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13 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 

เหตุผลหลัก 7 ประการที่สินค้าอาหารน าเข้าถูกปฏิเสธไม่ให้น าเข้ามาในออสเตรเลีย 

 ออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีมีความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าอาหารน าเข้าเพ่ือรักษาระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของออสเตรเลียไว้ กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน  า เปิดเผยถึง เหตุผล 7 
ประการที่เป็นสาเหตุให้สินค้าอาหารน าเข้าถูกส่งกลับ รายละเอียดแสดงดังตารางด้านล่าง 

 ระเบียบการน าเข้าสินค้าอาหารออสเตรเลียตามมาตรฐานความปลอดภัยของ Australian New 
Zealand Food Standards Code (ANZFSC) ก าหนดให้สินค้าอาหารน าเข้าต้องติดฉลากแสดงรายละเอียด
ของผู้น าเข้า, ข้อมูลทางโภชนาการ, ข้อมูลรายการของส่วนผสม, ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตหรือแหล่งผลิต การ
น าเข้าสินค้าอาหารที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าวหรือแสดงรายละเอียดบนฉลากไม่ครบถ้วนสินค้าจะถูก
ส่งกลับ ซ่ึงสินค้าอาหารน าเข้าร้อยละ 71.8 ที่ถูกส่งกลับประสบปัญหาการติดฉลากมากที่สุด 

  สินค้าอาหารน าเข้าร้อยละ 8.8 มีปัญหาทางจุลชีววิทยาซึ่งไม่ผ่านการตรวจสอบทางจุลชีววิทยา
รวมไปถึงเชื อ E.coli, เชื อSalmonella และเชื อ Listeria เป็นต้น สินค้าอาหารน าเข้าร้อยละ 7.8 ตรวจสอบ
สารปนเปื้อนชนิดต่างๆ สารปนเปื้อนส่วนใหญ่ที่พบมาก คือ สารไอโอดีนใน Seaweed, กรด hydrocyanic 
ในมันฝรั่งทอดกรอบ และสาร aflatoxins ในถั่วต่างๆ สินค้าอาหารน าเข้าร้อยละ 5.2 ไม่ผ่านการประเมินด้าน 
Composition- label assessment ซึ่งมีส่วนผสมของสารปรุงแต่งหรือส่วนผสมต้องห้ามภายใต้มาตรฐาน
ความปลอดภัย ANZFSC สินค้าอาหารน าเข้าร้อยละ 4.3 ตรวจพบสารเคมีอันตราย อาทิ ยาฆ่าแมลงตกค้าง 
สาร fluoroquinolones และสารเคมีต้องห้ามชนิดอ่ืนๆ เป็นต้น สินค้าอาหารน าเข้าร้อยละ 1.4  ไม่ผ่านการ
ตรวจสอบด้าน Composition-analystical อาทิ ตรวจพบสารก่อภูมิแพ้ สิ่งเจือปนหรือความชื นต่างๆ และ
สินค้าอาหารน าเข้าร้อยละ 0.7 มีปัญหาด้าน BSE certificate (Bovine Spongiform Encephalopathy 
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certificate) สินค้าอาหารน าเข้าส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฏหมายและมาตรฐานการน าเข้าสินค้าอาหาร
ออสเตรเลีย 

 ผู้ส่งออกสินค้าอาหารสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการน าเข้าสินค้าอาหารใน
ออสเตรเลียได้จากเวปไซต์ของกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน  า www.agriculture.gov.au/import 

 

  

อัตราว่างงานออสเตรเลียเดือนมกราคมลดลงท่ี 5.7% 

สถิติเปิดเผยโดยส านักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย
(The Australian Bureau of Statistics : ABS) ระบุ
ว่า อัตราการว่างงาน (ตัวเลขหลังปรับตามฤดูกาล) 
ลดลงจากร้อยละ 5.8 เดือนธันวาคมอยู่ที่ระดับร้อยละ 
5.7 ในเดือนมกราคม ต่ ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
เนื่องจากจ านวนผู้ว่ างงานลดลงจ านวน 19,300 
ต าแหน่ง  

เดือนมกราคมมีการจ้างงานเพ่ิมขึ นจ านวน 13,500 
ต าแหน่งรวมทั งสิ น 11,998,200 ต าแหน่ง  การจ้างงาน

แบบ Full-time ลดลงจ านวน 44,800 ต าแหน่ง รวมทั งสิ น 8,125,700 ต าแหน่งและการจ้างงานแบบ Part-
time เพ่ิมขึ นจ านวน 58,300 ต าแหน่งรวมทั งสิ น 3,872,500 ต าแหน่ง  

อัตราการว่างงานลดลงจ านวน 19,300 รายรวมผู้ว่างงานตลอดทั งปีจ านวน 720,200 ราย เป็นการ
ลดลงของจ านวนผู้ที่ก าลังหางานแบบ Full-time จ านวน 16,000 รายรวมทั งสิ น 511,000 ราย และจ านวนผู้
ที่หางานแบบ Part-time ลดลงจ านวน 3,300 รายอยู่ท่ี 209,200 ราย 

 การจ้างงานแบบ Part-time ที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง มีผลให้อัตราการว่างงานต่ ากว่าที่ตลาดคาดไว้ 
ท าให้ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับแข็งค่าเกินกว่า 77 เซ็นต์สหรัฐสูงสุดในรอบ 3 เดือน อีกทั ง ความเชื่อมั่นทั งภาค
ธุรกิจและผู้บริโภค ยอดค้าปลีก และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพ่ิมสูงขึ นเป็นปัจจัยบวกต่อการกระตุ้นให้ธนาคาร
กลางออสเตรเลียจะพิจารณาปรับเพิ่มอัตราดอกเบี ยขึ นเป็นครั งแรกตั งแต่ปี 2553 

Source: Tradingeconomics.com 

Source: www.foodsafety.com.au 
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