขนมรวมทังไอศกรี
้
ม

•

บิสกิตและอาหารกินเล่น

•

นํ ้าขวด

•

เครื่ องดื่มเกลือแร่และและนํ ้าอัดลม

•

ชาและกาแฟ

•

เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์

อาหารอื่นนอกจากนี ้ทังหมดจั
้
ดว่าเป็ น “อาหารสําคัญ” และจะต้ องมีฉลากอย่างถูกต้ องตามมาตรฐานใหม่
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การเปลี่ยนแปลงนี ้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ เมื่อใด?
มาตรฐานข้ อมูล (Information Standard) นี ้จะเริ่มมีผลบังคับตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2016 และจะมีช่วงเปลี่ยนผ่าน 2 ปี
ระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านนี ้ ธุรกิจมีทางเลือกคือ:
•
•

ใช้ ฉลากผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้ องตามข้ อกําหนดเดิมที่ระบุไว้ ในประมวลมาตรฐานอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
(ประมวลมาตรฐานอาหาร) หรื อ
เลือกปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดฉลากแบบใหม่ตามที่บญ
ั ญัติไว้ ใน “มาตรฐานข้ อมูล”

ตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2018 เป็ นต้ นไป อาหารต้ องติดฉลากอย่างถูกต้ องตามข้ อกําหนดของ “มาตรฐานข้ อมูล” มิเช่นนันจะถู
้ กลงโทษ
อย่างไรก็ตาม สต๊ อคสินค้ า (ผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุและติดฉลากอย่างถูกต้ องตาม ”ประมวลมาตรฐานอาหาร” ก่อนหรื อในวันที่ 30 มิถุนายน
2018) จะยังคงวางขายได้ โดยไม่ต้องติดฉลากตามมาตรฐานใหม่
ท่านสามารถแก้ ไขฉลากอาหารนําเข้ าของท่านหลังจากอาหารถูกนําเข้ ามาในออสเตรเลียแล้ วได้ หรื อไม่?
ได้ ครับ ท่านสามารถแก้ ไขฉลากหลังอาหารถูกนําเข้ ามาในออสเตรเลียแล้ วได้ เพื่อยืนยันว่าอาหารของท่านถูกต้ องตาม “มาตรฐานข้ อมูล” แล้ ว
ฉลากอาหารนําเข้ าควรมีลกั ษณะอย่างไร?
อาหารที่ไม่ได้ ถูกปลูก ผลิต ทํา หรื อบรรจุในออสเตรเลียจะถูกจัดว่าเป็ น “อาหารนําเข้ า” (Imported food) ตาม “มาตรฐานข้ อมูล” นัน้
อาหารนําเข้ าสําคัญที่มีบรรจุภัณฑ์จะต้ องมีข้อความระบุประเทศต้ นกําเนิดอยู่ในกรอบข้ อความอย่างชัดเจน
ผู้นําเข้ าไม่มีสทิ ธิ์ใช้ สญ
ั ลักษณ์จิงโจ้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ มีต้นกําเนิดในออสเตรเลีย ส่วนข้ อกําหนดเรื่ องฉลากของ “อาหารไม่สําคัญ”
นั ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ฉลากที่ถูกต้ องควรเป็ นอย่างไร?
ด้ านล่างเป็ นตัวอย่างที่สามารถช่วยท่านทําความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการติดฉลากผลิตภัณฑ์ ‘อาหารสําคัญ’ ที่นําเข้ ามาของท่านได้ อย่างถูกต้ อง
ถ้ าอาหารนําเข้ านันทํ
้ า ปลูก หรื อผลิตขึ ้นในประเทศเดียว
ก็สามารถใช้ ฉลากข้ อความเหล่านี ้ได้
(ผลิตในแคนาดา)

(ผลิตในจีน)

(บรรจุในบราซิล จากส่วนผสมนําเข้ า)

