การเรียกคืน
และการถอนคืนอาหาร
การถอนคืนนันไม่
้ จาเป็ นต้ องแจ้ งต่อเจ้ าหน้ าที่
ผู้ผลิตและผู้นาเข้ าอาหารต้ องมีขนตอน
ั้
การเรี ยกคืนและถอนคืนอาหารที่ไม่ปลอ การเริ่มต้ นเรียกคืนอาหาร
องค์กรมาตรฐานอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแล
ดภัยหรื อไม่เหมาะสม
นด์ (FSANZ)
ผู้ค้าปลีกต้ องหยุดวางขายอาหารที่ถกู เรี จะประสานงานการเรียกคืนอาหารทุกครัง้ ในระดับ
ประเทศ หน่วยงานอาหารของ NSW (NSW Food
ยกคืน

การเรี ยกคืนอาหารคืออะไร?

Authority)
การเรียกคืนอาหาร (Food recall)
มีหน้ าที่เฝ้าระวังการเรียกคืนอาหารและประสานงา
เกิดขึ ้นเมื่ออาหารมีอนั ตรายเฉียบพลันต่อสุขภาพแ นกับผู้ผลิตใน NSW หน่วยงาน Food Authority
ละความปลอดภัยของประชาชนและถูกหยุดวางขา ยังมีอานาจสัง่ ให้ เรียกคืนอาหารได้ ถ้าจาเป็ น
ย
การเรียกคืนอาหารส่วนใหญ่จะเริ่มต้ นโดยธุรกิจเมื่อ
ปกติแล้ วการเรียกคืนอาหารมักจะเริ่มต้ นจากผู้ผลิต
ระบบเฝ้าระวังการผลิตอาหารตรวจพบความผิดปก
หรือผู้นาเข้ า
ติ เพื่อตอบสนองต่อการ้ องเรียนของประชาชน
และต้ องมีการรายงานเจ้ าหน้ าที่รัฐบาลระดับมลรัฐ
หรือเป็ นผลจากการตรวจสอบของภาครัฐ
และเครือรัฐ
ถ้ าพบว่าข้ อกังวลนันร้
้ ายแรงพอที่จะให้ มีการเรียกคื
การถอนคืนอาหารคืออะไร?
นอาหาร ผู้ประสานงานการเรียกคืน (Recall
Coordinator) ของหน่วยงาน Food Authority
การถอนคืน (Withdrawal)
คือปฏิบตั ิการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารออกจากการวา ก็จะร่วมมือกับผู้ผลิตเพื่อยืนยันว่าการเรียกคืนนัน้
งขายแม้ วา่ จะยังไม่เกิดปั ญหาหรือเป็ นอันตรายต่อ ดาเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สุขภาพของประชาชน
อาจเกิดขึ ้นได้ ด้วยเหตุผลสองข้ อคือ:
1. ผลิตภัณฑ์มีจดุ เสียด้ านคุณภาพ
น ้าหนักน้ อยกว่าปกติ
หรือมีความผิดปกติของฉลากที่ไม่ก่อให้ เกิดค
วามเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน
2. เพื่อเป็ นการปลอดภัยไว้ ก่อนและรอการตรวจ
สอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น
ต่อประชาชน
ถ้ าพบว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาช
นก็ต้องเรียกคืนอาหารดังกล่าว
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ประเภทของการเรี ยกคืนอาหาร
ระดับการค้ า –
เป็ นการเรียกคืนผลิตภัณฑ์จากศูนย์จดั จาหน่ายแล
ะผู้ค้าส่ง ซึง่ อาจครอบคลุมถึงโรงพยาบาล
ร้ านอาหาร และกิจการจัดเลี ้ยงขนาดใหญ่อื่นๆ
รวมทังร้้ านค้ าที่ขายอาหารที่ผลิตเพื่อการบริโภคทัน
ทีหรืออาหารที่จดั เตรียมในสถานที่ทาธุรกิจอาหาร
ระดับผู้บริโภค –
เป็ นการเรียกคืนผลิตภัณฑ์จากทุกจุดของการผลิต
การจัดจาหน่าย และเครือข่าย/ห่วงโซ่การขายปลีก

nswfoodauthority

nswfoodauth

รวมทังผลิ
้ ตภัณฑ์ที่ได้ รับผลกระทบที่อยูใ่ นมือของผู้
บริโภคแล้ ว
การเรียกคืนที่บริ ษัทเริ่มต้ น –
คือการที่ผ้ ผู ลิตหรือผู้นาเข้ าเป็ นฝ่ ายริ เริ่มการเรียกคื
นอาหารเอง
การเรียกคืนด้ วยการบังคับ –
เมื่อประธานผู้บริหารของหน่วยงาน Food
Authority
สัง่ ให้ ผ้ ผู ลิต/ผู้นาเข้ าเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหาร

