เม็กซิโกประกาศใชกฎหมายใหมดานการติดฉลากดานหนาบรรจุภัณฑ
และยกเลิกขอยกเวนการติดฉลากสินคาอาหารนําเขาบางประเภท
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 รัฐบาลเม็กซิโกไดประกาศการแกไขขอตกลงกฎหมายการคาตางประเทศ
(Mexican Foreign Trade Law Agreement ซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลง 14 มาตรฐานทางการของเม็ ก ซิ โ ก หรื อ
Mexican Official Standards (NOM ในภาษาสเปน เกี่ยวกับขอมูลเชิง พาณิชยเพื่อควบคุมกฎระเบียบการนําเขา ณ
จุดนําเขา และเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายใหมเกี่ยวกับการติดฉลากบนดานหนาของบรรจุภัณฑ (Front-of-Package
Labeling: FOPL) ซึ่งเปนมาตรฐานขอมูลทางการคาที่เกี่ยวกับฉลากผลิตภัณฑที่แจงเตือนใหผูบริโภคชาวเม็กซิกัน
ทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงตอสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นและสุขภาพโดยทั่วไปที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ โดยใหมีผลบังคับใชใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งเปนวันเดียวกันกับการประกาศเริ่มบังคับใชกฎระเบียบ NOM-051 ในระยะที่ 1 ที่บังคับใช
กับอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลที่มีสารอาหารซึ่งอาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอสภาวะสุขภาพบางอยาง
การแกไขกฎหมายนี้จะสงผลใหผลิตภัณฑอาหารนําเขาที่ไดรับการยกเวนจากการติดฉลากซึ่งบังคับใชอยูกอนหนานี้ถูก
ยกเลิกและตองปฏิบัติตามกฎหมายการติดฉลากใหม FOPL โดยสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. การยกเลิกขอยกเวนการติดฉลาก ผลิตภัณฑอาหารที่เคยไดรับการยกเวนจากการติดฉลากกอน
หนานี้ซึ่งไดถูกยกเลิก และตองปฏิบัติตามกฎหมายการติดฉลากใหม (FOPL) นับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป
ไดแก
1) สินคานําเขาที่จะไมนําไปจําหนายตอประชาชนในรูปแบบเดิมที่นําเขา
2) สินคานําเขาที่บริษัทใชโดยตรงและจะไมถูกนําไปใชในเชิงพาณิชย
3) สินคาที่กําหนดใหปลายทางยังคงอยู ณ ชายแดนหรือภูมิภาคของเม็กซิโก
4) สินคาที่บริษัทหรือบุคคลนําเขามาเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการตลาดและใหบริการรานอาหาร
โรงแรม การพักผอน วัฒนธรรม สันทนาการ กีฬา บริการดานการศึกษา การวิจัย ความชวยเหลือทางการแพทย
และสังคม
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑที่นําเขาภายใตสถานการณดังกลาวขางตนจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดการติดฉลาก
FOPL ณ จุดที่เขาสูเม็กซิโก ซึ่งรวมถึงสินคาสําหรับธุรกิจบริการดานอาหารถึงแมวาการการแกไขกฎระเบียบ NOM051 จะกําหนดไวสําหรับอาหารบรรจุภาชนะและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลสําหรับผูบริโภคขั้นสุดทายก็ตาม
2. กฎระเบียบใหมฉลากโภชนาการดานหนาบรรจุภัณฑ (Front-Of-Package Label: FOPL)
ตามกฎระเบียบดานฉลากของเม็กซิโกกําหนดวา อาหารแปรรูปและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลทั้งที่ผลิตภายในประเทศ
และนําเขาเพื่อการขายปลีกในเม็กซิโกตองอยูภายใตขอบังคับการติดฉลาก ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบใหม “การติดฉลาก
ด า นหน า ของบรรจุ ภั ณ ฑ ” (Front-of-Package Labeling: FOPL) ซึ่ ง เป น ผลมาจากการแก ไ ขกฎหมายมาตรฐาน
NOM-051 (เกี่ยวกับขอกําหนดการติดฉลากทั่วไปสําหรับอาหารบรรจุภาชนะและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล – ขอมูล
ทางการคาและสุขภาพ ซึ่งกําหนดใหติดเครื่องหมายแจงเตือนบนฉลากดานหนาบรรจุภัณฑสินคาอาหารแปรรูปและ
เครื่องดื่มที่มีสารอาหาร (เชน ไขมัน น้ําตาล โซเดียม ฯลฯ สูงเกินเกณฑวิกฤตซึ่งอาจนําไปสูภาวะสุขภาพที่ไม พึง
ประสงค เพื่อใหผูบริโภคไดสังเกตผลิตภัณฑที่มีปริมาณแคลอรี่ น้ําตาล โซเดียมและไขมันอิ่มตัวทีเ่ กินเกณฑที่กําหนดได

-2งายขึ้นดวยเครื่องหมายรูปแปดเหลี่ยมสีดําและตัวอักษรสีขาว (ดังภาพดานลาง โดยไดประกาศเปนกฎหมายเมื่อวันที่
27 มีนาคม 2563 และมีผลบังคับใชวันที่ 1 ตุลาคม 2563

