การเรียกคืนและการถอนคืนอาหาร
ซัพพลายเออร์ อาหาร รวมทังผู
้ ้ ผลิตและผู้นาเข้ า จะต้ องกาหนดขันตอนในการเรี
้
ยกคืนและถอนคืนอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรื อไม่เหมาะสม
ผู้ค้าปลีกต้ องหยุดขายอาหารที่ถกู เรี ยกคืน
การเรียกคืนอาหาร (Food recall)
หมายความว่ าอะไร?
การเรี ยกคืนอาหารมีไว้ เพื่อนาอาหารที่มีความเสี่ยงแบบทันที
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนออกมาจากการ
ขาย ปกติแล้ ว ผู้ผลิต ผู้จดั จาหน่าย หรื อผู้นาเข้ า
จะเป็ นผู้เริ่มต้ นการเรี ยกคืนอาหาร
และต้ องแจ้ งการเรี ยกคืนนั ้นต่อหน่วยงานรัฐบาลระดับมลรัฐแ
ละเครื อรัฐ

การถอนคืนอาหาร (Withdrawal)
หมายความว่ าอย่ างไร?
การถอนคืนอาหารเป็ นการกระทาที่ทาเพื่อนาผลิตภัณฑ์อาหา
รออกจากการขาย
แม้ ว่าจะยังไม่มีปัญหาต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประ
ชาชน ปกติแล้ วจะทาเนื่องจากสองสาเหตุ:
1.

2.

ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพไม่ได้ มาตรฐานหรื อมีความผิดปก
ติของฉลาก
แต่ไม่เป็ นความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน
เพื่อเป็ นการระวังไว้ ก่อน
ระหว่างรอการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เ
ป็ นไปได้ ต่อสุขภาพของประชาชน ทั ้งนี ้
ถ้ าพบว่ามีความเสีย่ งต่อสุขภาพของประชาชน
ก็จะมีการเรี ยกคืนอาหารดังกล่าว

ไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งการถอนคืนอาหารให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบ

ประเภทการเรียกคืนอาหาร
การเรี ยกคืนอาหารเป็ นการกระทาเพื่อนาผลิตภัณฑ์อาหารออ
กจากการขายเพื่อลดให้ เหลือน้ อยที่สดุ หรือกาจัดความเสีย่ งต่
อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน
การเรี ยกคืนมีด้วยกันสามรูปแบบ:
ระดับการค้ า –
เป็ นการนาผลิตภัณฑ์ออกจากศูนย์กระจายสินค้ า
สถานที่ขายส่งและขายปลีก
การเรี ยกคืนประเภทนี ้อาจเกี่ยวข้ องกับโรงพยาบาล
ร้ านอาหาร
และธุรกิจจัดเลี ้ยงที่ขายอาหารที่ผลิตเพื่อการบริโภคทันที

หรื ออาหารที่จดั เตรี ยม ณ สถานที่
การเรี ยกคืนประเภทนี ้จะมีขอบเขตอยูเ่ ฉพาะอาหารที่ขายส่ง
หรื อถ้ าเป็ นอาหารขายปลีก ก็จะเป็ นการขายเพื่อบริโภคทันที
ระดับผู้บริโภค –
เกี่ยวข้ องกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์จากทุกจุดในเครื อข่าย/ห่ว
งโซ่การผลิต กระจายสินค้ า และค้ าปลีก
รวมทั ้งผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับผลกระทบที่ผ้ บู ริโภคครอบครองอยู่
การเรี ยกคืนแบบบังคับ – เมื่อหัวหน้ าคณะผู้บริหาร (CEO)
ของหน่วยงานอาหารออกคาสัง่ ให้ ซพั พลายเออร์ เรี ยกคืนผลิต
ภัณฑ์อาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง

การดาเนินการเรี ยกคืนอาหาร
ตามมาตรฐาน 3.2.2, ข้ อ 12
วิธีปฏิบตั ิด้านความปลอดภัยของอาหารและข้ อกาหนดทัว่ ไป
ของกฎหมายมาตรฐานอาหาร ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง
หรื อผู้นาเข้ าอาหารจะต้ อง:


มีระบบการเรี ยกคืนอาหารที่ไม่ปลอดภัย



บันทึกระบบนี ้ลงในเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่สาม
ารถแสดงให้ เจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับอนุญาตดูได้ เมือ่ ร้ องขอ
และ



