กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ฉบับปี ค.ศ. 2015 (ฉบับแปลภาษาไทย)
บทที่ 1 หลักการทั่วไป
มาตราที่ 1 กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพื่อประกันความปลอดภัยอาหารและความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกาย
และชีวิตของผู้บริโภค
มาตราที่ 2 กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในอาณาเขตสาธารณรัฐประชาชนจีนและในกิจกรรมต่อไปนี้
1) การผลิตและแปรรูปอาหาร (เรียกว่า“การผลิตอาหาร”) การจัดจาหน่าย และการให้บริการ
อาหาร (เรียกว่า“การจัดการอาหาร”)
2) การผลิตและจัดการสารเติมแต่งในอาหาร
3) การผลิตและจัดการวัตถุดิบที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร สารชาระล้าง และสารฆ่าเชื้อ
ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในสาหรับผลิตและจัดการอาหาร (เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร”)
4) การใช้สารเติมแต่งและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารของผู้ผลิตและจัดการอาหาร
5) การเก็บรักษาและขนส่งอาหาร
6) การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร สารเติมแต่งในอาหารและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร
คุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่มาจากผลผลิตทางการเกษตร (เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร”)
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคุณภาพและความปลอดภัยด้านผลิตผลทางการเกษตรของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน อย่างไรก็ตาม การขาย การกาหนดมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย และการเปิดเผยข้อมูล
ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องด้านผลผลิตทางเกษตร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางเกษตรที่ได้กล่าวถึงในกฎหมาย
ฉบับนี้ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้
มาตราที่ 3 การปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาหาร มุ่งเน้นการป้องกันเป็นหลัก การจัดการความเสี่ยง การควบคุม
ทั้งระบบ เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์ในการจัดการที่เข้มงวด
มาตราที่ 4 ผู้ผลิตและจัดการอาหาร จะต้องรับผิดชอบกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารที่ตนผลิตและ
จัดการ โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหาร และจะต้อง
รับ ประกัน ความปลอดภัย ด้านอาหาร มีความซื่อสั ตย์ มีความรับ ผิด ชอบต่อผู้ บริโ ภคและสั งคม ได้ รับการ
ควบคุมตรวจสอบจากสังคม
มาตราที่ 5 รัฐบาลกลางแต่งตั้งและกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยอาหารและ
คณะกรรมการอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจี น (CFDA)1 เพื่อกากับดูแลกิจกรรมการผลิตและ
จัดการอาหารตามกฎหมายฉบับนี้และมีบทบาทหน้าที่ซึ่งกาหนดโดยรัฐบาลกลาง
1

คณะกรรมการอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CFDA) เป็ นองค์กรของรัฐสังกัดตรงภายใต้รัฐบาลกลางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีอานาจหน้าที่กากับดูแลยา เครื่ องมือ
อุปกรณ์แพทย์ เครื่ องสาอางและอาหาร ตั้งแต่การผลิต การกระจาย และการจัดจาหน่าย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 และมีสถานที่ทาการในระดับมณฑล เมือง อาเภอทัว่ จีน
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หน่ ว ยงานกากับ ดูแ ลสาธารณสุ ขและวางแผนครอบครั ว แห่ ง ชาติภ ายใต้ รัฐ บาลกลาง (NHFPC)2 จัด การ
ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยด้านอาหาร กาหนดและประกาศมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านอาหารระดับชาติ ควบคู่ไปกับ คณะกรรมการอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CFDA) ตาม
กฎหมายฉบับนี้และมีบทบาทหน้าที่ที่กาหนดขึ้นโดยรัฐบาลกลาง
กระทรวงและหน่ ว ยงานอื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้องภายใต้รั ฐ บาลกลางรับ ผิ ดชอบงานด้ านความปลอดภัยอาหาร
ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายฉบับนี้และมีบทบาทหน้าที่ที่กาหนดขึ้นโดยรัฐบาลกลาง
มาตราที่ 6 หน่วยงานรัฐบาลระดับอาเภอขึ้นไปรับผิดชอบในการตรวจสอบ ดูแล และจัดการความปลอดภัย
อาหารในพื้นที่นั้น จัดการและร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อการควบคุมและดาเนินงานด้านความปลอดภัย
อาหาร รวมถึงการติดตามเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร โดยจัดตั้งกลไกการดูแลความปลอดภัย
อาหารและวิธีการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
หน่วยงานรัฐบาลระดับอาเภอขึ้นไปกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานกากับดูแลอาหารและยา
หน่วยงานสาธารณสุขและแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกากับดูแลงานด้านความปลอดภัย
อาหารภายในบทบาทหน้าที่ของตนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
หน่วยงานกากับดูแลอาหารและยาระดับอาเภอสามารถจัดตั้งสถานที่ทาการในหมู่บ้าน ตาบล หรือพื้นที่เฉพาะ
ในเขตที่รับผิดชอบ
มาตราที่ 7 หน่วยงานรัฐบาลระดับอาเภอขึ้นไปต้องกระจายอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในงานกากับ
ดูแลความปลอดภัยด้านอาหารไปถึงตัวบุคคลอย่างชัดเจน หน่วยงานรัฐบาลระดับที่สูงกว่ามีหน้าที่ตรวจตรา
และประเมินผลงานกากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของหน่วยงานรัฐบาลระดับรองลงมา หน่วยงาน
รัฐบาลประจาอาเภอขึ้นไปมีหน้าที่ตรวจตราและประเมินผลงานกากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของ
หน่วยงานกากับดูแลอาหารและยา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
มาตราที่ 8 หน่วยงานรัฐบาลระดับอาเภอขึ้นไปควรบรรจุงานความปลอดภัยด้านอาหารลงในแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติในพื้นที่ จัดงบประมาณในการกากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร เพิ่มกาลังความสามารถ
ในการกากับดูแลและบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร และประกันงานด้านความปลอดภัยของอาหาร
หน่วยงานกากับดูแลอาหารและยาระดับ อาเภอขึ้นไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มการสื่อสาร และ
ประสานงานระหว่างกันอย่างใกล้ชิด ใช้อานาจทางกฎหมายปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
มาตราที่ 9 สมาคมอุตสาหกรรมอาหารต้องเสริมสร้างวินัยในการประกอบกิจการ สร้างมาตรฐานใน
อุ ต สาหกรรม และระบบการให้ ร างวั ล และการลงโทษ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล และเทคโนโลยี ใ นการจั ด การ
2

หน่วยงานกากับดูแลสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ (NHFPC) เป็ นองค์กรของรัฐสังกัดตรงภายใต้รัฐบาลกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี น มีอานาจหน้าที่ในการ
วางแผนจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุขและวางแผนครอบครัวของประเทศ กาหนดระบบการใช้ยาและนโยบายการคุมกาเนิดของประเทศ กากับดูแลอนามัยและสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
17 มีนาคม 2556 และมีสถานที่ทาการในระดับมณฑล เมือง อาเภอทัว่ จีน
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ความปลอดภัยด้านอาหาร ให้คาแนะนาและผลักดันผู้ผลิตและจัดการอาหารให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับอุตสาหกรรมอาหารและเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยด้านอาหาร
สมาคมผู้ บ ริ โ ภคและองค์ กรผู้ บ ริ โ ภคอื่ น ๆ ทาหน้ า ที่ก ากั บดู แลเชิ งสั ง คมตามกฎหมายในการตรวจสอบ
การกระทาที่ละเมิดต่อสิทธิของผู้บริโภคหรือผิดต่อข้อกฎหมายนี้
มาตราที่ 10 หน่วยงานรัฐบาลในทุกระดับจะเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยของอาหาร
สนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ในสังคม ชุมชน ผู้ผลิตและจัดการอาหารจัดกิจกรรมเผยแพร่ค วามรู้ด้านกฎหมายและ
มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร และสนับสนุนการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
สื่อมวลชนควรเผยแพร่กฎหมายความปลอดภัยอาหาร กฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานความปลอดภัย
อาหารให้ แก่ส าธารณชน และติดตามและตรวจสอบการกระทาที่ล ะเมิดกฎหมายความปลอดภั ยอาหาร
โดยรายงานข้อมูลตามความจริงและเป็นธรรม
มาตราที่ 11 รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารและการวิจัยประยุกต์
สนับ สนุ นให้ผู้ ประกอบการและผู้ ดาเนิน การเพิ่มความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการดูแล
ตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
รัฐบาลจัดตั้งระบบการจัดการสารเคมีปราบศัตรูพืชที่เข้มงวด เร่งยกเลิกการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชที่มีสารเคมี
รุน แรงและสารพิษตกค้างสู ง ส่ งเสริมและพัฒ นาการใช้ผ ลิ ตภัณฑ์ทางเลื อกที่มีประสิ ทธิภ าพในการกาจัด
ศัตรูพืช สารพิษตกค้างต่า มีความเป็นพิษต่า และสลายตัวง่าย
มาตราที่ 12 องค์กรหรือบุคคลมีสิทธิแจ้งข้อมูลการละเมิดกฎหมายความปลอดภัยอาหาร และขอรับทราบ
ข้อมูลความปลอดภัยด้านอาหารจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการควบคุม
กากับดูแลด้านความปลอดภัยอาหาร
มาตราที่ 13 บุคคลหรือองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อการกากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร จะได้รับการชมเชย
และรางวัลจากภาครัฐ
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บทที่ 2 การตรวจสอบอันตรายในอาหารและการประเมินเพื่อควบคุมความปลอดภัยอาหาร
มาตราที่ 14 รัฐบาลได้สร้างระบบตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร ตรวจตราความเจ็บป่วยที่เกิดจาก
อาหาร (food borne) การปนเปื้อนในอาหาร และปัจจัยที่เป็นอันตรายในอาหาร
หน่วยงานกากับดูแลสาธารณสุขและวางแผนครอบครัว (NHFPC) พร้อมกับคณะกรรมการอาหารและยาแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (CFDA) กระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค (AQSIQ) ฯลฯ ภายใต้
รัฐบาลกลาง ร่วมกันกาหนดและบังคับใช้แผนการตรวจสอบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ
เมื่อคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CFDA) และกระทรวงอื่น ๆ ภายใต้รัฐบาลกลาง
ได้รับแจ้งข้อมูลความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารแล้ว จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที และแจ้ง
หน่วยงานกากับดูแลสาธารณสุขและวางแผนครอบครัวภายใต้รัฐบาลกลาง (NHFPC) เมื่อหน่วยงานกากับดูแล
สาธารณสุขและวางแผนครอบครัวภายใต้รัฐบาลกลาง (NHFPC) ได้รับแจ้งข้อมูลเตือนภัยด้านความปลอดภัย
อาหารและโรคที่เกิดจากอาหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานโรงพยาบาลแล้ว จะต้องร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้รัฐบาลกลางเพื่อทาการวิเคราะห์และวินิจฉัย หากมีความจาเป็น ควรปรับแผน
ตรวจสอบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติ
หน่วยงานกากับดูแลสาธารณสุขและวางแผนครอบครัวระดับจังหวัด เขตปกครองพิเศษ และเทศบาล ร่วมกับ
หน่ วยงานกากับดูแลอาหารและยา พร้อมทั้งหน่ว ยงานกากับดูแลคุณภาพสินค้าในระดับเดียวกันกาหนด
ปรั บ ปรุ ง แผนการตรวจสอบ และก ากั บ ดู แ ลความเสี่ ย งด้ า นความปลอดภั ย อาหาร โดยยึ ด ถื อ แผนการ
ตรวจสอบและกากับดูแลความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ และพิจารณาถึงสภาวการณ์ในพื้นที่
รับผิดชอบของตน แผนงานดังกล่าวจะต้องนาเสนอหน่วยงานกากับดูแลสาธารณสุขและวางแผนครอบครัว
ภายใต้รัฐบาลกลาง (NHFPC) และปฏิบัติต่อไป
มาตราที่ 15 หน่วยงานด้านเทคนิคตรวจสอบความปลอดภัยอาหารควรดาเนินงานตรวจสอบตามแผนงาน
ตรวจสอบและกากับดูแลความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร ประกันความถูกต้องและแม่นยาของข้อมูล และ
รายงานข้อมูลจากการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์ตามแผนงานตรวจสอบและกากับดูแลความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยอาหาร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารมีสิทธิที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลและตัวอย่างในสถาน
เพาะปลูกสินค้าเกษตรเพื่อการบริโภคและสถานที่ผลิ ตและจัดการอาหาร อีกทั้งชาระค่าตัวอย่างสินค้าตาม
ราคาตลาด
มาตราที่ 16 หากผลการตรวจสอบพบว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร
หน่วยงานกากับดูแลสาธารณสุขและวางแผนครอบครัวประจาอาเภอขึ้นไปจะต้องแจ้งข้อมูลให้กับหน่วยงาน
กากับดูแลอาหารและยา และหน่วยงานอื่นและรัฐบาลระดับเดียวกัน รวมทั้งหน่วยงานกากับดูแลสาธารณสุข
และวางแผนครอบครั ว ระดั บ สู ง กว่ า ทัน ที หน่ว ยงานก ากั บ ดูแ ลอาหารและยาและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ควร
ดาเนินการตรวจสอบต่อไป
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มาตราที่ 17 รัฐบาลสร้างระบบการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยของอาหาร โดยการใช้หลัก
ทางวิทยาศาสตร์และอ้างอิงการข้อมูลจากการตรวจสอบประเมินความเสี่ยง ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความเสี่ยงของอาหาร สารเติมแต่งในอาหาร ปัจจัยความเสี่ยงทางชีวภาพ ทางเคมีและ
ทางกายภาพในอาหาร
หน่วยงานกากับดูแลสาธารณสุขและวางแผนครอบครัวภายใต้รัฐบาลกลาง (NHFPC) เป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน
การจัดการการประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยของอาหาร ตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการประเมินความ
เสี่ ย งความปลอดภัย ของอาหาร ซึ่งประกอบด้ว ยผู้ เ ชี่ยวชาญในสาขาแพทยศาสตร์ เกษตรกรรม อาหาร
โภชนาการ ชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยหน่วยงาน
กากับดูแลสาธารณสุขและวางแผนครอบครัวภายใต้รัฐบาลกลาง (NHFPC) เป็นผู้ประกาศผลการประเมินความ
เสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร
การประเมินความปลอดภัยในสารเคมีปราบศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี ยารักษาโรคสัตว์ อาหารสัตว์ และสารเติมแต่งใน
อาหารสัตว์ จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยของ
อาหารเข้าร่วมการประเมิน
ห้ามมิให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบจากผู้ผลิตและจัดการอาหาร และควรชาระค่าตัวอย่างสินค้าตาม
ราคาตลาด
มาตราที่ 18 หากมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ควรทาการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร
1) ได้รับการร้องเรียนหรือตรวจพบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในอาหาร สารเติมแต่งในอาหาร
และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร
2) เพื่อใช้เป็นหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการกาหนดหรือปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านอาหารแห่งชาติ
3) เพื่อกาหนดพื้นที่สาคัญในการกากับดูแล หรือรายการผลิตภัณฑ์สาคัญที่ต้องมีการประเมินความเสี่ยง
4) ค้นพบปัจจัยใหม่ที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอาหาร
5) ความจาเป็นในการวินิจฉัยว่า ปัจจัยดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของอาหาร
หรือไม่
6) หน่วยงานกากับดูแลสาธารณสุขและวางแผนครอบครัวภายใต้รัฐบาลกลาง (NHFPC) เห็นว่าควร
ประเมินความเสี่ยง
มาตราที่ 19 คณะกรรมการอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CFDA) กระทรวงควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบและกักกันโรค (AQSIQ) และหน่วยงานกากับดูแลการเกษตร (MOA)3 ภายใต้รัฐบาลกลาง ควรให้
คาแนะนาในการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร ให้ข้อมูลที่มาของความเสี่ยง ตัวเลขการ
ตรวจวัด และบทสรุปต่าง ๆ แก่หน่วยงานกากับดูแลสาธารณสุขและวางแผนครอบครัวภายใต้รัฐบาลกลาง
(NHFPC) หากพบความจาเป็นในการประเมินความเสี่ ยงความปลอดภัยของอาหาร หากพบเหตุตามที่ได้
กาหนดไว้ในมาตราที่ 18 หน่วยงานกากับดูแลสาธารณสุขและวางแผนครอบครัวภายใต้รัฐบาลกลาง
3

หน่วยงานกากับดูแลการเกษตรภายใต้รัฐบาลกลางของจีน ได้แก่ กระทรวงเกษตรของประเทศจีน (MOA) ซึ่ งจัดตั้งขึ้นเมื่อเมษายน 2531
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(NHFPC) จะต้องปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารทันทีและรายงานผลการประเมิน
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรัฐบาลกลาง
มาตราที่ 20 หน่วยงานกากับดูแลสาธารณสุขและวางแผนครอบครัว และหน่วยงานกากับดูแลการเกษตร
ระดับมณฑลขึ้นไป ควรสื่อสารและแจ้งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารและสินค้า
เกษตรเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในเวลาที่กาหนด
หน่วยงานกากับดูแลสาธารณสุขและวางแผนครอบครัวภายใต้รัฐบาลกลาง (NHFPC) และหน่วยงานกากับดูแล
การเกษตรภายใต้รัฐบาลกลาง (MOA) ควรสื่อสารและแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ
อาหารและสินค้าเกษตรเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในเวลาที่กาหนด
มาตราที่ 21 ผลจากการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร เป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่ อ
กาหนด พัฒนา และปรับปรุงมาตรฐานและการปฏิบัติงานประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร
ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยอาหารพบว่า อาหาร สารเติมแต่งในอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารนั้นไม่ปลอดภัย CFDA และ AQSIQ จะต้องแจ้งต่อสาธารณชนและผู้บริโภค
ทันทีเพื่อหยุดการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์นั้น และใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อประกันว่าอาหาร สารเติมแต่งใน
อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในอาหารดังกล่าวได้หยุดการผลิตและจัดจาหน่าย โดยNHFPC จะต้อง
ประสานกับ CFDA ในทันทีเพื่อกาหนด แก้ไข หรือปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารแห่งชาติ
ทันที หากมีความจาเป็น
มาตราที่ 22 คณะกรรมการอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CFDA) ควรประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในรัฐบาลกลางในการวิเคราะห์สภาวการณ์ด้านความปลอดภัยของอาหารจากผลการประเมิน
ความเสี่ยงและข้อมูลจากการตรวจสอบ หากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงด้านความปลอดภัย
ของอาหาร คณะกรรมการอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน (CFDA) จะต้องแจ้งเตือนเหตุและ
ประกาศสู่สาธารณชนภายในเวลา
มาตราที่ 23 หน่วยงานระดับอาเภอขึ้นไปจะต้องประสานร่วมงานกับกระทรวงอื่น ๆ คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานเทคนิค เพื่อจัดเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการประเมินและการกากับ
ดูแลความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารกับผู้ผลิตและจัดการอาหาร หน่วยงานตรวจสอบ หน่วยงานให้
การรับรอง สมาคมอุตสาหกรรมอาหาร สมาคมผู้บริโภค สื่อมวลชน บนหลักการทางวิทยาศาสตร์ เป็นกลาง
ภายในเวลา และโปร่งใส
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บทที่ 3 มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร
มาตราที่ 24 การกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร มุ่งเน้นในการปกป้องสุขภาพของประชาชน
เป็นหลักภายใต้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ
มาตราที่ 25 มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารเป็นมาตรฐานบังคับ ไม่ส ามารถนามาตรฐานอื่น
มาเป็นเกณฑ์ นอกเหนือจากมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร
มาตราที่ 26 มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารครอบคลุมดังต่อไปนี้
1) ข้อบังคับจานวนจุลินทรีย์ก่อโรค (Pathogenic) สารตกค้างสารเคมีปราบศัตรูพืช สารตกค้างยา
รักษาสัตว์ สารพิษชีวภาพ (Biotoxins) สารปรอท (สารโลหะหนักอื่น ๆ) ในอาหาร สารเติมแต่งในอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์
2) ชนิด ขอบเขตของการใช้ และจานวนการใช้ของสารเติมแต่งในอาหาร
3) ข้อบังคับส่วนประกอบทางโภชนาการของอาหารสาหรับทารกและเด็ก อาหารเสริมสาหรับบุคคลพิเศษ
4) ข้อบั งคับ เกี่ย วกับ ฉลาก เครื่ องหมาย และคาอธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร อาทิ
ด้านอนามัยและโภชนาการ
5) ข้อบังคับเกี่ยวกับสุขอนามัยในการผลิตและการจัดจาหน่ายอาหาร
6) ข้อบังคับเกี่ยวกับคุณภาพความปลอดภัยอาหาร
7) วิธีการและกระบวนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร
8) สาระอื่น ๆ ที่จาเป็นในการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร
มาตราที่ 27 หน่วยงานกากับดูแลสาธารณสุขและวางแผนครอบครัว (NHFPC) พร้อมกับหน่วยงานกากับดูแล
อาหารและยา (CFDA) ภายใต้รัฐบาลกลาง กาหนดและประกาศมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร ขณะที่
หน่วยงานบริหารจัดการมาตรฐานภายใต้รัฐบาลกลาง (SAC)4 เป็นผู้ให้หมายเลขมาตรฐาน
หน่วยงานกากับดูแลสาธารณสุขและวางแผนครอบครัว (NHFPC) กระทรวงเกษตร (MOA) และคณะกรรมการ
อาหารและยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CFDA) ภายใต้รัฐบาลกลางกาหนดปริมาณ วิธีการทดสอบ และ
ขั้นตอนในการทดสอบสารเคมีปราบวัชพืชตกค้างและยารักษาสัตว์ตกค้างในอาหาร
กระทรวงเกษตร (MOA) และหน่วยงานกากับดูแลสาธารณสุขและวางแผนครอบครัว (NHFPC) ภายใต้รัฐบาล
กลางกาหนดกระบวนการตรวจสอบปศุสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
มาตราที่ 28 การกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติ ควรพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยง
ด้ า นความปลอดภั ย ของอาหารและสิ น ค้ า เกษตร โดยใช้ ม าตรฐานและผลการประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า น
ความปลอดภัยของอาหารในสากล และควรประกาศร่างมาตรฐานอาหารแห่งชาติต่อสาธารณะ และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ผลิตอาหาร ผู้จาหน่ายอาหาร ผู้บริโภค และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4

หน่วยงานบริ หารจัดการมาตรฐานภายใต้รัฐบาลกลาง ได้แก่ Standardization Administration of the People's Republic of China (SAC) จัดตั้งขึ้นเมื่อเมษายน 2544 โดยรัฐบาลกลาง มีอานาจ
หน้าที่ในการกากับดูแลงานด้านมาตรฐานของจีน เป็ นตัวแทนของจีนในการเข้าร่ วมองค์กร ISO และ IEC
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มาตรฐานความปลอดภั ย ความด้า นอาหารแห่ งชาติ ต้ องได้ รับ การอนุมั ติจ ากคณะกรรมการการประเมิ น
มาตรฐานความปลอดภัย ของอาหารแห่ งชาติ ซึ่งจัดตั้งโดยหน่ว ยงานกากับดูแลสาธารณสุ ขและวางแผน
ครอบครัว (NHFPC) ภายใต้รัฐบาลกลาง อันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตร์ การเกษตร อาหาร
โภชนาการ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ พร้อมทั้งผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้รัฐบาลกลาง สมาคม
อุตสาหกรรมอาหาร สมาคมผู้ บริ โ ภค เพื่อตรวจสอบความถูกหลั กวิทยาศาสตร์และปฏิบัติได้จริงของร่าง
มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารแห่งชาติ
มาตราที่ 29 สาหรับอาหารประจาท้องถิ่นที่ยังไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารแห่งชาติ หน่วยงาน
กากับดูแลสาธารณสุขและวางแผนครอบครัวระดับมณฑล เขตปกครองตนเอง และเทศบาลมหานคร สามารถ
กาหนดและประกาศมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารท้องถิ่น และรายงานต่อ NHFPC เพื่อบันทึก
มาตรฐานท้องถิ่นจะถูกยกเลิกภายหลังจากที่มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารแห่งชาติได้ถูกนามาใช้แล้ว
มาตราที่ 30 รัฐบาลสนับสนุนผู้ผลิตอาหารกาหนดมาตรฐานของตนให้เข้มงวดกว่ามาตรฐานความปลอดภัย
ของอาหารระดับชาติหรือมาตรฐานในท้องถิ่น ผู้ประกอบการรายงานมาตรฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกากับ
ดูแลสาธารณสุขและวางแผนครอบครัวระดับมณฑล เขตปกครองตนเอง และเทศบาลมหานครเพื่อทาบันทึก
มาตราที่ 31 หน่วยงานกากับดูแลสาธารณสุขและวางแผนครอบครัวระดับมณฑลหรือระดับสูงกว่า จะต้อง
ประกาศมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารแห่งชาติ มาตรฐานท้องถิ่น และมาตรฐานของผู้ประกอบการที่ขึ้น
ทะเบียนในเว็บไซต์ของตน เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงและสามารถดาว์นโหลดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หากพบปัญหาในการดาเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร หน่วยงานกากับดูแลสาธารณสุขและ
วางแผนครอบครัวและวางแผนครอบครัวระดับอาเภอขึ้นไป ควรร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คาแนะนา
และตอบข้อสงสัยภายในเวลา
มาตราที่ 32 หน่วยงานกากับดูแลสาธารณสุขและวางแผนครอบครัว ระดับมณฑลขึ้นไปควรร่วมมือกับ
หน่วยงานกากับดูแลอาหารและยา หน่วยงานกากับดูแลคุณภาพสินค้า หน่วยงานกากับดูแลการเกษตรและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารแห่งชาติ
และมาตรฐานในท้องถิ่น พร้อมทั้งปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารตามผลการประเมินภายในเวลา
หน่วยงานกากับดูแลอาหารและยา หน่วยงานกากับดูแลคุณภาพสินค้า หน่วยงานกากับดูแลการเกษตรระดับ
มณฑลขึ้นไปควรเก็บรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างดาเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร
และรายงานให้แก่หน่วยงานกากับสาธารณสุขในระดับเดียวกันในทันที
ผู้ผลิตและผู้ประกอบธุรกิจอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมอาหาร ควรรายงานหน่วยงานกากับดูแลสาธารณสุข
และวางแผนครอบครัวในทันทีเมื่อพบปัญหาระหว่างปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร
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บทที่ 4 การผลิตและบริหารจัดการอาหาร
หัวข้อ 1 บทบัญญัติทั่วไป
มาตราที่ 33 การผลิตและจัดการอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร และต้องตรงตาม
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1) การจัดการส่วนผสมอาหารที่ความความหลากหลายควรต้องคานึงถึงความเหมาะสมกับรูปแบบ
การดาเนินการผลิต จานวนส่วนผสมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาและสถานที่
การรักษาความสะอาดสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการวางผลิตภัณฑ์และต้องห่างจากสถานที่มี
มลพิษและเป็นอันตราย
2) เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตต้องเหมาะสมต่อรูปแบบการผลิต มีจานวนเพียงพอเหมาะสมกับ
การผลิ ต ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่ องมือหรืออุปกรณ์อย่างเหมาะสม เปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องน้า แสงไฟ
การระบายอากาศ คัดกรองฝุ่น แมลงวัน หนู และสัตว์พาหะ เมื่อมีการล้างทาความสะอาดก็ต้องมีการบาบัด
น้าเสีย ขยะ และของเสียอย่างเหมาะสม และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ
3) พนั ก งานผู้ ป ฏิบั ติ ง านประจ าและพนั ก งานชั่ ว คราวต้อ งมี ค วามรู้ และเข้า ใจกฎระเบีย บด้ า น
ความปลอดภัย
4) การล าเลี ย งขนส่ ง ที่ เ หมาะสม เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการปนเปื้ อ นข้ า มระหว่ า งอาหารที่ ผ ลิ ต แล้ ว
กับวัตถุดิบ หรือสิ่งสกปรก
5) เครื่ องมือ ภาชนะบรรจุ อาหาร ต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนนามาใช้ เพื่อหลี กเลี่ ย ง
ผลิตภัณฑ์อาหารสัมผัสสิ่งสกปรกหรือปนเปื้อนสารพิษ
6) การเก็บรักษาและขนส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ต้องมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตราย รักษา
ความสะอาด เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนในอาหาร การเก็บรักษาต้องสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของ
อาหาร เช่น การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นที่เหมาะสมและต้องไม่เก็บรักษาไว้ในสถานที่เดียวกันหรือขนส่งใน
สถานที่ที่เดียวกันกับสารพิษที่เป็นอันตราย
7) บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสโดยตรงกับอาหาร ต้องมีการทาความสะอาดบรรจุภัณฑ์ หีบห่อผลิตภัณฑ์
ภาชนะบรรจุอาหาร ภาชนะเครื่องดื่ม และอุปกรณ์ต่าง ๆ
8) การผลิตอาหารและผู้ผลิตและผู้บริหาร ต้องรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล จัดให้มีการล้างมือให้
สะอาด แต่งกายในชุดที่สะอาดและสวมหมวก ใช้น้ายาฆ่าเชื้อ บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสโดยตรงกับอาหารต้องปลอด
สารพิษ ล้างทาความสะอาดภาชนะ เครื่องมือและอุปกรณ์
9) น้าที่ใช้ประกอบอาหารจะต้องสอดคล้องตามมาตรฐานของน้าดื่มแห่งชาติ
10) ผงซักฟอกและน้ายาฆ่าเชื้อโรคต้องปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
11) ต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ
ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร หากเก็บรักษาอาหาร การขนส่งจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดในมาตรานี้ตามข้อ (1-6)
มาตราที่ 34 ห้ ามมิให้ผ ลิตและดาเนิน งานเกี่ยวกับส่ วนผสมอาหาร หรือส่ว นผสมในผลิ ตภัณฑ์อาหาร
ดังต่อไปนี้
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1) ห้ามใช้วัตถุดิบในการผลิตอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้ หรือมาจากสารเคมี หรือสารอื่น
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือนาอาหารที่ถูกเรียกคืนมาใช้เป็นวัตถุดิบ
2) ห้ามอาหารที่มีจุลินทรีย์ทาให้เกิดโรค สารเคมีตกค้างจากยาฆ่าแมลง สารเคมีตกค้างจากยาปราบ
ศัตรูพืช สารชีวภาพ โลหะหนัก และสารอื่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่มีค่าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานสูงสุด
(Maximum Residue Limits) ของความปลอดภัยอาหาร
3) ห้ามผลิตอาหารจากอาหารหรือส่วนผสมอาหารจากวัตถุดิบที่หมดอายุแล้ว
4) ห้ามใช้ส่วนผสมอาหารเกินกว่าอัตราที่กาหนด
5) ห้ า มใช้ ส ารอาหารที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานความปลอดภั ย อาหารเป็ น ส่ ว นผสมอาหาร
ในผลิตภัณฑ์สาหรับทารกและเด็ก หรือกลุ่มบุคคลพิเศษ
6) ห้ามใช้ส่ วนผสมที่เน่าเสี ยหรือแปรสภาพ ไขมันที่มีกลิ่ นหื น เชื้อราและแบคทีเรีย สิ่ งสกปรก
สารเจือปน และสารแปลกปลอมที่ทาให้คุณภาพเสื่อมลงหรือรูปร่างผิดปกติ
7) ห้ามใช้เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้าที่ตายจากโรค จากสารพิษ หรือตาย
โดยไม่ทราบสาเหตุ
8) ห้ามใช้เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่สามารถตรวจสอบหรือถูกกักกันตามข้อบังคับ หรือ
ไม่ผ่านการตรวจสอบ หรือการถูกกักตรวจ
9) อาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ตู้คอนเทนเนอร์ และอุปกรณ์การขนส่งต้องไม่มีการปนเปื้อนอื่น ๆ
ลงอาหาร
10) ห้ามติดฉลากวันผลิตไม่ตรงกับความจริง หรือนาอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้วมาวาง
จาหน่าย
11) ห้ามนาอาหารและส่วนผสมอาหารมาบรรจุหีบห่อใหม่โดยไม่มีฉลาก
12) ห้ามอาหารที่ถูกห้ามผลิตและจัดจาหน่ายจากรัฐบาลโดยเฉพาะ เช่น การป้องกันโรคบางชนิด
13) ห้ามอาหารและส่วนผสมอาหารที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบอื่น ๆ หรือมาตรฐานความปลอดภัย
อาหาร
มาตราที่ 35 สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดตั้งระบบออกใบอนุญาตสาหรับการผลิตและการจัดจาหน่าย