นอกจากนี้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนอื่นๆ เชน ขอกําหนดการเพิ่มขอควรระวังสําหรับผลิตภัณฑท่ีมี
คาเฟอีนและสารใหความหวาน และการหามใชตัวละคร กราฟก รูปภาพ หรือเกมบนผลิตภัณฑที่มีเปาหมายเพื่อเพิ่ม
การบริโภคของเด็ก
3. การบังคับใช การปรับเปลี่ยน FOPL กําหนดใหมี 3 ระยะ โดยระยะแรกเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม
2563 และจะดําเนินไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 (3 ป ในชวงนี้ผูผลิตแตละราย จะตองคํานวณและประเมินวา
ระดับสวนประกอบใดที่เกินเกณฑวิกฤตที่รัฐบาลกําหนดสําหรับสารอาหารที่ระบุในอาหารแปรรูปบรรจุภาชนะและ
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ดังนี้
ก) ผลิตภัณฑที่มีน้ําตาลเพิ่ม ประเมินโดยพิจารณาจากน้ําตาลและแคลอรี่ที่เพิ่มเขาไป
ข) ผลิตภัณฑที่มีไขมันเพิ่ม ประเมินโดยพิจารณาจากไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส และแคลอรี่ และ
ค) ผลิตภัณฑที่มีโซเดียม การประเมินตามปริมาณโซเดียมที่เติมเทานั้น
รูปแบบเครื่องหมายเตือน ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
ก) แบบอักษร: Arial Bold;
ข) สี: ดําหรือขาวตัดกับพื้นหลัง และ
ค) ขนาด: ขนาดขั้นต่ําตามขอแนะนํา
4. แนวทางปฏิบัตใิ หสอดคลองกับกฎระเบียบ
ก) ผูนําเขาในเม็กซิโก แนวทางเลือกสําหรับผูนําเขาในเม็กซิโกในการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลอง
กับกฎระเบียบ ไดแก
• ใบรับรองการประเมินความสอดคลองของฉลากที่เรียกวา constancia ซึ่งเปนเอกสารที่
ออกใหกับผูผลิต ผูแปรรูป ผูนําเขา ผูคา หรือผูใหบริการ ซึ่งเปนหลักฐานการปฏิบัติตามขอกําหนด การไมปฏิบัติตาม
หรือผลิตภัณฑไมอยูภายใตขอบขายที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่กําหนดไวในมาตรฐาน NOM-051
• การปฏิบัติตามขอกําหนดของ NOM ที่คลังเก็บสินคาทั่วไป ซึ่งหนวยตรวจสอบที่ไดรับ
อนุมัติจากกระทรวงเศรษฐกิจอาจดําเนิน การตรวจสอบความถูกตองตามกฎระเบียบฉลากของอาหารแปรรู ป และ
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลภายใตการติดฉลาก FOPL ที่คลังเก็บสินคาทั่วไป
• การปฏิบัติตามขอกําหนดของ NOM ที่คลังสินคาของผูนําเขา ซึ่งหนวยตรวจสอบที่ไดรับ
อนุมัติจากกระทรวงเศรษฐกิจอาจตรวจสอบความถูกตองตามกฎระเบียบฉลากของอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอลภายใตการติดฉลาก FOPL ที่คลังสินคาของผูนําเขา

-3หากตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงเศรษฐกิจไมสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบไดเนื่องจากขอมูลที่ไดรับจากจากผูผลิต ผูแปรรูป ผูคา หรือผูใหบริการมีไมเพียงพอ หนวยตรวจสอบจะมี
สิทธิ์ที่จะไมออกความเห็นหรือใบรับรอง constancia
ข) ผูสงออกในตางประเทศ ผูที่สนใจหรือผูสงออกสินคาอาหารและเครื่องดื่มไปยังตลาดเม็กซิโก
ควรทํางานอยางใกลชิดกับผูนําเขา ผูจัดจําหนาย และตัวแทนศุลกากรเพื่อพิจารณาวาสินคาใดบางที่จะไดรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงนี้และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เปน ปจจุบั นได อยางไร เนื่องจากผูนําเขาในเม็กซิโ กจะต อง
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามขอบังคับการติดฉลากเพราะถือวาเปนตัวแทนของบริษัทในประเทศ ดังนั้น ผูประกอบการ
ในตางประเทศจึงควรมีการสื่อสารที่ดีกับผูนําเขาและผูที่เกี่ยวของกับการนําเขาในเม็กซิโกเพื่อทําความเขาใจและเตรียม
ความพรอมดานเอกสารที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
นอกจากนี้ ยังสามารถสืบคนขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของ Servicio Nacional de Informacion
Comercio Exterior (SNICE) https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/etiquetado.normas.2020.html ซึ่ ง ให
ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับการติดฉลาก ผลิตภัณฑที่เขาขายตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ และวิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ที่มา:
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Modifications
%20to%20the%20Mexican%20Foreign%20Trade%20Law%20Removes%20Prior%20Exemptions%20to
%20Front-of-Package%20Labeling%20_Mexico%20CIty%20ATO_Mexico_10-05-2020
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
ตุลาคม 2563

