
CoOL Q&A content - Thai 
หมายเหต:ุ ฉลากทัง้หมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ นีคื่อเอกสารแนะนําเท่านัน้ – 

ผู้ นําเข้าควรตรวจสอบมาตรฐานข้อมลูเพ่ือดูรายละเอียดทัง้หมดและ/หรือขอคําปรึกษาทางกฎหมาย 

 

การติดฉลากประเทศต้นกําเนิดอาหาร 

คําถาม-คําตอบสําหรับผู้นําเข้า 

อาหารนําเข้าจะได้รับผลกระทบอย่างไรจากมาตรฐานใหมนี่?้ 

มาตรฐานข้อมูลฉลากประเทศต้นกําเนดิอาหารปี 2016 (มาตรฐานข้อมูล) 

จะสง่ผลกระทบเพียงเลก็น้อยต่ออาหารท่ีนําเข้ามาในประเทศออสเตรเลีย 

อาหารนําเข้าจะยงัคงต้องมีฉลากข้อความระบปุระเทศต้นกําเนดิ (เช่นผลติในประเทศไทย ผลติในแคนาดา) สําหรับอาหารบางประเภท 

หรือเรียกวา่อาหารสําคัญ (Priority food) ข้อความนีจ้ะต้องถูกจดัวางไว้ในกรอบข้อความบนฉลากผลติภณัฑ์อย่างชดัเจน 

เพ่ือให้ถูกต้องตามมาตรฐานนี ้ท่านมีทางเลือกคือ: 

• เลือกใช้ผลติภณัฑ์นําเข้าท่ีมีฉลากถูกต้องตามข้อกําหนดอยู่แล้ว 

• แก้ไขฉลากให้ถูกต้องตามข้อกําหนดเม่ือผลติภณัฑ์ถูกนําเข้ามาในประเทศออสเตรเลีย 

เน่ืองจากอาหารนําเข้าไม่ได้ถูกทํา ปลกู หรือผลติในประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้จึงไม่มีสทิธิ์ติดแสดงสญัลกัษณ์จิงโจ้บนฉลากอาหาร 

อาหารใดได้รับผลกระทบบ้าง? 

มาตรฐานข้อมูลกําหนดวา่อาหารเกือบทกุชนดิท่ีเหมาะสมจะวางขายปลีกในออสเตรเลียจะต้องติดฉลากประเทศต้นกําเนดิ 

มาตรฐานข้อมูลนีจ้ะมีผลบงัคบัต่อ: 

• อาหารสําหรับขายปลีกในออสเตรเลีย (เช่นอาหารท่ีขายให้แก่สาธารณชนในร้านหรือตลาด หรือจากตู้ขายของอตัโนมตัิ) 

• อาหารมีบรรจุภณัฑ์ท่ีขายโดยผู้ขายสง่ 

• อาหารไม่มีบรรจุภณัฑ์หลายชนดิ 

ข้อความระบปุระเทศต้นกําเนดิบนอาหารนําเข้าจะต้องถูกจดัวางไว้ในกรอบข้อความบนฉลากของผลติภณัฑ์อาหารอย่างชดัเจน 

ยกเว้นผลติภัณฑ์อาหารดงักลา่วจะถูกจดัว่าไม่สําคญั 

อาหารไม่สําคญั (Non-priority foods) มีดงันี:้ 

• เคร่ืองปรุงรส 

• ขนมรวมทัง้ไอศกรีม 

• บสิกิตและอาหารกินเลน่ 

• นํา้ขวด 

• เคร่ืองด่ืมเกลือแร่และและนํา้อดัลม 

• ชาและกาแฟ 

• เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

อาหารอ่ืนนอกจากนีท้ัง้หมดจดัวา่เป็น “อาหารสําคญั” และจะต้องมีฉลากอย่างถูกต้องตามมาตรฐานใหม่ 
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การเปล่ียนแปลงนีจ้ะเร่ิมมีผลบงัคบัใช้เม่ือใด?  