หากองค์กรหรือบุคคลใดให้การบริการด้านอาหารต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การผลิต
และจัดจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรไม่จาเป็นต้องขอใบอนุญาต
ผู้ขอใบอนุญาตการผลิตและจัดจาหน่ายอาหารตามกฎหมายฉบับนี้ หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา
ระดับประเทศขึ้นไปจะต้องตรวจสอบเอกสารผู้สมัครตามมาตราที่ 33 วรรค 1 ของกฎหมายฉบับนี้ และการ
ตรวจสอบผู้ ส มั ครต้ องส่ ง ข้อ มูล จ าเป็ น ในการยื่ นค าร้อ งขอสมัค ร และต้อ งปฏิบั ติต ามข้ อก าหนดจึง ได้ รั บ
ใบอนุญาต หากผู้สมัครไม่สามารถผ่านตามข้อกาหนด จะไม่ออกใบรับรองอนุญาตให้ และจะถูกบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรถึงเหตุผลที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
มาตราที่ 36 ร้านขายอาหารหรือรถเข็นอาหารที่ให้บริการด้านอาหารที่เข้าร่วมจะต้องมั่นใจว่าอาหารที่ผลิต
เป็นอาหารที่สะอาด ปลอดสารพิษ และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไข
ในการผลิตและจัดจาหน่ายที่เหมาะสม ภายใต้การกากับดูแลของ หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา
ควรมีการเสริมสร้างการควบคุมและบริหารงานด้านบุคคลด้วย
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หน่วยงานระดับมณฑลขึ้นไป ต้องมีความเข้มงวดต่อแผนงานและบริการในการควบคุมดูแลร้านอาหารขนาด
เล็กหรือผู้จาหน่ายอาหารเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมการผลิตและการจัดจาหน่าย ส่งเสริมและสนับสนุนให้
พัฒนาคุณภาพ หรือจัดจาหน่ายตามเงื่อนไขเพื่อที่ยกระดับข้อกาหนดการผลิตและจัดจาหน่ายนาสินค้าเข้าถึง
ตลาดและร้านค้าหรือจัดจาหน่ายในตลาดนัดชั่วคราวหรือเวลาที่เฉพาะเจาะจง
หน่วยงานท้องถิ่นภูมิภาคหรือระดับเทศบาล ต้องพัฒนากฎหมายการบริหารเกี่ยวกับร้านขายอาหารขนาดเล็ก
และผู้จาหน่ายอาหาร
มาตราที่ 37 ควรยื่นเอกสารประเมินความปลอดภัยของสินค้าที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน NHFPC ในกรณีที่มี
การใช้วัตถุดิบประเภทใหม่ หรือใช้สารเติมแต่งอาหารชนิดใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในการผลิตอาหาร NHFPC
จะจัดตรวจสอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร อนุมัติและประกาศสู่สาธารณชน หากถูกต้องตาม
กฎหมาย (ตรวจเช็คถ้อยคำอีกครั้ง) สาหรับผู้ประกอบการที่ไม่ผ่านการตรวจสอบต้องเขียนเหตุผลที่ไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กาหนด
มาตราที่ 38 ห้ามมิให้เพิ่มยาหรืออาหารลงในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจัดจาหน่าย ยกเว้นการเพิ่มอาหารหรือยา
สมุนไพรจีนโบราณ ทั้งนี้ ในการเติมส่วนผสมที่เกี่ยวกับอาหารและยาสมุนไพรจีน การกาหนดสูตรขึ้นอยู่กับ
NHFPC และ CFDA
มาตราที่ 39 รัฐบาลจัดระบบการออกใบอนุญาตในการผลิตสารเติมแต่งในอาหาร การผลิตส่วนผสมอาหาร
จะต้องมีสถานที่ผลิต เครื่องมืออุปกรณ์การผลิต สิ่งอานวยความสะดวก การจัดการ และบุคคลกรทางเทคนิ ค
ในการจัดการที่เหมาะกับความหลากหลายของส่วนผสมอาหาร ผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ตาม
บทบัญญัติของมาตราที่ 35 วรรค 2 จึงสามารถได้รับใบรับอนุญาตการผลิตส่วนผสมอาหาร
การผลิตสารเติมแต่งในอาหารควรปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร
มาตราที่ 40 ส่วนผสมอาหารจะต้องผ่านการตรวจสอบโดยเทคนิคเฉพาะทางและพิสูจน์แล้วว่า ปลอดภัย
โดยผ่านการประเมินความเสี่ยงที่สามารถเชื่อถือได้และภายในขอบเขตการใช้ของส่วนผสมอาหาร มาตรฐาน
ความปลอดภัย อาหารแห่ งชาติจ ะต้องปรั บเปลี่ ยนแก้ไขตามความจาเป็นทางเทคนิคและผลการประเมิ น
ความปลอดภัยอาหาร
ผู้ผลิตอาหารจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศในการใช้สารผสมอาหาร
มาตราที่ 41 การผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน
ความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ วัสดุที่ใช้บรรจุหีบห่อที่สัมผัสกับอาหารโดยตรงต้องมีใบอนุญาตการผลิต การขอ
ใบอนุญาตการผลิตให้เป็นไปตามบทบัญญัติของการจัดการใบอนุญาตการผลิตภาคอุตสาหกรรม หน่วยงาน
กากับดูแลคุณภาพควรตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อกิจกรรมการผลิตอาหาร
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มาตราที่ 42 สาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องจัดตั้งระบบการตามสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
ที่ครอบคลุ มทั้งระบบ ผู้ ผ ลิ ตอาหารและผู้ ค้าจาเป็ นต้องปฏิบัติให้ ส อดคล้ องกับบทบัญญัติของกฎหมายนี้
สร้างระบบการตามสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการตามสอบอาหารสามารถดาเนินการได้ รัฐบาลสนับสนุนให้ผู้ผลิต
ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลการผลิต และการจัดการเพื่อจัดทาระบบตามสอบความปลอดภัยอาหาร
CFDA, MOA และหน่วยงานอื่นของรัฐร่วมกันจัดตั้งระบบติดตามตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร
มาตราที่ 43 รัฐบาลทุกภาคระดับจะต้องสนับสนุนการผลิตอาหารขนาดใหญ่ การจัดการห่วงโซ่อาหาร และ
การจั ดจาหน่าย จีนสนับสนุนให้ ผู้ผลิ ตและผู้จาหน่ายอาหาร มีส่วนร่วมในการประกันความรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยอาหาร
หัวข้อ 2 ขั้นตอนการควบคุมการผลิตและการขนส่ง
มาตราที่ 44 ผู้ผลิตและจัดการอาหาร ควรกาหนดและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร
เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยอาหารแก่พนักงาน เสริมสร้างการปฏิบัติงานตรวจสอบอาหารและ
การผลิตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
บุคคลที่รับผิดชอบการผลิตอาหารและการจัดจาหน่าย จะต้องจัดตั้งระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร
และรับผิดชอบต่อความปลอดภัยอาหารในองค์กรทั้งหมด
ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายอาหาร สนับสนุนให้พนักงานด้านการจัดการความปลอดภัยอาหารได้รับการฝึกอบรม
และจัดให้ มีการประเมิน ผลการฝึ กอบรม หากพนักงานจัดการความปลอดภัยอาหารที่ไม่ผ่านการทดสอบ
ความสามารถทางด้านตรวจสอบปลอดภัยอาหารจะไม่สามารถเข้าทางานได้ หน่วยงานตรวจสอบควบคุม
อาหารและยา สามารถเข้าสุ่มตรวจสอบพนักงานด้านความปลอดภัยอาหาร และประกาศผลการประเมินจาก
การสุ่มตรวจผล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
มาตราที่ 45 ผู้ผลิตอาหารและผู้จาหน่ายอาหาร จะต้องมีระบบการจัดการสุขภาพของพนักงาน บุคคลที่ป่วย
เป็นโรคตามกาหนดของ NHFPC ไม่สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่ต้องมีการสัมผัสกับอาหารได้
พนักงานที่ทางานด้านอาหารและผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับอาหาร จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ
ประจาปีทุกปี ภายหลังจากได้รับใบรับรองสุขภาพจึงเข้าปฏิบัติงานได้
มาตราที่ 46 ผู้ผลิตอาหารควรได้รับการพัฒนาและปฏิบัติตามข้อกาหนดในการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่า
การผลิตอาหารสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ดังต่อไปนี้
1) การจัดหาวัตถุดิบ การตรวจรับวัตถุดิบ การควบคุมวัตถุดิบอื่น ๆ
2) การควบคุมกระบวนการผลิต อุปกรณ์เครื่องมือการผลิต การเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์
3) การควบคุมและการตรวจสอบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ที่ยังแปรรูปไม่เสร็จ และผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
4) การควบคุมการขนส่งและการส่งมอบผลิตภัณฑ์
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มาตราที่ 47 ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายอาหาร ต้องสร้างระบบการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารของตนเอง และ
ควรมีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ หากการผลิ ตและเงื่อนไขการจัดจาหน่ายเปลี่ยนแปลงจนไม่ตรงตาม
ข้อกาหนดความปลอดภัยอาหาร ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายอาหาร จะต้องใช้มาตรการแก้ไขในทันที หากเหตุการณ์
มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอาหารจะต้องหยุดการผลิตหรือการจาหน่าย และแจ้งให้เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ตรวจสอบควบคุมอาหารและยาที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นทราบ
มาตราที่ 48 รัฐบาลสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายอาหารต้องผ่านหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) และ
การดาเนินงานตามระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม HACCP ในการพัฒนาระบบการ
จัดการความปลอดภัยอาหาร
สาหรับการประกอบธุรกิจอาหารจะต้องผ่านหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) และผ่านการรับรอง HACCP
สถาบันการรับรองต้องดาเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดได้
หน่วยงานรับรองจะยกเลิกการรับรองตามข้อระเบียบกฎหมาย และรายงานผลต่อเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น และ
หน่ ว ยงานตรวจสอบควบคุม อาหารและยา และประกาศต่อ สาธารณะ หน่ ว ยงานรับ รองจะไม่ เ รีย กเก็ บ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานการตรวจสอบติดตาม
มาตราที่ 49 ผู้ผลิตอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร ควรใช้สารกาจัดศัตรูพืช ปุ๋ย ยารักษาโรคสัตว์ ปัจจัย
การผลิตทางการเกษตรอื่นตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับ
แห่งชาติ ผู้ผลิตจะต้องทาตามเงื่อนไขกฎหมายและต้องไม่ใช้ผลผลิตที่เคยถูกห้ามจากข้อบังคับแห่งชาติแล้ว
หรือปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เคยถูกยกเลิก และไม่ใช้สารกาจัดศัตรูพืชที่มีความเป็นพิษสูงในการปลูกผัก
ผลไม้ ชา และสมุนไพรจีน หรือผลผลิตทางการเกษตรที่รัฐบาลกาหนดไว้
ผู้ผลิตและกลุ่มชาวสวนเฉพาะทางที่ผลิตผลผลิตทางการเกษตรจะต้องจัดตั้งระบบการบันทึกการใช้ปัจจัย
การผลิตทางการเกษตร
หน่วยงานระดับท้องถิ่นและระดับที่สูงกว่า เป็นผู้ควบคุมกากับดูแลการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและ
ให้คาแนะนาในการสร้างหรือพัฒนาระบบความปลอดภัยเพื่อผลผลิตทางการเกษตรที่ดีขึ้น
มาตราที่ 50 เมื่อมีการซื้อขายวัตถุดิบ ส่วนผสมในอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ผู้ผลิตอาหาร
จะต้องตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองจากผู้จาหน่ายอาหาร หากไม่มีการรับรอง ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบจะต้อง
ถูกตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ผู้ผลิตอาหารต้องไม่ซื้อหรือใช้วัตถุดิบ ส่วนผสมในอาหาร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
ผู้ผลิตอาหารควรจัดระบบการตรวจสอบ ซื้อขาย และบันทึก สาหรับวัตถุดิบอาหาร ส่วนผสมในอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ต้องมีชื่อ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ปริมาณ วันผลิต หมายเลขชุด อายุการเก็บ
รักษา วันที่ซื้อขาย การส่งมอบวัตถุดิบ โดยชื่อที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ และบันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้องเก็บไว้
ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหลังจากวันหมดอายุของอายุการเก็บรักษา หากไม่มีการระบุอายุการเก็บรักษาที่ชัดเจน
ต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี
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มาตราที่ 51 ผู้ผลิตอาหารจะต้องกาหนดและบันทึกผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ออกจากโรงงานแล้ว
และสามารถตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของอาหาร และจะต้องให้ ข้อมูลจริง เช่น ชื่อ รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้า วันผลิต หรือรุ่นการผลิต (Batch Number) อายุการเก็บรักษา ใบรับรองที่ผ่าน
การตรวจสอบ วัน ที่จาหน่าย ชื่อชื่อที่อยู่ และข้อมูล ติดต่อของผู้ขาย บันทึก และเอกสารจะถูกเก็บรักษา
ตามบทบัญญัติของมาตราที่ 50 วรรค 2
มาตราที่ 52 ผู้ผลิตวัตถุดิบ ส่วนผสมในอาหาร และผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับอาหาร จะต้องตรวจสอบวัตถุดิบ
ส่วนผสมในอาหาร และส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ในการผลิต
อาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องทดสอบผลิตภัณฑ์และผ่านการตรวจสอบจึงจะสามารถนาผลิตภัณฑ์ออกจาก
โรงงานหรือจัดจาหน่าย
มาตราที่ 53 ผู้จาหน่ายอาหาร เมื่อซื้อขาย จะต้องตรวจสอบใบอนุญาต และใบรับรอง หรือหลักฐานอื่น ๆ
(ต่อไปนี้จะเรียกว่าใบรับรองมาตรฐาน)
ผู้จาหน่ายอาหาร ควรจัดระบบการบันทึก และการตรวจสอบบันทึกเพื่อความน่าเชื่ อถือของบันทึก โดยต้อง
บันทึกข้อมูล ชื่อ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้า ปริมาณ วันผลิต หรือรุ่นการผลิต (Batch Number)
อายุการเก็บรักษา วันที่ซื้อขาย หรือชื่อชื่อที่อยู่ ข้อมูลติดต่อของผู้ซื้อ บันทึกและเอกสารจะถูกเก็บรักษาตาม
บทบัญญัติของมาตราที่ 50 วรรค 2
ผู้จัดซื้ออาหาร ต้องสามารถตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานของผู้จัดหาซื้ออาหารจากสานักงาน
ใหญ่ของผู้ผลิต และสามารถดาเนินการตรวจสอบบันทึกการซื้อ
ผู้จาหน่ายอาหารแบบขายส่ง จะต้องจัดตั้งระบบการบันทึกการค้าขายและบันทึกข้อมูล จริง รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้า ปริมาณ วันผลิต รุ่นการผลิต (Batch Number) อายุการเก็บรักษา วันที่ขายหรือ
ส่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงชื่อที่อยู่ ข้อมูลติดต่อของผู้ขาย บันทึกและเอกสารจะถูกเก็บรักษาตามบทบัญญัติของ
มาตราที่ 50 วรรค 2
มาตราที่ 54 ผู้ผลิตอาหารและผู้จาหน่ายอาหาร ต้องเก็บรักษาและขนส่งอาหารให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ความปลอดภัยอาหารและมีการตรวจสอบอาหารในระหว่างการเก็บรักษา และจัดการกับอาหารที่หมดอายุ
หรือเสื่อมสภาพ
ผู้จาหน่ายอาหาร ต้องสามารถระบุข้อมูล ชื่อ การเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษา วันผลิต รุ่นการผลิต (Batch
Number) อายุการเก็บรักษา วันที่ขายหรือส่งผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้ผลิตขณะที่เก็บอยู่
ในคลังสินค้า
มาตราที่ 55 ผู้ให้บริการด้านอาหาร จะต้องปฏิบัติตามข้อมาตรการควบคุมวัตถุดิบ และจะต้องไม่ซื้อวัตถุดิบ
หรือใช้ส่ว นผสมในอาหารที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร การให้ บริการอาหารจะต้องสนับสนุน
-14-

ดาเนินการขายอาหารสาหรับส่วนรวม และทาข้อมูลข่าวสารในที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น วัตถุดิบอาหาร
และแหล่งอาหาร
ผู้ ให้ บ ริ การด้า นอาหารต้ องตรวจสอบกระบวนการผลิ ตอาหารและวัตถุ ดิบ ที่นามาใช้ ในอาหารหรื อเป็ น
ส่วนประกอบในอาหาร กรณีที่พบว่ามีส่วนประกอบตามบทบัญญัติของมาตราที่ 34 วรรค 6 จะไม่สามารถ
นามาใช้ได้
มาตราที่ 56 ผู้ให้บริการด้านอาหาร จะต้องกาหนดเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร การจัดเก็บ การจัด
วางอุปกรณ์ต่าง ๆ และจะต้องรักษาความสะอาด และตรวจสอบฉนวนกันความร้อนในห้องเย็น เครื่องทาความเย็น
และสิ่งอานวยความสะดวก
ผู้ให้บริการด้านอาหาร จะต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เครื่องครัว โต๊ะ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ เครื่องครัว
ที่ยั ง ไม่ ผ่ า นการท าความสะอาดและฆ่ า เชื้ อ หากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นอาหารใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งครั ว โต๊ ะ จาก
ผู้ให้บริการด้านความสะอาด ผู้ให้บริการด้านความสะอาดจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดกฎหมายนี้ในการทา
ความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เครื่องครัว และโต๊ะ