ต้ องมีคําว่า ‘บรรจุใน’ (Packed in)
ในกรณีที่ไม่สามารถกล่าวได้ วา่ อาหารดังกล่าวถูกปลูก ผลิต
หรื อทําในต่างประเทศเพียงประเทศเดียว
นอกจากนี ้
ในกรณีนี ้ฉลากต้ องมีข้อความว่าอาหารมาจากหลายต้ นกําเนิดหรื อประกอบ
ด้ วยส่ วนผสมที่นําเข้ ามา

(บรรจุในบราซิลจากหลายแหล่งที่มา)
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(บรรจุในบราซิลจากถัว่ จากสหรัฐแคนาดา และบราซิล)

ถ้ าส่วนผสมของอาหารนําเข้ านันได้
้ มาจากหลายประเทศและถูกแปรรู ปอย่าง
มากในอีกประเทศหนึง่ ก็ควรใช้ ข้อความว่า ‘ทําใน’ (Made in)
(ผลิตในสหรัฐอเมริกา)

ตัวอย่างเช่น วัตถุดิบจากแคนาดา สหรัฐอเมริกา
และเม็กซิโกถูกรวมเข้ าในโรงงานในอเมริกาเพื่อทําเค้ กที่มีบรรจุภัณฑ์
แล้ วจึงถูกนําเข้ าสู่ประเทศออสเตรเลียเพื่อการขายปลีก ในกรณีนี ้
ข้ อความที่เหมาะสมก็ควรเป็ น ‘ทําในสหรัฐ’

ควรใช้ ฉลากแบบใดถ้ าอาหารนําเข้ ามีส่วนผสมของออสเตรเลีย?
ถ้ าอาหารที่นําเข้ ามาในออสเตรเลียประกอบด้ วยส่วนประกอบของออสเตรเลียบางส่วน
ก็ยงั ต้ องมีข้อความที่ระบุประเทศต้ นกําเนิดของอาหารโดยแสดงอยู่ในกรอบที่ชดั เจน
นอกจากนี ้ท่านอาจจะเพิม่ ข้ อความที่ระบุร้อยละของส่วนผสมของออสเตรเลียในอาหารได้
ตัวอย่าง:
แยมผลไม้ ชนิดหนึง่ ผลิตในนิวซีแลนด์จากเชอรี่ ของออสเตรเลียและส่วนผสมอื่น เชอรี่ เป็ นของออสเตรเลียทังหมดและคิ
้
ดเป็ นสัดส่วน
73% ของผลิตภัณฑ์ ท่านจะติดแสดงข้ อความระบุประเทศต้ นกํ าเนิด หรื อฉลากมาตรฐานแบบสององค์ประกอบก็ได้

ข้ อความอธิบายที่ต้องมี

(ผลิตในนิวซีแลนด์ )

ข้ อความที่จะมีก็ได้

ผลิตในนิวซีแลนด์
จากส่วนผสมของออสเตรเลียอย่างน้ อย 73%

ถ้ าน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของส่วนผสมตามนํ ้าหนักวัตถุดิบนันมาจากออสเตรเลี
้
ย–
ในข้ อความอธิบายก็อาจจะระบุว่าอาหารดังกล่าวผลิตหรื อบรรจุ ‘จากน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของส่วนผสมของออสเตรเลีย’ แทนทีจ่ ะเป็ น
‘จากอย่างน้ อย’ ร้ อยละขั ้นตํ่าของส่วนผสมของออสเตรเลีย
ตัวอย่าง:
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(บรรจุในออสเตรเลียจากน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของส่วนผสมของออสเตรเลีย)
นอกจากนี ้ ท่านยังสามารถเลือกที่จะเน้ นข้ อความ (ไฮไลท์) ต้ นกําเนิดของส่วนผสมบางชนิดในข้ อความอธิบายได้
“มาตรฐานข้ อมูล” ใหม่นี ้จะส่งผลต่อหัวข้ ออากร (Tariff heading) ของผลิตภัณฑ์ของท่านหรื อไม่?
มาตรฐานข้ อมูลจะไม่สง่ ผลต่อหัวข้ ออากร
จะสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ จากที่ใด?
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ โดยโทรหา business.gov.au ที่เบอร์ 13 28 46 หรื อแวะไปที่ business.gov.au/foodlabels
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