มาตรฐานข้อมูล (Information Standard) นีจ้ะเร่ิมมีผลบงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2016 และจะมีช่วงเปล่ียนผา่น 2 ปี 

ระหวา่งช่วงเปล่ียนผ่านนี ้ธุรกิจมีทางเลือกคือ: 

• ใช้ฉลากผลติภัณฑ์ท่ีถูกต้องตามข้อกําหนดเดิมท่ีระบไุว้ในประมวลมาตรฐานอาหารของออสเตรเลียและนวิซีแลนด์ 

(ประมวลมาตรฐานอาหาร) หรือ 

• เลือกปฏิบตัิตามข้อกําหนดฉลากแบบใหม่ตามท่ีบญัญตัิไว้ใน “มาตรฐานข้อมูล” 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2018 เป็นต้นไป อาหารต้องติดฉลากอย่างถูกต้องตามข้อกําหนดของ “มาตรฐานข้อมูล” มิเช่นนัน้จะถูกลงโทษ 

อย่างไรก็ตาม สต๊อคสนิค้า (ผลติภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุและติดฉลากอย่างถูกต้องตาม ”ประมวลมาตรฐานอาหาร” ก่อนหรือในวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2018) จะยงัคงวางขายได้โดยไม่ต้องติดฉลากตามมาตรฐานใหม่ 

ทา่นสามารถแก้ไขฉลากอาหารนําเข้าของทา่นหลงัจากอาหารถูกนําเข้ามาในออสเตรเลียแล้วได้หรือไม?่ 

ได้ครับ ทา่นสามารถแก้ไขฉลากหลงัอาหารถูกนําเข้ามาในออสเตรเลียแล้วได้ เพ่ือยืนยนัว่าอาหารของทา่นถูกต้องตาม “มาตรฐานข้อมูล” แล้ว 

ฉลากอาหารนําเข้าควรมีลกัษณะอย่างไร? 

อาหารท่ีไม่ได้ถูกปลกู ผลติ ทํา หรือบรรจุในออสเตรเลียจะถูกจดัว่าเป็น “อาหารนําเข้า” (Imported food) ตาม “มาตรฐานข้อมูล” นัน้ 

อาหารนําเข้าสําคัญท่ีมีบรรจุภัณฑ์จะต้องมีข้อความระบปุระเทศต้นกําเนดิอยู่ในกรอบข้อความอย่างชดัเจน 

ผู้นําเข้าไม่มีสทิธิ์ใช้สญัลกัษณ์จิงโจ้เน่ืองจากผลติภณัฑ์ไม่ได้มีต้นกําเนดิในออสเตรเลีย สว่นข้อกําหนดเร่ืองฉลากของ “อาหารไม่สําคัญ” 

นัน้ไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ 

ฉลากท่ีถูกต้องควรเป็นอย่างไร?  

ด้านลา่งเป็นตวัอย่างท่ีสามารถช่วยทา่นทําความเข้าใจเก่ียวกบัวธีิการติดฉลากผลติภณัฑ์ ‘อาหารสําคญั’ ท่ีนําเข้ามาของทา่นได้อย่างถูกต้อง 

 
(ผลติในแคนาดา) 

 
(ผลติในจีน) 

ถ้าอาหารนําเข้านัน้ทํา ปลกู หรือผลติขึน้ในประเทศเดียว 

ก็สามารถใช้ฉลากข้อความเหลา่นีไ้ด้ 

 

 
(บรรจุในบราซลิ จากสว่นผสมนําเข้า) 

 
(บรรจุในบราซลิจากหลายแหลง่ท่ีมา) 

ต้องมีคําวา่ ‘บรรจุใน’ (Packed in) 