มาตราที่ 57 โรงอาหารส่วนกลาง เช่น โรงเรียน โรงเรียนอนุบาล สถาบันดูแลคนชรา และสถานที่ก่อสร้างที่มี
การจัดเตรียมสถานที่รับประทานอาหารส่วนกลาง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับด้านความปลอดภัย
อาหารอย่างเคร่งครัด การสั่งซื้ออาหารควรสั่งซื้อจากผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน มีใบอนุญาตผลิตอาหาร
และปฏิบัติตามข้อกาหนดตรวจสอบการจัดอาหารของผู้ผ ลิตอาหารตามกฎหมายข้อบังคับและมาตรฐาน
ความปลอดภัยอาหารอย่างเคร่งครัดเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยอาหาร
สถานที่จัดอาหารส่วนกลาง เช่น โรงเรียน โรงเรียนอนุบาล สถาบันดูแลคนชรา และสถานที่ก่อสร้างที่มีการ
จัดเตรียมสถานที่รับประทานอาหารส่วนกลาง จะต้องอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร และเสริมสร้าง
การจัดการเกี่ยวกับการรับประทานอาหารในชีวิตประจาวัน เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารและ
ลดความเป็นไปได้ของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร
มาตราที่ 58 ผู้ให้บริการด้านทาความสะอาด จะต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เครื่องครัว และ
อุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร และจะต้องชาระล้างในสถานที่ที่ถูกจัดเตรียมไว้สาหรับการทาความสะอาด ใช้น้า
น้ ายาทาความสะอาด และน้ ายาฆ่า เชื้อ โรคที่ ถู กต้ องตามมาตรฐานความปลอดภั ยอาหารแห่ ง ขาติ และ
มาตรฐานสุขอนามัยแห่งชาติ
ผู้ให้บริการทาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องครัว และอุปกรณ์จะต้องมีตรวจสอบความสะอาดอุปกรณ์เหล่านี้
อุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบเท่านั้นจึงสามารถนาออกจากโรงงาน อุปกรณ์ที่ได้รับการฆ่าเชื้อแล้วและผ่านการ
รับรองการฆ่าเชื้อโรค จะแสดงฉลากบนบรรจุหีบห่อที่มีข้อมูลของกิจการ เช่น ชื่อที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ วันที่ฆ่า
เชื้อโรค และวันหมดอายุ
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มาตราที่ 59 ผู้ผลิตส่วนผสมอาหาร จะต้องจัดสร้างระบบบันทึกและเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบส่วนผสม
อาหารที่ออกจากโรงงาน และมีใบรับรองผ่านการตรวจสอบ จึงนาผลิตภัณฑ์ออกจากโรงงาน จาเป็นต้องมีการ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ รายละเอียด มาตรฐานสินค้า ปริมาณ วันที่ผลิต และรุ่นการผลิต (Batch Number)
อายุการเก็บรักษา รหัสใบอนุญาตตรวจสอบ วันที่ขาย รวมถึงชื่อที่อยู่ และข้อมูลของผู้ซื้อ บันทึกและเอกสาร
จะถูกเก็บรักษาตามบทบัญญัติของมาตราที่ 50 วรรค 2
มาตราที่ 60 ผู้จาหน่ายอาหาร ส่วนผสมอาหาร ในการดาเนินจัดซื้อ จะต้องตรวจสอบใบรับรองผ่านมาตรฐาน
สิน ค้าและใบรั บ รองผู้ จ าหน่ ายอาหาร ต้องบันทึกข้อมูล ที่เป็นจริง เช่น ชื่อ รายละเอียด มาตรฐานสิ นค้า
ปริมาณวันที่ผลิต และรุ่นการผลิต (Batch Number) อายุการเก็บรักษา วันที่ผลิต ส่วนผสมอาหาร และชื่อผู้
จาหน่าย ชื่อที่อยู่ผู้จาหน่าย และข้อมูลติดต่อของผู้จาหน่าย บันทึกและเอกสารจะถูกเก็บรักษาตามบทบัญญัติ
ของมาตราที่ 50 วรรค 2
มาตราที่ 61 เจ้าของตลาดซื้อขายส่วนกลาง ผู้ให้เช่าพื้นที่ และผู้จัดงานแสดงสินค้าต้องตรวจสอบใบอนุญาต
การประกอบการด้านอาหารตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรับผิดชอบการจัดการด้านความปลอดภัย
อาหาร โดยกาหนดเวลาตรวจสอบ สภาพแวดล้อม และปัจจัยการดาเนินการ (Admitted Food Traders)
หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายนี้ จะต้องหยุดกิจกรรมทันที และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยงานตรวจสอบ
ควบคุมอาหารและยาระดับมณฑลตามที่ตั้งตลาดนั้น
มาตราที่ 62 ผู้ให้บริการขายผลิตภัณฑ์อาหารบนเครือข่ายออนไลน์ ต้องใช้ชื่อนามสกุลจริงในการลงทะเบียน
เพื่อเป็ นผู้จ าหน่ายอาหาร และให้ร ายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้ จาหน่ายอาหารอย่างชัดเจน
เจ้าของพื้นที่เว็บไซต์ต้องตรวจสอบใบอนุญาตตามกฎหมายของผู้ผลิตและผู้จาหน่าย
หากผู้ให้บริการขายผลิตภัณฑ์อาหารบนเครือข่ายออนไลน์พบผู้จาหน่ายอาหาร ละเมิดบทบัญญัตินี้จะต้องหยุด
กิจกรรมการกระทาดังกล่าว และรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยาประจาเขต
พื้นที่ที่ผลิตภัณฑ์นั้นวางขายอยู่ทราบ และหากเป็นการกระทาที่ขัดต่อกฎหมายร้ายแรงจะต้องยกเลิกบริการ
และการขายบนเครือข่ายออนไลน์ทันที
มาตราที่ 63 จีนจัดตั้งระบบเรียกคืนอาหาร หากพบว่าผู้ผลิตอาหารไม่ตรงตามมาตรฐานของความปลอดภัย
อาหาร หรือเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ ผู้ผลิตอาหารจะต้องหยุดการผลิตในทันที และ
เรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปจาหน่าย แจ้งข้อมูลต่อผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง ผู้จาหน่าย และผู้บริโภค หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง และบันทึกการเรียกคืน
หากผู้จาหน่ายเป็นผู้พบเหตุการณ์ดังกล่าวตามวรรคก่อน ผู้จาหน่ายต้องหยุดดาเนินการทั้งหมดในทันที และ
แจ้ ง ข้อ มู ล ต่ อ ผู้ ผ ลิ ต และผู้ บ ริ โ ภคทราบ รวมทั้ ง บัน ทึ ก จานวนสิ นค้ า ที่ ส่ ง ออกไป หากผู้ ผ ลิ ต อาหารพบว่ า
จาเป็นต้องเรียกคืน จะต้องเรียกคืนในทันที หากสันนิษฐานสาเหตุของเหตุการณ์ข้างต้นว่าเกิดจากผู้จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์จะต้องถูกเรียกคืนทันที
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ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายอาหาร จะต้องรับผิดชอบต่อการทาลายอาหารหรือมาตรการอื่น ๆ เพื่อป้องกันอาหาร
ที่ถูกเรียกคืนกลับเข้าในสู่ตลาดอีกครั้ง อย่างไรก็ตามหากผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนเนื่องจากฉลากไม่สมบูรณ์
เครื่ องหมายหรื อ คาแนะน าไม่ เป็ น ไปตามมาตรฐานความปลอดภั ย อาหาร จะสามารถน ากลั บเข้ าตลาด
ได้ อี กครั้ ง หากได้รั บ การแก้ไ ขฉลากแล้ ว หากผลิ ต ภั ณฑ์ ถู ก ขายไปแล้ ว จะต้ องท าการแจ้ ง ข้ อมู ล ที่ ถูก ต้ อ ง
ให้ผู้บริโภคทราบ
ผู้ ผ ลิ ต อาหารและผู้ จ าหน่ า ยจะต้ อ งแจ้ ง รายละเอี ย ดการเรี ย กคื น และถอดถอนต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบควบคุมอาหารและยา ประจาเขตที่ผลิตภัณฑ์นั้นวางจาหน่าย หากจาเป็นต้องทาลายผลิตภัณฑ์
ที่เรียกคืน ผู้ผลิตจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ถึงวันเวลาและสถานที่ที่จะทาลาย เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบควบคุม
อาหารและยา จะต้องควบคุมสถานการณ์ หากผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายปฏิบัติการเรียกคืนไม่สาเร็จ เจ้าหน้าที่
ระดับมณฑลสามารถออกคาสั่งเพื่อหยุดหรือเรียกคืนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารได้
มาตราที่ 64 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่วางขายในท้องตลาดจะต้องผ่ านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต ผ่านการรับรองจากกฎหมายให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่จะวางขายในตลาด ถ้าพบ
ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร จะระงับการขายทันที
มาตราที่ 65 ผู้จาหน่ายสินค้าทางการเกษตร ควรเก็บบันทึกข้อมูลสินค้าที่มีชื่อ จานวน และวันที่สั่งซื้อของ
สินค้านั้น รวมทั้งชื่อที่อยู่ และข้อมูลของผู้ซื้อ เอกสารบันทึกทั้งหมดควรเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 6 เดือน
มาตรา 66 การใช้สารเติมแต่งอาหาร เช่น สารที่ทาให้อาหารคงความสด หรือสารกันบูด และสารอื่น ๆ
บรรจุ ภัณ ฑ์ที่ค งความสดของอาหาร การเก็ บรัก ษาและการขนส่ ง จะต้ องปฏิบั ติตามกฎหมายมาตรฐาน
ความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ
หัวข้อ 3 ฉลาก การอธิบายรายละเอียดสินค้าและโฆษณา
มาตราที่ 67 การติดฉลากอาหาร บรรจุหีบห่อที่จาหน่ายแก่ผู้บริโภคต้องมีรายละเอียด ดังนี้
1) ชื่อ รายละเอียด น้าหนักสุทธิ และวันที่ผลิต
2) ส่วนผสมหรือรายการของส่วนผสม
3) ผู้ผลิต ชื่อที่อยู่และข้อมูลติดต่อ
4) อายุการเก็บรักษา
5) รหัสของสินค้า
6) สภาวะการเก็บรักษา
7) การใช้สารเติมแต่งอาหาร ชื่อสามัญตามมาตรฐานของประเทศ
8) หมายเลขใบอนุญาตผลิต
9) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ของมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร
ฉลากที่ติดตัวสินค้า ควรระบุส่วนประกอบทางโภชนาการหลัก สารอาหาร และส่วนผสม โดยเฉพาะอาหาร
สาหรับทารก เด็ก หรือสาหรับบุคคลพิเศษ
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หากข้อบังคับมาตรฐานความปลอดภัยแห่งชาติระบุข้อบังคับเพิ่มเติมจะต้องทาตามข้อบังคับนั้น
มาตราที่ 68 ผู้ค้าส่งอาหาร จะต้องระบุข้อมูลสินค้าบนหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกต้องระบุชื่อสินค้า วันผลิต
รุ่นการผลิต (Batch Number) อายุการเก็บรักษา ชื่อที่อยู่ วันหมดอายุ และข้อมูลการติดต่อของผู้ผลิต
มาตราที่ 69 การผลิตหรือการจาหน่ายอาหารที่มีการตัดต่อทางพันธุ์กรรม (GMO) ควรปฏิบัติตามกฎอย่าง
เคร่งครัดและติดฉลากบนผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน
มาตราที่ 70 หากมีการใช้สารเติมแต่งอาหาร ต้องระบุในฉลากและคาแนะนาข้อบ่งใช้ บนบรรจุภัณฑ์ต้องมี
ข้อความรายละเอียดตามมาตราที่ 67 วรรค 1 1)-6) 8) และ 9) รวมถึงขอบเขตการใช้ ปริมาณในการใช้
วิธีการใช้สารเติมแต่งอาหาร และจะต้องมีคาว่า “สารเติมแต่งอาหาร” ติดอยู่บนฉลากด้วย
มาตราที่ 71 ห้ามระบุข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบนฉลาก คาแนะนาข้อบ่งใช้ หรือบรรจุภัณฑ์อาหารสารเติมแต่ง
อาหาร หรือแม้กระทั่งมีข้อความเกี่ยวกับการป้องกันโรคและคุณสมบัติในการรักษาโรค มิฉะนั้นผู้ผลิตอาหาร
และผู้จัดจาหน่ายจะต้องรับผิดชอบต่อข้อความเหล่านั้น
ฉลาก คาแนะนาข้อบ่งใช้ของอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร และสารเติมแต่งอาหาร ต้องชัดเจนและง่ายต่อการอ่าน
รวมถึงวันที่ผลิต อายุการเก็บรักษา ต้องติดฉลากให้ชัดเจนและง่ายต่อการแยกแยะ
อาหารและสารเติมแต่งอาหาร จะไม่ส ามารถจาหน่ายในตลาดได้ หากข้อมูล คาแนะนาข้อบ่งใช้บนฉลาก
ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน
มาตราที่ 72 ผู้จาหน่ายอาหาร ต้องติดป้ายเตือน ข้อความเตือน หรือข้อควรระวังไว้บนฉลาก
มาตราที่ 73 การโฆษณาอาหาร ต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริง และไม่มีข้อมูลที่ผิดพลาด หรือกล่าวอ้างว่า
มีคุณสมบัติในการรักษาโรคหรือป้องกันโรค ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายอาหาร ต้องมีความรับผิดชอบต่อข้อความ
และลิขสิทธิ์ของโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารด้วย
หน่ ว ยงานตรวจสอบควบคุม อาหารและยาระดับ มณฑลหรื อ ระดั บสู ง กว่ า และหน่ว ยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หน่วยงานตรวจสอบอาหาร หรือสมาคมอุตสาหกรรมอาหารไม่อนุญาตให้โฆษณาหรือการโฆษณาใน
รูปแบบอื่น องค์กรผู้บริโภคไม่ควรเก็บค่าใช้จ่ายหรือหาช่องทางสร้างกาไรโดยการให้แนะนาอาหารให้แก่
ผู้บริโภค
หัวข้อที่ 4 อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (Special Foods)
มาตราที่ 74 รัฐบาลกากับดูแลอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษอย่างเข้มงวด เช่น สูตรอาหารเพื่ออาหารสุขภาพ
อาหารทางการแพทย์ อาหารสาหรับทารก และอาหารพิเศษอื่น
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มาตราที่ 75 อาหารเพื่อสุขภาพซึ่งอ้างว่ามีผลดีต่อร่างกาย ต้องมีคุณสมบัติตามพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และต้อง
ไม่ส่งผลร้ายแรงเฉียบพลันกึ่งเฉียบพลันหรือเป็นอันตรายเรื้อรัง
CFDA, NHFPC และหน่วยงานยาแผนโบราณ มีหน้าที่ตรวจสอบอาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารที่ระบุ
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ
อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารที่ระบุวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ ต้องระบุชื่อ ระดับปริมาณ และ
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่นามาใช้ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพเท่านั้น และไม่นามาใช้ผลิตอาหารอื่น
มาตราที่ 76 การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพที่จาเป็นต้องใช้วัตถุดิบนอกเหนือจากบัญชีรายชื่อหรือเป็นการนาเข้า
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นครั้งแรก จะต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา และการ
นาเข้าอาหารเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมอาหาร เช่นวิตามิน หรือแร่ธาตุ และสารอาหารอื่น จะต้องขึ้นทะเบียน
กับหน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยาว่าด้วยอาหารสุขภาพชนิดอื่น และต้องรายงานต่อหน่วยงาน
ตรวจสอบควบคุมอาหารและยาระดับอาเภอมณฑล เขตปกครองตนเอง และรัฐบาลท้องถิ่น
การนาเข้าอาหารเพื่อสุขภาพ ต้องได้รับอนุญาตการนาเข้า และต้องได้รับอนุญาตให้วางจาหน่ายผลิตภัณฑ์
มาตราที่ 77 อาหารเพื่อสุขภาพต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ผู้ยื่นคาขอต้องส่งข้อมูล ผลรายงานวิจัยและ
การพัฒนา สูตรอาหาร กระบวนการผลิต การประเมินความปลอดภัย และการประเมินประสิทธิภาพที่มีต่อ
สุขภาพ ฉลาก ข้อบ่งใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการยื่นคาขอจดทะเบียน
ภายหลังจากที่หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยาตรวจสอบเทคนิค ผลิตภัณฑ์ตรงตามความปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพที่มีต่อสุขภาพจะทาการขึ้นลงทะเบียน สาหรับผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามกับข้อกาหนดจะไม่ได้
รับการขึ้นทะเบียน โดยจะมีคาการอธิบายเหตุผลที่เป็นลายลักษณ์อักษร หากอาหารเพื่อสุขภาพใช้วัตถุดิบซึ่งมี
รายชื่อนอกเหนือจากบัญชีรายชื่อ เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ววัตถุดิบจะถูกนารายชื่อเข้าทันที
อาหารเพื่อสุขภาพ ต้องถูกบันทึกตามกฎหมาย ผู้ยื่นคาขอต้องส่งข้อมูล สูตรผลิตภัณฑ์ การบวนการผลิตฉลาก
ผลิตภัณฑ์ คาแนะนา และส่วนประกอบแสดงให้เห็นถึงความปลอดภั ยของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพที่มีต่อ
สุขภาพ
มาตราที่ 78 ฉลากอาหารเพื่อสุขภาพและข้อบ่งใช้ ต้องไม่กล่าวอ้างคุณสมบัติรักษาโรคหรือป้องกันโรค
เนื้อหาของฉลากและคาแนะนาต้องเป็ นความจริงและสอดคล้องกับที่ขึ้นทะเบียนไว้ ต้องระบุให้ ชัดเจนว่า
เหมาะสาหรับกลุ่มบุคคลใดและไม่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลใด มีส่วนประกอบที่พิเศษและต้องมีข้อความกล่าว
ว่า “ไม่ใช้สาหรับเป็นยา” การใช้ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบของอาหารเพื่อสุขภาพควรจะสอดคล้องกับ
คาแนะนาในฉลาก
มาตราที่ 79 การโฆษณาอาหารเพื่อสุขภาพนอกจากต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของมาตราที่ 73 วรรค 1 ระบุ
ว่า “ไม่มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรค” ข้อความในโฆษณาต้องได้รับการตรวจสอบและยอมรับจากหน่วยงาน
ตรวจสอบควบคุมอาหารและยาประจ ามณฑล เขตปกครองตนเอง และระดับอาเภอ และได้ รับเอกสาร
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การรั บ รองการโฆษณาอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ หน่ ว ยงานตรวจสอบควบคุ ม อาหารและยา ประจ ามณฑล
เขตปกครองตนเอง และระดั บ อ าเภอ ประกาศ เมื่ อ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นข้ อ มู ล ใหม่ ใ นการโฆษณาอาหาร
เพื่อสุขภาพจะต้องได้รับการอนุมัติการโฆษณาและเนื้อหาโฆษณา
มาตราที่ 80 สูตรอาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ต้องขึ้นทะเบี ยนกับหน่วยงานตรวจสอบควบคุม
อาหารและยา ผู้ยื่นคาขอต้องส่งข้อมูลเอกสารสูตรผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ฉลาก คาแนะนา และข้อมูล