การทาการเรี ยกคืนอาหาร
ตามมาตรฐาน 3.2.2 ข้ อ 12
การปฏิ บตั ิและข้อกาหนดทัว่ ไปเรื ่องความปลอดภัย
ของอาหารในกฎหมายมาตรฐานอาหารนัน้ ผู้ผลิต
ผู้ค้าส่ง หรือผู้นาเข้ าอาหารจะต้ อง:
 มีระบบดาเนินการเรียกคืนอาหารที่ไม่ปลอดภั
ย
 เขียนระบบนี ้ไว้ ในเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษ
ร
เพื่อแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ไู ด้ รับมอบอานาจเมื่อเ
จ้ าหน้ าที่ขอ และ
 ปฏิบตั ิตามระบบนี ้เวลาเรียกคืนอาหารที่ไม่ปล
อดภัย
เพื่อช่วยธุรกิจในการจัดทาแผนเรียกคืนอาหาร
FSANZ มีคมู่ ือชื่อ
ระเบียบการเรี ยกคืนของอุตสาหกรรมอาหาร –
ข้อมูลเกีย่ วกับการเรี ยกคืนอาหารในออสเตรเลี ยแล
ะการเขี ยนแผนเรี ยกคืนอาหาร
ท่านสามารถดูสาเนาของคูม่ ือดังกล่าวได้ จากเ
ว็บไซต์ของ FSANZ

ที่www.foodstandards.gov.au/industry/foo
drecalls/firp/pages/default.aspx

รายชื่อการเรี ยกคืนอาหารในปั จจุบัน
ท่านสามารถดูรายละเอียดของการเรียกคืนอา
หารสาหรับผู้บริโภคระดับประเทศเมื่อเร็วๆนี ้ได้
ที่www.foodstandards.gov.au/industry/foo
drecalls/recalls/Pages/default.aspx

 แวะชมเว็บไซต์ของ FSANZ
ได้ ที่www.foodstandards.gov.au/indust
ry/foodrecalls/Pages/default.aspx


ดูมาตรฐาน
3.2.2การปฏิ บตั ิและข้อกาหนดทัว่ ไปเรื ่องความ
ปลอดภัยของอาหาร
ได้ ที่:www.comlaw.gov.au/Details/F2012C0
0767

ผู้ค้าปลีกอาหาร
เป็ นหน้ าที่ของผู้ค้าปลีกอาหารทุกคนทีจ่ ะต้ องหยุดว
างขายผลิตภัณฑ์ที่ถกู เรียกคืนทุกชิ ้น
หากผู้ค้าปลีกยังคงขายผลิตภัณฑ์ที่ถกู เรียกคืนก็จะ
เป็ นการทาผิดระเบียบนี ้

ข้ อมูลเพิ่มเติม
ถ้ าท่านกาลังคิดจะเรียกคืนอาหารทีผ่ ลิตหรือจัดจา
หน่ายโดยธุรกิจของท่าน กรุณาติดต่อ:
 ทางโทรศัพท์กบั เจ้ าหน้ าที่ประสานงานการเรีย
กคืน (Recall Coordinator) หน่วยงาน NSW
Food Authority ได้ ที่เบอร์
1300 552 406
 แวะชมเว็บไซต์ของ NSW Food Authority
ได้ ที่www.foodauthority.nsw.gov.au

About the NSW Food Authority: The NSW Food Authority is the government organisation that helps ensure NSW food is safe
and correctly labelled. It works with consumers, industry and other government organisations to minimise food poisoning by
providing information about and regulating the safe production, storage, transport, promotion and preparation of food.
Note: This information is a general summary and cannot cover all situations. Food businesses are required to comply with all of
the provisions of the Food Standards Code and the Food Act 2003 (NSW).

6 Avenue of the Americas, Newington NSW 2127
PO Box 6682, Silverwater NSW 1811
T1300 552 406
contact@foodauthority.nsw.gov.au
ABN 47 080 404 416
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