ในกรณีท่ีไม่สามารถกลา่วได้วา่อาหารดงักลา่วถูกปลกู ผลติ 

หรือทําในต่างประเทศเพียงประเทศเดียว  

นอกจากนี ้

ในกรณีนีฉ้ลากต้องมีข้อความวา่อาหารมาจากหลายต้นกาํเนิดหรือประกอบ

ด้วยส่วนผสมท่ีนําเข้ามา 
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(บรรจุในบราซลิจากถัว่จากสหรัฐแคนาดา และบราซลิ) 

 
(ผลติในสหรัฐอเมริกา) 

 

ถ้าสว่นผสมของอาหารนําเข้านัน้ได้มาจากหลายประเทศและถูกแปรรูปอย่าง

มากในอีกประเทศหนึง่ ก็ควรใช้ข้อความวา่ ‘ทําใน’ (Made in) 

ตวัอยา่งเช่น วตัถุดิบจากแคนาดา สหรัฐอเมริกา 

และเม็กซโิกถูกรวมเข้าในโรงงานในอเมริกาเพ่ือทําเค้กท่ีมีบรรจุภัณฑ์ 

แล้วจึงถูกนําเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียเพ่ือการขายปลีก ในกรณีนี ้

ข้อความท่ีเหมาะสมก็ควรเป็น ‘ทําในสหรัฐ’ 

 
 

ควรใช้ฉลากแบบใดถ้าอาหารนําเข้ามีส่วนผสมของออสเตรเลีย? 

ถ้าอาหารท่ีนําเข้ามาในออสเตรเลียประกอบด้วยสว่นประกอบของออสเตรเลียบางสว่น 

ก็ยงัต้องมีข้อความท่ีระบปุระเทศต้นกําเนดิของอาหารโดยแสดงอยู่ในกรอบท่ีชดัเจน 

นอกจากนีท้่านอาจจะเพิม่ข้อความท่ีระบรุ้อยละของสว่นผสมของออสเตรเลียในอาหารได้ 

ตวัอย่าง:  

แยมผลไม้ชนดิหนึง่ผลติในนวิซีแลนด์จากเชอร่ีของออสเตรเลียและสว่นผสมอ่ืน เชอร่ีเป็นของออสเตรเลียทัง้หมดและคิดเป็นสดัส่วน 

73% ของผลติภณัฑ์ ทา่นจะติดแสดงข้อความระบปุระเทศต้นกําเนดิ หรือฉลากมาตรฐานแบบสององค์ประกอบก็ได้ 

  

ข้อความอธิบายท่ีต้องมี   ข้อความท่ีจะมีก็ได้ 

    

 (ผลติในนวิซีแลนด์) 

 

ผลติในนวิซีแลนด์ 

จากสว่นผสมของออสเตรเลียอย่างน้อย 73% 
 

  

ถ้าน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของสว่นผสมตามนํา้หนกัวตัถุดิบนัน้มาจากออสเตรเลีย – 

ในข้อความอธิบายก็อาจจะระบวุ่าอาหารดงักลา่วผลติหรือบรรจุ ‘จากน้อยกว่าร้อยละ 10 ของสว่นผสมของออสเตรเลีย’ แทนท่ีจะเป็น 

‘จากอย่างน้อย’ ร้อยละขัน้ต่ําของสว่นผสมของออสเตรเลีย 

ตวัอย่าง: 
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(บรรจุในออสเตรเลียจากน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของสว่นผสมของออสเตรเลีย) 

นอกจากนี ้ทา่นยงัสามารถเลือกท่ีจะเน้นข้อความ (ไฮไลท์) ต้นกําเนดิของสว่นผสมบางชนดิในข้อความอธิบายได้ 

“มาตรฐานข้อมูล” ใหม่นีจ้ะสง่ผลต่อหวัข้ออากร (Tariff heading) ของผลติภณัฑ์ของทา่นหรือไม่? 

มาตรฐานข้อมูลจะไม่สง่ผลต่อหวัข้ออากร 

จะสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้จากท่ีใด? 

ทา่นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้โดยโทรหา business.gov.au ท่ีเบอร์ 13 28 46 หรือแวะไปท่ี business.gov.au/foodlabels 
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