ที่บ่งชี้ถึงความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางโภชนาการ และวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์ ผลทางคลินิก
และผลกระทบทางการแพทย์
ในการโฆษณาอาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ใช้กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและ
การบริหารการจัดการโฆษณาของจีน
มาตราที่ 81 ผู้ผลิตอาหารทารกและเด็ก ต้องเพิ่มเติมการควบคุมวัตถุดิบ และกระบวนการควบคุมคุณภาพ
ของโรงงาน สูตรอาหารทารกและเด็กในแต่ละขั้นตอนต้องถูกตรวจสอบและถูกรับรองความปลอดภัยอาหาร
การผลิตน้านมที่ใช้สาหรับทารก ส่วนผสมอาหารอื่น อาหารเสริมที่ใช้สาหรับสูตรผลิตภัณฑ์อาหารของทารก
จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของมาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ และต้องได้รับการรับรองสารอาหาร
ที่จาเป็นเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของเด็กทารก
ผู้ผลิตนมผงดัดแปลงสาหรับทารกและเด็ก ต้องแจ้งรายงานวัตถุดิบ ส่วนผสมอาหาร สูตรอาหาร และฉลาก
ต่อหน่วยงานมณฑล เขตปกครองตนเอง และเทศบาลมหานคร
ผู้ผลิตนมผงสาหรับทารกและเด็ก ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา
ผู้ ยื่ น ค าขอต้ อ งให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ รายงานการวิ จั ย สู ต ร และข้ อ มู ล อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
ความปลอดภัย
ไม่อนุญาตให้มีการแบ่งบรรจุการผลิตนมผงสาหรับทารกและเด็ก และไม่อนุญาตให้กิจการเดียวกันผลิตนมผง
สาหรับทารกสูตรเดียวกัน แต่มีหลายยี่ห้อ
มาตราที่ 82 การขึ้นทะเบียนอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และนมผงสาหรับ
ทารกและเด็ก สูตรอาหารที่แจ้งต้องเป็นความจริงทั้งหมด
หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยาระดับเทศบาลหรือระดับสูงกว่า ประกาศการขึ้นทะเบียนอาหาร
เพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และนมผงสาหรับทารกและเด็ก แต่สูตรอาหารที่ทาการยื่นขอ
จะเก็บเป็นความลับและรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล
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ผู้ ผ ลิ ต อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ อาหารเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท างการแพทย์ และนมผงส าหรั บ ทารกและเด็ ก เล็ ก
ควรปฏิบัติตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ยื่นสูตรผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต กระบวนการทางเทคนิค
อื่นที่ใช้ในการผลิต เช่น สูตรและสินค้าทางเทคนิค
มาตราที่ 83 ผู้ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และอาหารสาหรับทารกและ
เด็กเล็ก การผลิตทั้งหมดควรสอดคล้องกับ GMP โดยการจัดการคุณภาพของสินค้าที่ผลิต ผู้ผลิตควรหมั่น
ตรวจสอบสินค้าของตนเพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน และส่ง
รายงานผลประกอบการต่อหน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยาระดับเทศบาลในท้องถิ่น
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บทที่ 5 การตรวจสอบอาหาร
มาตราที่ 84 องค์กรตรวจสอบอาหาร ดาเนินการตรวจสอบอาหารได้ต่อเมื่อได้รับการรับรองจากองค์กรของ
รัฐแล้ว ยกเว้นกรณีอื่นที่มีการระบุในไว้กฎหมาย
หน่วยงานกากับดูแลอาหารและยาภายใต้รัฐบาลกลาง (CFDA) เป็นผู้กาหนดเงื่อนไขการรับรองคุณสมบัติของ
องค์กรตรวจสอบอาหารและวิธีการในการตรวจสอบ
รายงานการตรวจสอบที่ออกโดยหน่วยงานตรวจสอบอาหารที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในกฎหมายฉบับนี้มีผล
ทางกฎหมายเทียบเท่ากัน
รัฐบาลตั้งแต่ระดับอาเภอขึ้นไปต้องบูรณาการทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบอาหารร่วมกัน
มาตราที่ 85 การตรวจสอบอาหาร จะต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งอิ ส ระโดยเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบที่ ไ ด้ รั บ การ
มอบหมายจากองค์กรตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบอาหารโดยทาตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ย วข้อง และสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารและมาตรฐานกระบวนการ
ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะต้องใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ มีจรรยาบรรณ และตรวจสอบให้แน่ชัดว่า
ข้อมูลและผลสรุปของการทดสอบมีความถูกต้องและยุติธรรม ต้องไม่ออกรายงานการทดสอบที่เป็นเท็จ
มาตราที่ 86 หน่วยงานตรวจสอบอาหารและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบอาหาร
โดยรายงานผลการตรวจสอบอาหารต้อ งประทับตราอย่างเป็นทางการจากองค์กรตรวจสอบและการลงนาม
หรือประทับตราจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ องค์กรตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้องรับผิดชอบต่อรายงาน
การตรวจสอบร่วมกัน
มาตราที่ 87 หน่วยงานกากับดูแลอาหารและยาตั้งแต่ระดับมณฑลขึ้นไป จะต้องดาเนินการสุ่มตรวจตัวอย่าง
สินค้าอาหารเป็นประจาหรือไม่กาหนดเวลา และจะต้องประกาศผลการตรวจสอบตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการตรวจสอบ หน่วยงานกากับดูแลอาหารและยาต้องชาระค่าตัวอย่าง และ
มอบหมายให้ องค์กรตรวจสอบอาหารที่ถูกต้องตามกฎหมายฉบับนี้เป็นผู้ ตรวจสอบและช าระค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้เก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและค่าใช้จ่ายอื่นจากผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่าย
มาตราที่ 88 ในกรณีที่ผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบที่ดาเนินการตามกฎหมายนี้
ผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่าย สามารถทาการยื่นคาร้องเพื่อขอดาเนินการตรวจสอบซ้า โดยต้องยื่นภายในระยะเวลา
7 วันทาการหลังจากที่ได้รับผลการตรวจสอบ โดยยื่นให้หน่วยงาน CFDA ที่เป็นผู้ดาเนินตรวจสอบตัวอย่าง
หรือยื่นให้กับหน่วยงาน CFDA ในระดับสูงกว่า หน่วยงานที่รับคาร้องให้ทดสอบซ้าโดยสุ่มเลือกองค์กร
ตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการประกาศ ผลจากการตรวจสอบใหม่จะถือเป็นสิ้นสุด องค์กรที่ดาเนินการ
ตรวจสอบกับองค์กรที่ตรวจสอบซ้าจะต้องเป็นคนละองค์กรทั้ง CNCA, CFDA, NHFPC และ MOA และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันให้การรับรองและประกาศบัญชีรายชื่อองค์กรดังกล่าว โดยการใช้ชุดทดสอบ
อย่างรวดเร็ว (Test Kit) ในการสุ่มตรวจสอบสินค้าทางการเกษตร หากมีผู้คัดค้านผลการทดสอบ สามารถยื่น
-22-

คาร้องให้ทดสอบใหม่ภายใน 4 ชั่วโมงนับแต่ได้รับผลการตรวจสอบ การทดสอบซ้าไม่สามารถใช้วิธีการ
ทดสอบอย่างรวดเร็วได้
มาตราที่ 89 ผู้ผลิตอาหารสามารถตรวจสอบสินค้าอาหารของตนเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบที่
สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายนี้ทดสอบให้
ในกรณีที่สมาคมอุตสาหกรรมอาหาร สมาคมผู้บริโภค หรือผู้บริโภคมอบหมายให้หน่วยงานทดสอบอาหาร
ดาเนินการทดสอบอาหารให้ จะต้องเลือกหน่วยงานทดสอบที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายนี้
มาตราที่ 90 การตรวจสอบสารเติมแต่งอาหาร จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติการตรวจสอบอาหารในกฎหมายนี้
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บทที่ 6 การนาเข้าและส่งออกอาหาร
มาตราที่ 91 AQSIQ เป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยของอาหารนาเข้าและส่งออก
มาตราที่ 92 สิ น ค้ า น าเข้ า ประเภทอาหาร สารเติ ม แต่ ง อาหาร และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาหาร
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติของจีน (China’s National Food Safety
Standard) อาหารและสารเติมแต่งอาหารที่นาเข้าต้องผ่านการตรวจสอบจากด่านควบคุมคุณภาพตรวจสอบ
และกักกันโรค (China Exit-Entry Inspection and Quarantine Agency: CIQ) ตามกฎหมายและข้อบังคับ
อาหารและสารเติมแต่งอาหารที่นาเข้า โดยต้องมีใบรับรองการตรวจสอบตามที่ AQSIQ ได้กาหนดไว้
มาตราที่ 93 ในกรณีที่มีการนาเข้าอาหารโดยไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติในจีน ผู้ผลิต /
ผู้ส่งออกต่างชาติ หรือตัวแทนส่งออกจะต้องส่งมาตรฐานแห่งชาติ (หรือภูมิภาค) ของตน หรือมาตรฐานสากล
ให้แก่ NHFPC และ NHFPC จะต้องตรวจสอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและสามารถตัดสินให้มาตรฐานดังกล่าว
ใช้ได้ชั่วคราว หากเห็นว่าตรงกับข้อเรียกร้องความปลอดภัยทางอาหาร และสอดคล้องกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางอาหารแห่งชาติภายในเวลาที่เหมาะสม การนาเข้าอาหารที่ทาจากวัตถุดิบใหม่ หรือมีสารเติมแต่ง
อาหารและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาหารชนิ ด ใหม่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การตามบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตราที่ 37
ของกฎหมายนี้
CIQ ต้องดาเนินการตามข้อเรียกร้องของ NHFPC ในการตรวจสอบอาหาร สารเติมแต่งอาหาร และผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับอาหารตามที่กล่าวมาข้างต้น และประกาศผลการตรวจสอบ
มาตราที่ 94 ผู้ผลิตและผู้ส่งออกจากต่างประเทศ จะต้องรับรองว่าอาหาร สารเติมแต่งอาหาร และผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับอาหารที่ส่งออกมายังจีนได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ ของกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยทาง
อาหารแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ระบุในฉลากและคาแนะนา
ผู้นาเข้าส่งออก ต้องจัดทาระบบตรวจสอบและยืนยันสาหรับผู้ผลิตและผู้ส่งออกจากต่างประเทศให้ความสาคัญ
ในการตรวจสอบรายการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจะไม่สามารถนาเข้ามาได้หากตรวจ
พบว่าสินค้านาเข้าไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารแห่งชาติ หรือมีหลักฐานว่าอาหารเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ ผู้นาเข้าจะต้องหยุดการนาเข้าสินค้าดังกล่าวในทันที และเรียกคืนสินค้าตาม
บทบัญญัติในมาตราที่ 63 ของกฎหมายนี้
มาตราที่ 95 ในกรณีที่เกิดอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยอาหารในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจีน หรือ
ตรวจพบปัญหาสาคัญด้านความปลอดภัย อาหารในสินค้านาเข้าประเภทอาหาร สารเติมแต่งอาหาร หรือ
ผลิตภัณฑ์อาหาร AQSIQ จะต้องแจ้งเตือนความเสี่ยงหรือใช้มาตรการควบคุมให้ทันท่วงที และแจ้งให้ CFDA,
NHFPC และ MOA ทราบ หน่วยงานที่ได้รับแจ้งจะต้องดาเนินการในทันทีหลังจากที่ได้รับแจ้งดังกล่าว
หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยาในระดับอาเภอเป็นต้นไปจะต้องกากับดูแลสินค้าประเภทอาหารและ
สารเติมแต่งอาหารที่นาเข้ามาขายภายในประเทศ หากตรวจพบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหารที่ร้ายแรง
CFDA จะต้องแจ้ง AQSIQ อย่างรวดเร็ว และ AQSIQ จะต้องดาเนินการต่อเมื่อได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าว
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มาตราที่ 96 ผู้ส่งออกจากต่างประเทศหรือตัวแทนส่งออกที่นาเข้ามายังจีน และผู้นาเข้าต้องยื่นรายการให้กับ
AQSIQ ผู้ผลิตอาหารจากต่างประเทศที่ส่งออกอาหารมายังจีนจะต้องขึ้นทะเบียนกับ AQSIQ ผู้ผลิตอาหารจาก
ต่างประเทศที่ได้ทาการขึ้นทะเบีย นแล้ว หากให้ ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทาให้เกิดอุบัติการณ์ความปลอดภัย
อาหารที่รุนแรงอันมีสาเหตุมาจากผู้ ผลิตเอง จะถูก AQSIQ ถอดรายชื่อออกจากทะเบียน และการถอดถอน
ดังกล่าวจะถูกแจ้งให้ทราบในประกาศสาธารณะ โดยปกติ AQSIQ จะประกาศรายชื่อผู้ส่งออก ตัวแทน ผู้นาเข้า
และผู้ผลิตอาหารจากต่างประเทศที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว
มาตราที่ 97 สินค้านาเข้าประเภทอาหารและสารเติมแต่งอาหารในบรรจุภัณฑ์ ต้องมีฉลากภาษาจีนกากับ
หากกฎหมายและข้อบังคับระบุให้ใส่คาแนะนา จะต้องใส่คาแนะนาที่เป็นภาษาจีนด้วย ฉลากและคาแนะนา
จะต้องเป็นไปตามกฎหมายนี้และข้อกาหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารอื่น
ด้วย คาแนะนาจะต้องระบุประเทศที่ผลิต ชื่อตัวแทนภายในจีน และข้อมูลสาหรับการติดต่อ อาหารสาเร็จรูป
ที่ไม่มีฉลากหรือคาแนะนาภาษาจีน หรือมีฉลากหรือคาแนะนาที่ไม่ตรงตามบทบัญญัติของส่วนนี้จะไม่อนุญาต
ให้นาเข้า
มาตราที่ 98 ผู้นาเข้า จะต้องทาบันทึกการนาเข้าและยอดขายสินค้าประเภทอาหารและสารเติมแต่งอาหาร
ต้องบันทึกข้อมูลอาหารและสารเติมแต่งอาหารตามความเป็นจริง เช่น ชื่อสินค้า ข้อมูลจาเพาะ ปริมาณ วัน
ผลิตสินค้า รุ่นการผลิต อายุการเก็บรักษา ชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้ส่งออกและผู้ซื้อ และวันที่ส่งสินค้า บันทึก
และเอกสารจะถูกเก็บรักษาตามบทบัญญัติของมาตราที่ 50 วรรค 2
มาตราที่ 99 ผู้ผลิตอาหารที่ส่งออกสินค้า ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าอาหารของตนถูกต้องตามมาตรฐาน
ของประเทศ (ภูมิภาค) ที่ส่งออก หรือตรงตามข้อกาหนดในสัญญาผู้ผลิตอาหารส่งออก และการส่งออกอาหาร
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ และวัตถุดิบที่ใช้เพาะปลูก จะต้องขึ้นทะเบียนกับ AQSIQ
มาตราที่ 100 AQSIQ จะต้องเก็บ รวบรวมข้อมูล ด้านความปลอดภัยของอาหารที่นาเข้าและส่ งออก
ดังต่อไปนี้ และต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบัน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทราบ
1) การตรวจสอบและกั ก กั น อาหารน าเข้ า และส่ ง ออก ด าเนิ น การโดยด่ า นควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ตรวจสอบ และกักกันโรค (AQSIQ)
2) ข้อมูลความปลอดภัยอาหารนาเข้า รายงานโดยองค์กรต่าง ๆ เช่น สมาคมอุตสาหกรรมอาหาร
สมาคมผู้บริโภค และผู้บริโภค
3) ข้ อ มูล เกี่ย วกับ การแจ้ ง เตื อ นความเสี่ ย งและข้ อ มูล ความมั่น คงทางอาหารอื่ น ๆ ที่ป ระกาศ
โดยองค์กรอาหารนานาชาติและหน่วยงานรัฐของต่างประเทศ และข้อมูลความปลอดภัยทางอาหารที่รายงาน
โดยองค์กร เช่น สมาคมอุตสาหกรรม และผู้บริโภคจากต่างประเทศ
4) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร
AQSIQ ต้องดาเนินการตรวจสอบและบริหารจัดการความน่าเชื่อถือของผู้นาเข้า ผู้ส่งออก และผู้ผลิตอาหาร
เพื่อการส่งออก จัดทาบันทึกข้อมูลความน่าเชื่อถือและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณะ AQSIQ จะตรวจสอบ
และกักกันที่เข้มงวดมากขึ้นสาหรับผู้นาเข้า ผู้ส่งออก และผู้ผลิตอาหารเพื่อการส่งออกที่มีข้อมูลความน่าเชื่อถือ
ไม่ดี รวมถึงดาเนินการทางกฎหมาย
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มาตราที่ 101 AQSIQ สามารถดาเนินการประเมินและตรวจสอบระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารและ
สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศหรือภูมิภาคที่ส่ งออกมายังจีน โดย AQSIQ จะกาหนด
ข้อเรียกร้องในการตรวจสอบและกักกันตามผลการตรวจประเมิน
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บทที่ 7 การจัดการกับอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยอาหาร
มาตราที่ 102 สภารั ฐมนตรี จัดทาบั ญญัติว่าด้วยแผนรับมือฉุกเฉินสาหรับอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัย
อาหารแห่งชาติ โดยเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แผนรับมือฉุกเฉินของรัฐบาลระดับสูง
ต้องคานึงถึงสถานการณ์จริงของพื้นที่เขตบริหาร ภาครัฐในระดับอาเภอขึ้นไปจะต้องจัดทาแผนฉุกเฉินสาหรับ
อุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยอาหารในเขตที่รับผิดชอบ และจะต้องส่งแผนการรับมือฉุกเฉินไปยังรัฐบาล
ในระดับสูงกว่าเพื่อทาการบันทึก