ปฏิบตั ิตามระบบนี ้เวลาเรี ยกคืนอาหารที่ไม่ปลอดภัย

การเริ่มต้ นการเรี ยกคืนอาหาร
หน่วยงานมาตรฐานอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
(FSANZ)
จะประสานงานการเรี ยกคืนอาหารทุกครัง้ ในระดับประเทศ
หน่วยงานอาหารของ NSW
มีหน้ าที่เฝ้าระวังการเรียกคืนอาหาร
รวมทั ้งประสานงานกับผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้นาเข้ าในรัฐ NSW
การเรี ยกคืนอาหารส่วนใหญ่จะเริ่มต้ นโดยธุรกิจเมื่อระบบเฝ้า
ระวังการผลิตอาหารตรวจพบความผิดพลาด
หรื อเพื่อตอบสนองต่อการร้ องเรี ยนจากประชาชน
หรื อเป็ นผลจากการทดสอบของรัฐบาล
ถ้ าจาเป็ นต้ องมีการเรี ยกคืนอาหาร
ผู้ประสานงานการเรี ยกคืน (Recall Coordinator) ของ
FSANZ และหน่วยงานอาหารของ NSW จะร่วมมือกับผู้ผลิต
ผู้นาเข้ า
หรื อผู้จดั จาหน่ายเพื่อยืนยันว่าจะการเรี ยกคืนจะดาเนินไปอย่
างมีประสิทธิภาพ

รายการเรียกคืนอาหาร
ดูรายละเอียดการเรี ยกคืนอาหารจากผู้บริโภคระดับประเทศเ
มื่อเร็วๆนี ้ได้ ที่www.foodstandards.gov.au/industry/foodre
calls/recalls/Pages/default.aspx

เพือ่ ช่วยธุรกิ จในการจัดทาแผนการเรี ยกคืนอาหาร FSANZ
มีคู่มือทีช่ ือ่ “ขัน้ ตอนการเรี ยกคืนของอุตสาหกรรมอาหาร”
(Food Industry Recall Protocol) –
ข้อมูลเกี ่ยวกับการเรี ยกคืนอาหารของออสเตรเลียและการเขี ย
นแผนการเรี ยกคืนอาหาร

ผู้ค้าปลีกอาหาร

รับสาเนาของคู่มือนี ้จากเว็บไซต์ของ FSANZ ที่
www.foodstandards.gov.au/industry/foodrecalls/firp/pa
ges/default.aspx

รี ยกคืนอยู่

เพื่อช่วยเหลือธุรกิจเพิม่ เติม
หน่วยงานอาหารได้ จดั ทาแผนปฏิบตั ิการเรี ยกคืนอาหารให้ ท่า
นดาวน์โหลดได้ ที่
http://www.foodauthority.nsw.gov.au/_Documents/indu
stry/food_recall_action_plan.docx

เป็ นความรับผิดชอบของผู้ค้าปลีกอาหารทุกคนที่จะต้ องนาผลิต
ภัณฑ์ที่ถกู เรี ยกคืนทุกชิ ้นออกจากการขาย
จะเป็ นการทาผิดระเบียบถ้ าผู้ค้าปลีกยังคงขายผลิตภัณฑ์ที่ถกู เ

ข้ อมูลเพิ่มเติม
ถ้ าท่านกาลังพิจารณาการเรี ยกคืนอาหารที่ผลิตหรื อจัดจาหน่
ายโดยธุรกิจของท่าน กรุณา:


โทรแจ้ งผู้ประสานงานการเรี ยกคืนของหน่วยงานอาหา
รของ NSW ที่เบอร์ 1300 552 406



แวะชมเว็บไซต์ของ FSANZ ที่
www.foodstandards.gov.au/industry/foodrecalls/
Pages/default.aspx



อ่านมาตรฐาน 3.2.2
วิธีปฏิบตั ิด้านความปลอดภัยของอาหารและข้ อกาหนด
ทัว่ ไปที่:
www.comlaw.gov.au/Details/F2012C00767

ประวัติหน่วยงานอาหารของรัฐ NSW หน่วยงานอาหารของรัฐ NSW (NSW Food Authority) เป็ นองค์กรของรัฐบาลที่ช่วยยืนยันว่าอาหารในรัฐ NSW
จะปลอดภัยและมีฉลากที่ถกู ต้ อง เราร่วมงานกับผู้บริ โภค อุตสาหกรรม
และองค์กรอื่นๆของรัฐบาลเพื่อลดการเกิดอาหารเป็ นพิษลงให้ เหลือน้ อยที่สดุ ด้ วยการให้ ข้อมูลและกากับดูแลการผลิตที่ปลอดภัย การเก็บรัก ษา การขนส่ง
การประชาสัมพันธ์ และการจัดเตรี ยมอาหาร
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