แผนรับมือฉุกเฉิน ต้องมีข้อกาหนดในการวัดระดับอุบัติการณ์ ระบบการสั่งการสาหรับรับมือกับอุบัติการณ์และ
ความรับผิดชอบ การป้องกันและระบบการเตือนภัยล่วงหน้า ขั้นตอนการรับมือกับอุบัติการณ์และมาตรการ
ป้องกันเพื่อการรับมือกับอุบัติการณ์ฉุกเฉิน ผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายจะต้องพัฒนาแผนสาหรับอุบัติการณ์
ความปลอดภัยอาหาร หมั่นตรวจสอบการดาเนินการ จัดทามาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยอาหาร และ
จัดการกับอุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตราที่ 103 หากเกิดอุบัติการณ์ความปลอดภัยอาหารขึ้น หน่วยงานจะต้องรีบดาเนินการทันทีเพื่อป้องกัน
การผลกระทบแพร่กระจาย หน่วยงานและสถาบันการแพทย์ที่ได้รับหรือกาลั งรักษาผู้ป่วยจะต้องรายงาน
สถานที่เกิดขึ้น ต่อ CFDA และ NHFPC ระดับอาเภอในทันที
เมื่อพบอุบัติการณ์หรือได้รับรายงานเกี่ยวกับอุบัติการณ์ความปลอดภัยอาหาร หน่วยงานกากับดูแลคุณภาพ
(Quality Supervision Department) และหน่วยงานเกษตร (Agriculture Department) ในระดับอาเภอ
ขึ้นไปจะต้องรายงานต่อ หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยาชื่อที่อยู่ระดับเดียวกันในทันที
ในกรณีที่เกิดการระบาดของอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยอาหาร หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา
ในระดั บ อ าเภอ จะต้อ งด าเนิ น การตามแผนรั บ มื อ ฉุก เฉิ น โดยรายงานต่ อ รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบควบคุมอาหารและยาในระดับที่สูงกว่า รัฐบาลในระดับอาเภอและหน่วยงานตรวจสอบควบคุม
อาหารและยาในระดับที่สูงกว่าจะต้องรายงานอุบัติการณ์ให้ผู้ บังคับบัญชาทราบ สอดคล้องกับแผนรับมือ
ฉุกเฉิน
หน่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลใด ๆ ก็ ต ามจะต้ อ งไม่ ป กปิ ด กล่ า วเท็ จ หรื อ ถ่ ว งเวลาการรายงานอุ บั ติ ก ารณ์
ความปลอดภัยอาหาร บิดเบือน หรือทาลายหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
มาตราที่ 104 สถาบันการแพทย์ที่ตรวจพบผู้ป่วยที่มีภาวะหรือสงสัยว่ามีภาวะอาหารเป็นพิษ จะต้องรายงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบโดยเร็วตามระเบียบ หากหน่วยงานสาธารณสุขในระดับ
อาเภอเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา
ในระดับเดียวกันทราบ
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หน่วยงานสาธารณสุขในระดับอาเภอขึ้นไป หากพบปัญหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารที่ตรวจพบว่ามีการ
แพร่ระบาด หรือเหตุการณ์การระบาดอื่นที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน จะต้องแจ้งให้หน่วยงานตรวจสอบ
ควบคุมอาหารและยาในระดับเดียวกันทราบทันที
มาตราที่ 105 ในกรณีที่ได้รับรายงานเกี่ยวกับอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยอาหาร หน่วยงานตรวจสอบ
ควบคุมอาหารและยาในระดับ อาเภอขึ้น ไป จะต้องดาเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ในทันที โดยร่ว มกั บ
หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานกากับดูแลคุณภาพ และหน่วยงานเกษตรในระดับเดียวกัน หน่วยงานดังกล่าว
จะต้องใช้มาตรการต่อไปนี้เพื่อป้องกันหรือลดอันตรายต่อประชาชน
1) เตรียมพร้อมความช่วยเหลือฉุกเฉิน จัดเตรียมการปฐมพยาบาลและการบาบัดให้ผู้ที่ได้รับผล
จากอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยอาหาร
2) ปิดผนึกอาหารและวัตถุดิบที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านความปลอดภัยอาหาร และ
ทดสอบทันที สาหรับอาหารและวัตถุดิบที่ได้รับการยืนยันว่ามีการปนเปื้อน ต้องออกคาสั่งให้ผู้ผลิตและผู้ค้า
อาหารเรียกคืนสินค้า หรือระงับการผลิตชั่วคราวตามบทบัญญัติของมาตราที่ 63
3) จัดเก็บสินค้าอาหารที่มีการปนเปื้อน ออกคาสั่งให้ดาเนินการทาความสะอาด และฆ่าเชื้อสินค้า
ดังกล่าว
4) รับมือกับข่าวสารอย่างเหมาะสม โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านความปลอดภัย
อาหาร และการรับมือกับอุบัติการณ์ตามที่กฎหมายระบุ ให้คาอธิบาย และคาชี้แจงเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น
เมื่อเกิดอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยอาหาร ต้องนาแผนรับมือฉุกเฉินมาใช้ รัฐบาลในระดับอาเภอขึ้นไปต้อง
จัดตั้งองค์กรรับมือกับอุบัติการณ์ เริ่มแผนฉุกเฉิน และรับมือกับอุบัติการณ์ตามที่ระบุในวรรคก่อนหน้าและตาม
ข้อกาหนดของแผนฉุกเฉิน
หากเกิดอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยอาหารขึ้น CDC ในระดับอาเภอขึ้นไป จะต้องมีการจัดการกับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น และดาเนิน การสอบสวนทางระบาดวิทยา (Epidemiological Investigation) เกี่ยวกับปัจจัย
ที่เกี่ย วข้องกับ อุบั ติการณ์ หน่ ว ยงานอื่น จะต้องสนับสนุน CDC ในระดับอาเภอขึ้นไป ต้องส่ งรายงานการ
ตรวจสอบทางระบาดวิทยาให้แก่หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา และหน่วยงานสาธารณสุขในระดับ
เดียวกัน
มาตราที่ 106 ในกรณีที่เกิดการระบาดของอุบัติการณ์ความปลอดภัยอาหาร รัฐบาลระดับเมืองขึ้นไป จะต้อง
ปฏิบั ติก ารร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งในทั นที และตรวจสอบเพื่ อสื บหาผู้ รับผิ ดชอบต่อ เหตุก ารณ์ เร่ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ และส่งรายงานการตรวจสอบต่อรัฐบาลในระดับเดียวกัน และหน่วยงาน
ตรวจสอบควบคุมอาหารและยาในระดับที่สูงกว่า ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินด้านความปลอดภัยอาหารในพื้นที่
มากกว่า 2 จังหวัด เขตปกครองตนเอง หรือเทศบาลมหานคร CFDA รับผิดชอบในการสอบสวนเหตุการณ์
ตามข้อกาหนดจากวรรคก่อน
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มาตราที่ 107 การตรวจสอบอุบัติการณ์ความปลอดภัยอาหาร จะต้องเป็นไปตามข้อเท็ จจริง อ้างอิงจาก
หลักการทางวิทยาศาสตร์ ต้องสืบหาลักษณะและสาเหตุของการเกิดอุบัติการณ์อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ระบุ
กลุ่มคนที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ และเสนอมาตรการแก้ไข
ในการตรวจสอบเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นอกจากการระบุ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ต้ อ งระบุ
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ควบคุม ทดสอบ และออกใบอนุญาตด้วย
มาตราที่ 108 หน่ ว ยงานที่ตรวจสอบอุบั ติการณ์ความปลอดภัยอาหาร ได้รับสิ ทธิในการเก็บข้อมูล จาก
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ และร้องขอเอกสารและตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารและตัวอย่างตามที่ร้องขอ ไม่สามารถ
ปฏิเสธคาขอดังกล่าวได้
ห้ ามมิ ให้ ห น่ ว ยงานหรื อ บุ คคลใด ๆ ขัดขวาง หรือรบกวนการตรวจสอบ และการจัดการอุบั ติการณ์ด้า น
ความปลอดภัยอาหาร
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บทที่ 8 การกากับดูแลและการบริหาร
มาตราที่ 109 หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา และหน่วยงานกากับดูแลคุณภาพในระดับอาเภอ
ขึ้น ไป จะเป็ น ผู้ กาหนดล าดั บ ความส าคั ญ แบบแผน และความถี่ ใ นการด าเนิ นงาน จั ดล าดับ ความเสี่ ย ง
โดยดูจากการเฝ้าระวังความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ความปลอดภัยอาหาร
รัฐบาลในระดับอาเภอขึ้นไป เป็นผู้จัดระเบียบหน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา หน่วยงานกากับดูแล
คุณ ภาพ และหน่ ว ยงานเกษตรในระดับ เดีย วกัน จั ด ทาแผนงานประจ าปีเ พื่อ การก ากั บดู แ ลและบริห าร
ความปลอดภัย อาหารของภูมิภาค ประกาศแผนการทางานให้ ทราบ และมุ่งเน้นการดาเนินการตามแผน
ดังกล่าว
แผนประจาปีที่ใช้กากับดูแลและบริหารความปลอดภัยอาหาร ให้มีการระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) อาหารหลักและอาหารเสริมสาหรับทารกและเด็ก และกลุ่มเฉพาะอื่น
2) กระบวนการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ และสารที่ใส่เพิ่มเติม รวมถึงเทคนิคการผลิต จะต้องเป็นไป
ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ มีข้อแนะนาการใช้งานในฉลากสินค้า วิธีใช้ และข้อมูลการโฆษณาของอาหารเพื่อสุขภาพ
3) ผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายอาหารที่มีความเสี่ยงด้านอุบัติการณ์ความปลอดภัยทางอาหารสูง
4) ผลจากการเฝ้ า ระวัง ความเสี่ ย งด้ านความปลอดภั ยอาหารแสดงให้ เ ห็ น ว่า มีความเสี่ ยงด้า น
ความปลอดภัยอาหารสูง
มาตราที่ 110 หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา และหน่วยงานกากับดูแลคุณภาพตั้งแต่ระดับอาเภอ
ขึ้นไป ทาหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยอาหาร และดาเนินการดังต่อไปนี้ในกากับดูแลและตรวจสอบว่าผู้ผลิต
และผู้จัดจาหน่ายได้ทาตามกฎหมายฉบับนี้
1) ตรวจสอบ ณ สถานที่ประกอบการผลิต
2) เก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบอาหาร สารเติมแต่งอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตและจาหน่าย
3) ตรวจสอบและทาสาเนาสัญญา เอกสาร บันทึก และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) ปิดผนึกและอายัดอาหารที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร หรือ
พิสูจน์โดยหลักฐานว่ามีอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ ใช้วัตถุดิบ สารเติมแต่งอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ผิดกฎหมาย
5) ปิดแหล่งผลิตและจาหน่ายอาหารที่ผิดกฎหมาย
มาตราที่ 111 ในกรณีที่ผลการตรวจประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยทางอาหารแสดงให้เห็นว่า มีแนวโน้ม
ที่จะมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจาเป็นจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข ก่อนการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ NHFPC ร่วมกับหน่วยงานสภารัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง กาหนดขีดจากัดและวิธี การทดสอบแบบ
ชั่วคราว ในขณะที่การจัดการการผลิตและการกากับดูแลพื้นฐานการจัดการต่อไป
มาตราที่ 112 หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยาในระดับอาเภอขึ้นไป สามารถนาวิธีการทดสอบแบบ
รวดเร็ว (Fast Testing Method) ตามที่กาหนดโดยรัฐมาใช้ในการสุ่มตรวจอาหารได้
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หากผลการสุ่มทดสอบแสดงให้เห็นว่า สินค้าอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร จะต้องทาการ
ตรวจสินค้าดังกล่าวตามบทบัญญัติในมาตราที่ 87 ของกฎหมายฉบับนี้ ผลจากการสุ่มทดสอบสามารถนามาใช้
เป็นสาเหตุในการลงโทษทางการปกครอง (Administrative Punishment) ได้ หากแน่ชัดว่าอาหารดังกล่า วไม่
ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร
มาตราที่ 113 หน่ ว ยงานตรวจสอบควบคุ ม อาหารและยาในระดั บ อ าเภอขึ้ น ไป จะต้ อ งจั ด ท าบั น ทึ ก
ความน่าเชื่อถือความปลอดภัยทางอาหารสาหรับผู้ผลิตและจาหน่ายอาหาร ซึ่งจะบันทึกการออกใบอนุญาต
ผลจากการควบคุมและตรวจสอบ การรับมือกับการละเมิดข้อกฎหมาย โดยข้อมูลเหล่านี้จะต้องประกาศและ
ปรับ ปรุ งให้เป็นปั จจุ บัน และประกาศให้สาธารณชนทราบภายในเวลาอันเหมาะสม หน่วยงานตรวจสอบ
ควบคุมอาหารและยา จะต้องเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบผู้ผลิตและผู้ค้าอาหารที่มีบันทึกความน่าเชื่อถือต่า
ผู้ ผ ลิ ต และผู้ จ าหน่ า ยที่ มี ก ารละเมิ ด กฎหมายที่ ร้ า ยแรงจะถู ก แจ้ ง ชื่ อ กั บ หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลการลงทุ น
(Investment Regulatory Department) คณะกรรมการดูแลความมั่นคง (Securities Regulatory
Committee) และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง
มาตราที่ 114 หากพบอันตรายซ่อนเร้นในอาหารในขั้นตอนการผลิตและการจาหน่าย และไม่สามารถใช้
มาตรการระงับได้ทันท่วงที หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยาในระดับอาเภอขึ้นไป สามารถนัดคุย
ตัวแทนทางกฎหมายหรือผู้รับผิดชอบหลัก ของผู้ผลิตและผู้จาหน่ายอาหาร ผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายอาหาร
จะต้องแก้ไขในทันทีเพื่อขจัดอันตรายที่ซ่อนอยู่ จะต้องบันทึกการนัดพบและมาตรการปรับปรุงในบันทึก
ความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตและผู้จาหน่ายอาหารด้วย
มาตราที่ 115 หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยาและหน่วยงานกากับดูแลคุณภาพตั้งแต่ระดับอาเภอ
ขึ้น ไป จะต้ องเผยแพร่ อีเมล์ ห รื อหมายเลขโทรศั พท์ ส าหรับ การให้ คาปรึกษา รับร้ องเรีย น และรายงาน
เมื่อได้รั บคาถาม คาร้ องเรี ยน หรือข้อมูล หน่ว ยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา จะต้องรับเรื่องและ
ดาเนินการในทันที โดยการตอบกลับ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และจัดการกับคาถาม ข้อร้องเรียน และข้อมูลอื่น
ๆ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้ ส่งต่อเรื่องชื่อที่อยู่เหนือขอบเขตหน้าที่และอานาจให้แก่หน่วยงานที่มี
อานาจดาเนินการเรื่องดังกล่าว และแจ้งให้ผู้สอบถาม ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลทราบอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร หน่วยงานที่มีอานาจดาเนินการเรื่องดังกล่าวจะต้องดาเนินการทันทีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
และห้ามปัดความรับผิดชอบไปให้หน่วยงานอื่น ต้องมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ให้ข้อมูลและตรวจสอบแล้วว่า
เป็นเรื่องจริง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเก็บข้อมูลของผู้แจ้งรายงานไว้เป็นความลับเพื่อรักษาสิทธิ ในกรณีที่ผู้แจ้งข้อมูลได้
รายงานต่อกิจการที่ตนทางานอยู่นั้น กิจการที่ได้รับรายงานจะต้องไม่ตอบโต้ผู้แจ้งรายงานโดยการยกเลิกและ
ปรับเปลี่ยนสัญญาจ้าง หรือโดยวิธีการอื่นใด
มาตราที่ 116 หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา หน่วยงานกากับดูแลคุณภาพ และหน่วยงานอื่น ๆ
ในระดับอาเภอขึ้นไป จะต้องเสริมสร้างการฝึ กอบรบบุคคลากรสาหรับผู้บังคับใช้กฎหมายตามกฎหมายและ
กฎระเบียบว่าด้วยความมั่นคงทางอาหาร และมาตรฐานและความรู้เฉพาะทาง รวมไปถึงความสามารถในการ
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บังคับใช้กฎหมาย และด้านอื่น ๆ และจัดให้มีการสอบวัดความรู้ ห้ามไม่ให้ผู้บังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีความรู้
ความสามารถดังกล่าวมีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางอาหาร
ในกรณีที่ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมอาหาร สมาคมผู้บริโภค และอื่น ๆ พบว่าผู้บังคับใช้
กฎหมายมีพฤติกรรมที่ขัดกับกฎหมายหรือมาตรฐาน สามารถทาการร้องเรียนและรายงานพฤติกรรมดังกล่าว
กับหน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา หน่วยงานกากับดูแลคุณภาพ หรือหน่วยงานกากับดูแลวินัย
(Discipline Supervisory Department) ในระดับเดียวกันหรือระดับสูงกว่า หน่วยงานที่ได้รับคาร้องเรียน
หรือรายงานจะต้องทาการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement
Department) ทราบ เมื่อตรวจสอบพบว่าคาร้องเรียนหรือรายงานเป็นจริง จะมีการแจ้งให้หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายทราบ และต้องมีจัดการผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบตามกฎหมายฉบับนี้และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาตราที่ 117 ในกรณีที่หน่ ว ยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยาในระดับ อาเภอขึ้นไปและหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถตรวจพบความเสี่ยงภัยด้านอาหารปลอดภัยในระบบได้ทันท่วงที หรือไม่สามารถขจัด
อันตรายด้านความปลอดภัยในภูมิภาคได้ทันท่วงที รัฐบาลท้องถิ่นในระดับเดียวกันจะต้องจัดการประชุมหารือ
เพื่อตัดสินหาผู้รับผิดชอบ
ในกรณีที่รัฐบาลท้องถิ่นไม่สามารถรับผิดชอบหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและขจัดอันตรายที่ซ่อนเร้น
ในอาหารสาคัญในระดับภูมิภาคได้ทันท่วงที รัฐบาลในระดับสูงกว่าจะต้องจัดหารือเพื่อตัดสินหาผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงรัฐบาลท้องถิ่นที่ได้รับเชิญ
ให้เข้าร่วมหารือจะต้องรีบหามาตรการเพื่อปรับปรุงการควบคุมตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารและงาน
บริหาร
จะต้องทาการบันทึกการหารือและมาตรการแก้ไขลงในบันทึกความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตอาหารและผู้ จาหน่าย
อาหาร และบันทึกการตรวจประเมินของรัฐบาลท้องถิ่นและหน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา
มาตราที่ 118 จี น ได้ ส ร้ า งระบบความปลอดภั ย ของอาหารแบบครบวงจร และด าเนิ น การเรื่ อ งกลไก
การประกาศข้อมูลความปลอดภัยของอาหารแบบครบวงจร CFDA ประกาศข้อมูลสถานการณ์โดยรวมด้าน
ความปลอดภัยอาหารของประเทศ เตือนความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร ข้อมูลเหตุการณ์สาคัญด้าน
ความปลอดภัย ของอาหาร และการรั บ มือ รวมถึ งข้อมู ล อื่นที่ส ภารัฐ มนตรีระบุ เพื่ อทาการประกาศผ่ า น
ศูนย์กลางพื้นที่ การเตือนภัยความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร หรือข้อมูลอุบัติการณ์สาคัญด้ าน
ความปลอดภัยของอาหาร และการรับมือ หากส่งผลกระทบต่อภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งจะต้องประกาศให้ทราบ
โดยหน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา ในระดับจังหวัด เขตปกครองตนเอง และระดับท้องถิ่น ห้ามให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวโดยปราศจากการอนุมัติก่อน
หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา หน่วยงานกากับดูแลคุณภาพ หน่วยงานเกษตรในระดับอาเภอขึ้นไป
จะต้องเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยด้านอาหาร โดยถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ด้านการตรวจสอบและการบริหาร
ที่ต้องปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
-32-

การเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยของอาหาร จะต้องทาอย่างถูกต้องและภายในเวลา หากจาเป็นต้องให้อธิบาย
เพื่อหลีกเลี่ยงป้องกันการเข้าใจผิดของผู้บริโภคและประชาชน
มาตราที่ 119 ในกรณีที่ได้รับแจ้งให้ประกาศข้อมูลจากส่วนกลางตามที่ได้ระบุในกฎหมายฉบับนี้ หน่วยงาน
ตรวจสอบควบคุมอาหารและยา หน่ว ยงานสาธารณสุ ข และหน่วยงานเกษตรระดับอาเภอขึ้นไป จะต้อง
รายงานต่อหน่วยงานในระดับสูงกว่าในทันที ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับแจ้งจะต้องรายงานต่อ CFDA ในทันที
หากจาเป็นหน่วยงานระดับอาเภอสามารถรายงานต่อ CFDA ได้โดยตรง
หน่วยงานควบคุมความปลอดภัยอาหารและยา หน่ว ยงานสาธารณสุข หน่วยงานกากับดูแลคุณภาพ และ
หน่วยงานเกษตร ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารต่อกัน
มาตราที่ 120 ห้ามไม่ให้องค์กรหรือบุคคลใด ๆ กล่าวอ้างและเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยด้านอาหารที่เป็น
เท็จ หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยาในระดับอาเภอขึ้นไป พบว่ามีข้อมูลด้านความปลอดภัยอาหาร
ที่อาจทาให้ เกิดความเข้าใจผิ ดแก่ผู้บริ โภคและประชาชนได้ ให้ รีบพิสูจน์ความจริงและวิเคราะห์ ข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้ผลิต และผู้จาหน่ายที่เกี่ยวข้อง และให้ประกาศผลที่ได้รับ
โดยเร็ว
มาตราที่ 121 หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา หน่วยงานกากับดูแลคุณภาพ และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องในระดับอาเภอขึ้นไป ตรวจพบความน่าสงสัยว่า อาจมีอาชญากรรมทางความปลอดภัยอาหาร
ให้รีบโอนคดีดังกล่าวไปยังสานักงานตารวจ (Public Security Department) ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เมื่อได้รับการส่งต่อคดี สานักงานตารวจจะต้องตรวจสอบอย่างรวดเร็ว และจัดเก็บในแฟ้มสาหรับการสอบสวน
และดาเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่คดีดังกล่าวมีการเรียกร้องให้สืบสวนหาความรับผิดชอบทางอาญา
หากสานักงานตารวจตรวจพบว่า คดีที่ไม่มีมูลความผิดทางอาชญากรรมหรือมีเพียงเล็กน้อย ซึ่งตามกฎหมาย
ไม่นับว่ามีความรับผิดชอบทางอาญา (Criminal Responsibility) แต่มีความรับผิดชอบทางการบริหาร
(Administrative Responsibility) ให้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา หน่วยงานกากับ
ดูแลคุณภาพ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดการกับคดีดังกล่าวตาม
กฎหมาย
ในกรณีที่สานั กงานตารวจร้องขอให้ หน่ วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา หรือหน่ว ยงานกากับดูแล
คุณภาพ หรือหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ส่งผลสรุปการทดสอบ หรือข้อคิดเห็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
ในการจัดการคดีอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดาเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
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บทที่ 9 ความรับผิดทางกฎหมาย
มาตราที่ 122 ในกรณีที่ผู้ผ ลิตและผู้ จาหน่าย ละเมิดกฎหมายโดยการผลิ ตและการจาหน่ายอาหารและ
สารเติมแต่งอาหารโดยปราศจากใบอนุ ญาตผลิต และการจาหน่ายอาหารและสารเติมแต่งอาหาร หน่วยงาน
ตรวจสอบควบคุมอาหารและยาตั้งแต่ระดับอาเภอขึ้นไปจะทาการยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทาผิดกฎหมาย
และยึดอาหาร สารเติมแต่งอาหาร อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตและการจาหน่าย รวมไปถึงวัตถุดิบ
ทีผ่ ู้ผลิตและผู้จาหน่ายฝ่าฝืนกฎหมายใช้ ในกรณีที่อาหารและสารเติมแต่งที่ผลิตและจาหน่ายอย่างผิดกฎหมาย
มีมูลค่าต่ากว่า 10,000 หยวน จะถูกปรับตั้งแต่ 50,000–100,000 หยวน ในกรณีที่มูลค่ารวมสินค้าตั้งแต่
10,000 หยวนขึ้นไป จะถูกปรับ 10–20 เท่าของมูลค่าสินค้า
หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยาตั้งแต่ระดับอาเภอขึ้นไป จะต้องสั่งให้สถานประกอบการผลิตหรือ
บุคคลหยุดการกระทาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทาที่ผิดกฎหมาย และทาการปรับตั้งแต่
50,000–100,000 หยวน ในกรณีที่องค์กรหรือบุคคลมีความตระหนักถึงการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่ าวแต่
อาศัยช่องโหว่หรือเงื่อนไขอื่นเพื่อกระทาการฝ่าฝืน หากสร้างความเสียหายต่อสิทธิทางกฎหมายของผู้บริโภค
บุคคลหรือองค์กรจะต้องรับผิดทางกฎหมายร่วมกับผู้ผลิต ผู้จาหน่ายอาหารและสารเติมแต่งอาหาร
มาตราที่ 123 รายการที่ระบุด้านล่างถือเป็นการกระทาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ยังไม่ถือว่ามีความผิดทางอาญา
หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยาตั้งแต่ระดับอาเภอขึ้นไป จะต้องยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทาผิด
กฎหมาย ยึดอาหารที่ผลิตหรือทาการจาหน่ายอย่างผิดกฎหมาย และอุปกรณ์ เครื่องมือ ในกรณีที่วัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตหรือจาหน่ายอย่างผิดกฎหมายมีมูลค่ารวมต่ากว่า 10,000 หยวน ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายจะถูกปรับ
100,000–150,000 หยวน หรื อ ปรั บ 15–30 เท่ า หากมู ล ค่ า รวมสิ น ค้ า มากกว่ า 10,000 หยวน
ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการฝ่าฝืนอาจโดนพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตการผลิต
และการจาหน่ายอาหารไม่ต่ากว่า 5 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
1) ผลิตอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร ใส่สารเคมีอื่นที่ไม่ใช่สารเติมแต่งอาหาร หรือสารที่อาจ
อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ หรือนาวัตถุดิบที่ถูกเรียกคืนมาใช้ หรือจาหน่ายอาหารที่ระบุข้างต้น
2) ผลิตและจาหน่ายอาหารหลักและอาหารเสริมสาหรับทารกหรือกลุ่มบุคคลเฉพาะเจาะจง ในขณะ
ที่ส่วนผสมทางโภชนาการไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
3) จาหน่ายเนื้อ ซึ่งรวมไปถึงสัตว์ปีก ปศุสัตว์ สัตว์ หรือสัตว์น้าที่ตายอันเนื่องจากเชื้อโรค สารพิษ
หรือสาเหตุอื่นที่ไม่สามารถระบุได้ หรือผลิตและขายสินค้าที่ทามาจากเนื้อดังกล่าว
4) จาหน่ายเนื้อที่ยังไม่ได้มีการกักกันตามคาร้องขอหรือไม่ผ่านการกักกัน หรือผลิต/จาหน่ายสินค้า
เนื้อที่ยังไม่ได้ตรวจสอบหรือไม่ผ่านการตรวจสอบ
5) ผลิตหรือจาหน่ายอาหารที่รัฐบาลห้ามอย่างชัดเจนว่าไม่ให้มีการผลิตและจาหน่ายเพื่อป้องกันโรค
และเพื่อการควบคุม
6) ผลิตหรือจาหน่ายอาหารที่มีการใช้สารเติมแต่งอาหาร
หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยาในระดับอาเภอขึ้นไป มีอานาจในการสั่งให้สถานประกอบการผลิต
หรื อบุ คคลยุ ติการกระทาที่ เป็ น การฝ่ าฝื น กฎหมาย ยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการท าผิ ดกฎหมายและปรับเงิ น
100,000–200,000 หยวน ในกรณีที่สถานประกอบการผลิตหรือบุคคลมีความตระหนักถึงการฝ่ าฝื น
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กฎหมายดังกล่าว แต่อาศัยช่องโหว่หรือเงื่อนไขอื่นเพื่อกระทาการฝ่าฝืน หากสร้างความเสียหายต่อสิทธิทาง
กฎหมายของผู้บริโภค บุคคลหรือองค์กรจะต้องรับผิดทางกฎหมายร่วมกับผู้ผลิตและผู้จาหน่ายสาหรับการใช้
สารกาจัดศัตรูพืชที่มีพิษสูง และสารกาจัดศัตรูพืชที่มีพิษในปริมาณสูงอย่างผิดกฎหมาย (ผู้รับผิดชอบ) จะต้อง
ถูกควบคุมตัว โดยสานักงานตารวจ ตามวรรค 1 ในมาตรานี้ เพิ่มเติมจากบทลงโทษที่ระบุในกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตราที่ 124 รายการที่ระบุด้านล่างถือเป็นการกระทาที่ฝ่าฝืนกฎหมายแต่ยังไม่ถือว่ามีความผิดทางอาญา
หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา ในระดับอาเภอขึ้นไป จะยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการทาผิดกฎหมาย
ยึดอาหารและสารเติมแต่งอาหารที่ผลิตหรือจาหน่ายอย่างผิดกฎหมาย อุปกรณ์ เครื่องมือ และวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิ ต หรื อจ าหน่ ายอย่ างผิ ดกฎหมาย ในกรณีที่สิ นค้ามี มูล ค่ารวมต่ากว่า 10,000 หยวน ผู้ ผ ลิ ตหรื อ
ผู้ จ าหน่ ายจะถู กปรั บ 50,000–100,000 หยวน หรือปรับ 10–20 เท่ าในกรณีที่ มูล ค่ าสิ นค้า สู ง กว่ า
10,000 หยวน ในกรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง ผู้ผลิตและผู้ค้าอาหารจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต
1) ผลิ ต หรื อ จ าหน่ า ยอาหาร สารเติ ม แต่ ง อาหารที่ มี ส าร จุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรค (Pathogenic
microorganisms) สารตกค้างจากสารเคมีปราบศัตรูพืช สารเคมีตกค้างจากยาฆ่าแมลง สารตกค้างจากยาที่ใช้
ในสัตว์ สารพิษชีวภาพ (Biotoxins) สารปนเปื้อน (โลหะหนัก เป็นต้น) และสารอื่นที่เป็นภัยต่อสุขภาพ ค่าสูง
เกินกว่าค่ามาตรฐานสูงสุด (Maximum Residue Limits) ที่มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารได้กาหนดไว้
2) ผลิตอาหารหรือสารเติมแต่งอาหารโดยใช้วัตถุดิบอาหารและสารเติมแต่งอาหารที่หมดอายุแล้ว
(shelf life) หรือทาการค้าอาหารและสารเติมแต่งตามที่ระบุข้างต้น
3) ผลิ ตหรื อค้าสารเติมแต่งอาหารนอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาตหรือใช้ในปริมาณที่เกินกว่า
ที่กาหนด
4) ผลิตหรือจาหน่ายอาหารหรือสารเติมแต่งอาหารที่เน่าเสียหรือบูด ไขมันกลิ่นหืน (Rancid fat)
มีเชื้อราหรือแมลง สิ่งสกปรก มีสิ่งแปลกปลอมเจือปนไปด้วยสารแปลกปลอม หรือมีความผิดปกติอื่น ๆ
5) ผลิตหรือจาหน่ายอาหารและสารเติมแต่งอาหารโดยมีฉลากระบุวันผลิตหรืออายุผลิตภัณฑ์ปลอม
หรือผลิตและจาหน่ายอาหารและสารเติมแต่งอาหารที่หมดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว
6) อาหารเพื่อสุขภาพ สูตรสาหรับวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์ และนมผงสาหรับทารกที่ไม่ได้
ขึ้นทะเบียนหรือไม่ได้ลงบันทึกตามคาร้องขอ หรือผู้ผลิตไม่ได้ผลิตสินค้าตามที่ขึ้นทะเบียนหรือตามที่บันทึก
ข้อเรียกร้องทางเทคนิคไว้ เช่น สูตรสินค้าและเทคนิคในการผลิต เป็นต้น
7) ผลิตนมผงสาหรับทารกโดยการแบ่งบรรจุ หรือกิจการใช้สูตรเดียวกันแต่จาหน่ายภายใต้ชื่อยี่ห้อ
ต่างกัน
8) ใช้ วั ต ถุ ดิ บ อาหารใหม่ เ พื่ อ ผลิ ต อาหาร หรื อ ผลิ ต สารเติ ม แต่ ง ใหม่ ๆ โดยไม่ มี ก ารประเมิ น
ความปลอดภัยก่อน
9) ผู้ผ ลิตและผู้ จาหน่ ายอาหารที่ปฏิเสธการเรียกคืนสินค้า หรือปฏิเสธที่จะหยุดการผลิ ตสิ นค้า
ตามคาสั่งจากหน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา
เพิ่มเติมจากเหตุการณ์ที่ระบุในวรรคก่อนหน้า มาตราที่ 123 และมาตราที่ 125 ในกฎหมายฉบับนี้ หากใคร
ผลิตหรือจาหน่ายอาหารและสารเติมแต่งอาหารที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยจะถูกลงโทษตามข้อกาหนดในวรรคก่อนหน้า
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หน่วยงานกากับดูแลคุณภาพตั้งแต่ระดับอาเภอขึ้นไป จะต้องลงโทษตามข้อวรรค 1 ในมาตรานี้ สาหรับการ
ผลิตสินค้าอาหารชนิดใหม่ ๆ ที่ยังไม่ผ่านการตรวจประเมิน หรือการผลิตสินค้าอาหารที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย
มาตราที่ 125 การฝ่าฝืนกฎหมายในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและ
ยาจะยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการทาผิดกฎหมาย การผลิตหรือจาหน่ายอาหารและสารเติมแต่งอาหารอย่างผิด
กฎหมาย อุปกรณ์ เครื่องมือ และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและจาหน่ายอย่างผิดกฎหมาย ผู้ผลิตหรือผู้จาหน่าย
จะถูกปรับตั้งแต่ 5,000–10,000 หยวน หากมูลค่าสินค้าต่ากว่า 10,000 หยวน หรือปรับ 5–10 เท่า
ในกรณีที่มูลค่าสินค้ามากกว่า 10,000 หยวนสาหรับการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง ผู้ผลิตจะถูกสั่งให้หยุด
การผลิต หรือโดนเพิกถอนใบอนุญาต เช่น
1) ผลิตหรือจ าหน่ ายอาหาร สารเติมแต่งอาหารที่มีการปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ
วิธีการที่ใช้ขนส่ง
2) ผลิตหรือจาหน่ายอาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย (Pre-Packaged Food) หรือสารเติม
แต่งอาหารโดยไม่มีฉลาก หรือฉลาก คาแนะนาไม่ตรงตามกฎหมาย
3) ผลิตหรือจาหน่ายอาหารที่ มีการตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ที่มิได้ติดฉลากอย่างถูกต้องตามที่
กาหนด
4) ผู้ผลิตอาหารหรือผู้จาหน่ายที่ทาการซื้อ/ใช้วัตถุดิบอาหาร สารเติมแต่งอาหาร หรือสินค้าอาหาร
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
ตามคาสั่งจากหน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยาในระดับอาเภอขึ้นไป ผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายอาหารและ
สารเติมแต่งอาหารจะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดในฉลาก คาแนะนาสินค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้าน
อาหารหรือทาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด ในกรณีที่ปฏิเสธที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะถูกปรับไม่เกิน 2,000 หยวน
มาตราที่ 126 กรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา
ในระดับอาเภอขึ้นไป จะสั่งให้ผู้ผลิตและผู้ค้าแก้ไขหรือตักเตือน หากปฏิเสธที่จะแก้ไข จะถูกปรับระหว่าง
5,000–50,000 หยวน และสาหรับกรณีที่ร้ายแรงจะถูกสั่งให้หยุดการผลิต หรือหยุดการทาธุรกิจ และเพิกถอน
ใบอนุญาตทาธุรกิจในกรณีที่ฝ่าฝืนกฎอย่างร้ายแรง
1) ผู้ผลิตอาหารหรือสารเติมแต่งอาหารที่ไม่ได้ทาการตรวจสอบวัตถุดิบอาหารที่ซื้อมา รวมไปถึง
อาหารที่ผลิต สารเติมแต่งอาหาร และสินค้าอาหารตามที่ได้กาหนดไว้
2) ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายอาหารที่ไม่ได้จัดทาระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร หรือแต่งตั้ง
หรืออบรม ประเมินบุคลากรด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร (Safety Management Personnel)
ตามที่ได้กาหนดไว้
3) ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายอาหารและสารเติมแต่งอาหารที่ไม่ได้ตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเมื่อทาการซื้อ หรือไม่ได้จัดทาและติดตามบันทึกการตรวจสอบการซื้อ หรือล้มเหลวในการสร้างและ
ปฏิบัติตามบันทึกการตรวจสอบการซื้อ และบันทึกการขายตามที่ได้กาหนดไว้
4) ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายอาหารที่ไม่ได้กาหนดแผนการรับมือกับอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยของ
อาหาร
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5) มิได้ล้างหรือฆ่าเชื้ อภาชนะที่ใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว และหีบบรรจุก่อนใช้ ที่ใช้สัมผัสกับ
อาหารโดยตรง หรือการล้างและการฆ่าเชื้อไม่เป็นไปตามข้อกาหนด สิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการ
ด้านอาหารและอุปกรณ์ ไม่ได้รับการบารุงรักษา ทาความสะอาด และสอบเทียบตามที่ได้กาหนดไว้
6) ผู้ ผ ลิ ตหรื อผู้ จ าหน่ ายอาหารได้มอบหมายให้ บุคคลที่ไม่มีใบรับรองสุ ขภาพหรือป่ว ยด้ว ยโรค
ที่ NHFPC เห็นว่าเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยด้านอาหารมาปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรง
7) ผู้จาหน่ายอาหารไม่ได้จาหน่ายอาหารตามที่กาหนดไว้ในกฎระเบียบ
8) ผู้ ผ ลิ ต อาหารสุ ข ภาพไม่ไ ด้ยื่ น เอกสารต่อ หน่ว ยงานตรวจสอบควบคุ มอาหารเพื่อ ทาการขึ้ น
ทะเบียนตามที่ได้กาหนดไว้ หรือไม่ได้จัดทาการผลิตตามข้อกาหนดทางเทคนิคที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ เช่น สูตร
สินค้า และเทคนิคการผลิต
9) ผู้ผลิตสูตรอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็กที่ไม่ได้ยื่นเอกสารเกี่ยวกั บวัตถุดิบในการผลิต สารเติม
แต่งอาหาร สูตรสินค้า ฉลาก เป็นต้น ต่อหน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยาเพื่อทาการขึ้นทะเบียน
10) ผู้ ผ ลิ ต อาหารที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ พิ เ ศษที่ ไ ม่ ไ ด้ จั ด ท าระบบการจั ด การคุ ณ ภาพและรั ก ษา
ประสิทธิภาพในการดาเนินการตามที่กาหนดไว้ หรือไม่ได้ส่งรายงานการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
11) ผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายอาหารที่ไม่ได้ทาการประเมินความปลอดภัยอาหารของตนอย่างสม่าเสมอ
หรือไม่ได้ดาเนินการตามกฎระเบียบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการดาเนินงานตามที่ระบุไว้
12) โรงเรียน โรงเรียนอนุบาล สถาบันดูแลคนชรา และสถานที่ก่อสร้ างที่มีการจัดเตรียมสถานที่
รับประทานอาหารส่วนกลาง ที่ไม่ได้เป็นไปตามความรับผิดชอบด้านการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร
ตามที่ได้กาหนดไว้
13) ผู้ผลิตอาหารหรือผู้ที่ให้บริการด้านอาหารที่ไม่ได้ปรับปรุง และจัดทาข้อกาหนดด้านการควบคุม
กระบวนการผลิตและการจาหน่ายอาหารตามที่ได้กาหนดไว้
ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายส่วนกลางสินค้าสาหรับการฆ่าเชื้อภาชนะที่ใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว ใช้น้า น้ายา
ทาความสะอาด และสารฆ่าเชื้อ ซึ่งฝ่าฝืนข้อกาหนดในกฎหมายฉบับนี้ หรือใช้ภาชนะที่ใช้บนโต๊ะอาหารและ
ภาชนะบรรจุ เครื่ อ งดื่ม ที่ ไ ม่ผ่ า นการทดสอบและไม่ ผ่ า นการรั บรองการฆ่ า เชื้อ หรือ ไม่ ไ ด้ติ ด ฉลากข้ อ มู ล
ที่เกี่ยวข้องในบรรจุภัณฑ์แยก หน่ วยงานสาธารณสุ ขระดับอาเภอขึ้นไปจะต้องลงโทษตามบัญญัติในวรรค
ก่อนหน้า
ในกรณีที่ผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหารไม่ได้ทาการตรวจสอบสินค้าที่ ตนผลิตตามข้อกาหนด หน่วยงาน
ควบคุมคุณภาพระดับอาเภอขึ้นไปจะต้องลงโทษตามวรรค 1 ในมาตรานี้
ในกรณี ที่ ผู้ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า เกษตรส าหรั บ รั บ ประทานฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ ม าตราที่ 65 ในกฎหมายฉบั บ นี้
หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยาจะต้องลงโทษตามวรรค 1 ในมาตรานี้
มาตราที่ 127 โรงงานผลิตอาหารและผู้ จาหน่ายอาหารรายย่อยจะถูกลงโทษในกรณีที่กระทาการฝ่ าฝื น
กฎหมาย ตามรายละเอีย ดในมาตรการบริ ห ารตามที่ได้ กาหนดในมณฑล เขตปกครองตนเอง และเมือ ง
ที่เกี่ยวข้อง
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มาตราที่ 128 เจ้าหน้ าที่ที่เกี่ย วข้องจะต้องสั่งให้ บุคคลที่ไม่สามารถจัดการและรายงานอุบัติการณ์ความ
ปลอดภัยด้านอาหารให้แก้ไขและแจ้งเตือนบุคคล บุคคลที่ปกปิด ปลอมแปลง หรือทาลายหลักฐานจะถูกสั่งให้
หยุดการผลิต ยึดทรัพย์ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย และถูกปรับ 100,000–500,000 หยวน และในกรณี
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
มาตราที่ 129 ในกรณีที่เกิดการฝ่ าฝื น กฎหมายตามเหตุการณ์ต่อไปนี้ CIQ จะต้องทาการลงโทษตาม
บทบัญญัติมาตราที่ 124 ของกฎหมายฉบับนี้
1) ปลอมแปลงเอกสารน าเข้าอาหาร สารเติม แต่งอาหาร และสิ นค้ าอาหารที่ไม่ ได้เป็น ไปตาม
มาตรฐานอาหารปลอดภัยแห่งชาติของจีน
2) นาเข้าอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยแห่งชาติ ไม่ได้ผ่านมาตรฐานและตรวจสอบโดย
NHFPC หรือนาเข้าอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบใหม่ หรือนาเข้าสารเติมแต่งสินค้าและสินค้าอาหารชนิดใหม่
ที่ไม่ผ่านการประเมินความปลอดภัย
3) ส่งออกอาหารที่ผิดกฎหมาย
4) ผู้นาเข้าที่ปฏิเสธการเรียกคืนสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าปลอดภัย หลังจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้สั่งให้เรียกคืนสินค้า
ผู้นาเข้าที่ไม่ได้จัดทาและดาเนินการตามระบบบันทึกการนาเข้า จาหน่ายอาหารและสารเติมแต่งอาหารอย่าง
ต่อเนื่อง และไม่ได้จัดทาและดาเนิน การระบบตรวจสอบผู้ส่งออกต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผิดบทบัญญัติ
ของกฎหมายนี้ จะถูก CIQ ลงโทษตามมาตราที่ 126 ของกฎหมายฉบับนี้
มาตราที่ 130 หากผู้ประกอบการตลาดซื้อขายกลาง ผู้ให้เช่าแผงลอย และผู้จัดงานแสดงสินค้าใด ๆ อนุญาต
ให้มีการขายอาหารโดยปราศจากใบอนุญาตที่ ถูกต้องตามกฎหมายสาหรับการผลิตอาหาร ขนส่งอาหาร หรือ
การบริการจัดอาหารเพื่อขายในตลาด หรือไม่ได้มีการตรวจสอบหรือปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้การตรวจสอบ
หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยาจะต้องสั่งให้แก้ไข ยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทาที่ผิดกฎหมาย
ปรั บ ตั้ ง แต่ 50,000–200,000 หยวน และหากก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบที่ ร้ า ยแรงจะต้ อ งสั่ ง ให้ ห ยุ ด
การดาเนินการเพื่อแก้ไข หรือแม้กระทั่งเพิกถอนใบอนุญาต และในกรณีที่ทาให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ
ตามกฎหมายของผู้บริโภค จะต้องรับผิดร่วมกันกับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
ในกรณีที่ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรสาหรับรับประทานกระทาผิดกฎบัญญัติในมาตราที่ 64 ของกฎหมายฉบับนี้
จะต้องรับผิดชอบความผิดตามบทบัญญัติในวรรคก่อนหน้า
มาตราที่ 131 ในกรณีที่เกิดการกระทาผิดทางกฎหมาย หากบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้จัดทาพื้นที่เว็บไซต์การค้า
บนเครือข่ายออนไลน์ มิได้จัดการให้ผู้จาหน่ายใช้ชื่อจริงในการลงทะเบียนและดาเนินการตรวจสอบใบอนุญาต
หรื อมิได้ทาตามข้อผู กมัดที่ตกลง หรื อมิได้ระงับเว็บไซต์การค้าบนเครือข่า ยออนไลน์ชั่ว คราว หน่ว ยงาน
ตรวจสอบควบคุมอาหารและยาจะต้องสั่งให้แก้ไข ยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทาผิ ดกฎหมาย และปรับตั้งแต่
50,000–200,000 หยวน และหากก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงจะต้องสั่งให้หยุดการดาเนินการเพื่อแก้ไข
หรื อแม้กระทั่งยึ ด ใบอนุ ญาต และในกรณีที่เกิดความเสี ยหายต่อสิ ทธิ ตามกฎหมายของผู้ บริโ ภคจะต้องมี
การรับผิดร่วมกันกับผู้ค้าอาหาร
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ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านบุคคลที่สามซึ่งได้แก่ผู้จัดทาพื้นที่เว็บไซต์การค้าบนเครือข่ายออนไลน์ จะต้องเรียกร้อง
ค่าชดเชยต่อผู้ขายผ่านเครือข่ายออนไลน์ หากส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมาย ผู้ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์
จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้ ผู้บ ริโ ภคในกรณีที่ไม่สามารถให้ ชื่อจริง ชื่อที่อยู่ และเบอร์ติดต่อของผู้จาหน่ายได้
หลังจากนั้นผู้ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ออนไลน์ถือว่าเป็นบุคคลที่สามสามารถเรียกร้องค่าชดเชยจากผู้จาหน่าย
อาหาร ผู้ผลิตอาหารที่ได้ใช้เครือข่ายออนไลน์บนเว็บไซต์ดังกล่าว ผู้ให้บริการเว็บไซต์ออนไลน์ซึ่งถือเป็นบุ คคล
ที่สามจะต้องมีความรับผิดชอบต่อข้อสัญญาที่ให้ไว้แก่ลูกค้าโดยการให้ค่าชดเชยที่เหมาะสม
มาตราที่ 132 ในกรณีที่กระทาผิดกฎหมาย โดยที่บุคคลมิได้เก็บรักษา ขนส่ง หรือบรรจุ ขนถ่ายสินค้าอาหาร
ตามที่กาหนด หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา จะแจ้งเตือนและสั่งให้ทาการแก้ไขทันที หากไม่แก้ไข
ให้ออกคาสั่งให้หยุดการดาเนินการชั่วคราวเพื่อทาการแก้ไขและปรับตั้งแต่ 10,000–50,000 หยวน และ
หากส่งผลกระทบร้ายแรงให้เพิกถอนใบอนุญาต
มาตราที่ 133 ในกรณีที่กระทาผิ ดกฎหมาย โดยบุคคลที่ปฏิเสธ ขัดขวาง หรือแทรกแซงการตรวจสอบ
การสืบสวนและรับมือกับอุบัติการณ์ การตรวจสอบและประเมินผลความเสี่ยง ซึ่งดาเนินการโดยกรม องค์กร
สถาบัน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะต้องสั่งให้หยุดการผลิตและการดาเนิน
ธุรกิจชั่วคราว และปรับตั้งแต่ 2,000–50,000 หยวน หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงให้เพิกถอนใบอนุญาต และ
หากถือเป็นการทาลายความสงบเรียบร้อยของประชาชน สานักงานตารวจจะเป็นผู้ลงโทษ
ในกรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ บุคคลใดก็ตามที่กระทาการใด ๆ ต่อผู้แจ้งข้อมูลความผิด โดยการยกเลิกและ
แก้ไขสัญญาจ้าง หรือตอบโต้ในทางอื่น จะต้องระวางโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตราที่ 134 ในกรณีที่ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายอาหารได้รับการลงโทษรวม 3 ครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี
อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนบทบัญญัติในกฎหมายฉบับนี้ ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายดังกล่าวจะถูกสั่งให้หยุดการผลิต
หรือการดาเนินการธุรกิจ และเพิกถอนใบอนุญาต
มาตราที่ 135 ผู้ผลิตอาหารและผู้จาหน่ายอาหารหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ผลิตและผู้จาหน่ายที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต คือบุคคลที่รับผิดชอบหน้าที่และคนอื่นที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง จะไม่สามารถยื่นขอใบอนุญาต
ผลิตและจาหน่ายอาหารได้เป็นเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ถูกลงโทษ ไม่อนุญาตให้มีส่วนร่วมในการจัดการผลิต
อาหารและหรือจาหน่ายอาหาร หรือดารงตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่จัดการความปลอดภัยด้านอาหารในกิจการ
ผลิตอาหารและจาหน่ายอาหารเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ถูกลงโทษ
บุ ค คลใดก็ ต ามที่ ถู ก ลงตั ด สิ น โทษโดยการจ าคุ ก อย่ า งมี ก ารก าหนดระยะเวลาที่ แ น่ น อน เนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรมความปลอดภัย ด้านอาหาร ไม่ส ามารถมีส่ว นร่ว มในงานด้านจัดการการผลิ ตอาหารและการ
จาหน่ าย รวมไปถึงการดารงตาแหน่ งเป็ น เจ้าหน้าที่จัดการความปลอดภัยด้านอาหารในกิจการผลิ ตและ
จาหน่ายอาหารตลอดชีวิต
ผู้ผลิตและผู้ จาหน่ายที่ว่าจ้างบุ คคลที่ละเมิดบทบัญญัติในสองย่อหน้าข้างต้นจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดย
หน่วยงานอาหารและยาในระดับอาเภอขึ้นไป
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มาตราที่ 136 ผู้จาหน่ายที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการซื้อขายและมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์
ได้ว่าตนไม่ทราบว่ามีการจั ดซื้ออาหารที่ไม่ได้เป็ นไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย และสามารถอธิบาย
แหล่งที่มาที่ซื้อขาย ผู้นั้นจะได้รับการยกเว้นการลงโทษ แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องยึดอาหาร และหากก่อให้เกิด
การบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายทางทรัพย์สิน ผู้จาหน่ายจะต้องชดใช้
มาตราที่ 137 ในการฝ่ า ฝื น กฎหมายฉบั บ นี้ หากบุ ค คลและสถาบั น ด้ า นเทคนิ ค ที่ ท าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจัดทาข้อมูลด้านการตรวจสอบและการประเมินที่เป็นเท็จ บุคคลด้านเทคนิค
และบุคคลที่มีส่วนรับผิดชอบในสถาบันจะต้องโดนลงโทษให้ออกจากตาแหน่งหรือถูกเลิกจ้าง จะต้องมีการเพิกถอน
ใบรับรองคุณสมบัติสาหรับวิชาชีพ ในกรณีที่สถาบันดังกล่าวมีการออกใบรับรองคุณสมบัติให้
มาตราที่ 138 ในการฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ หากสถาบันตรวจสอบอาหาร หรือผู้ตรวจสอบอาหาร จัดทา
รายงานการตรวจสอบที่เ ป็ น เท็จ ผู้ ที่มี อ านาจกากั บดู แลจะต้ องยกเลิ ก ใบอนุ ญาตตรวจสอบของสถาบั น
ตรวจสอบอาหารดังกล่าว ยึดค่าธรรมเนียมที่ได้มาจากการตรวจสอบ ปรับตั้งแต่ 5–10 เท่าของค่าธรรมเนียม
ตรวจสอบ สถาบันจะต้องถูกปรับตั้งแต่ 50,000–100,000 หยวน ในกรณีที่ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
ต่ากว่า 10,000 หยวน บุ คคลที่รับ ผิ ดชอบจากสถาบันดังกล่ าวจะต้องออกจากตาแหน่งหรือถูกเลิกจ้ าง
หากการกระทาดังกล่าวก่อให้เกิดอุบั ติการณ์ด้านความปลอดภัยทางอาหารที่ร้ายแรง บุคคลที่รับผิ ดชอบ
ในสถาบันและผู้ตรวจสอบจะต้องถูกเลิกจ้าง
ผู้ ต รวจสอบอาหารที่ถู ก เลิ ก จ้ า งเนื่ อ งมาจากกฎหมายฉบั บนี้ จ ะไม่ ส ามารถปฏิบั ติ ง านที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การ
ตรวจสอบอาหารได้นับแต่วันที่มีการตัดสินบทลงโทษภายในระยะเวลา 10 ปี เจ้าหน้าที่จากสถาบันตรวจสอบ
อาหารที่ถูกดาเนิน คดีเนื่ องจากฝ่าฝืน กฎหมายความปลอดภัยด้านอาหาร หรือถูกเลิ กจ้างเนื่องจากจัดทา
รายงานการตรวจสอบที่เป็นเท็จ และก่อให้เกิดอุบัติการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารที่ร้ายแรง จะไม่สามารถ
ทางานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอาหารได้ตลอดชีวิต สถาบันตรวจสอบอาหารที่ว่าจ้างบุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้
ทางานด้านการตรวจสอบอาหารจะต้องถูกเพิกถอนใบรับรองคุณสมบัติโดยผู้ที่ออกใบรับรองให้ สถาบัน
ตรวจสอบอาหารที่ออกรายงานการตรวจสอบที่เป็นเท็ จ และส่งผลต่อสิทธิโดยชอบธรรมของผู้บริโภค จะต้อง
รับผิดชอบทาการชดเชยร่วมกันกับผู้ผลิตและผู้จาหน่าย
มาตราที่ 139 ในการฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ หากสถาบันที่ทาหน้าที่ออกใบรับรอง ออกใบรับรองคุณสมบัติ
ที่เป็นเท็จ ผู้มีอานาจกากับดูแลจะต้องยึดค่าธรรมเนียมที่ได้มาจากการออกใบรับรองและปรับตั้งแต่ 5–10 เท่า
ของค่าธรรมเนียม สถาบันดังกล่าวจะถูกปรับตั้งแต่ 50,000–100,000 หยวน หากค่าธรรมเนียมต่ากว่า
10,000 หยวน ในกรณีที่สถานการณ์ร้ายแรง สถาบันจะต้องถูกลงโทษให้หยุดการดาเนินการชั่วคราว หรือ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า มีการเพิกถอนใบรับรองที่เคยออกไว้ ใบรับรองคุณวุฒิสาหรับประกอบวิชาชีพ
ของบุคคลที่รับผิดชอบในสถาบันและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงจะถูกเพิกถอน
หากสถาบันที่รับผิดชอบด้านการออกใบรับรองได้ออกใบรับรองที่เป็นเท็จ และส่งผลต่อสิทธิโดยชอบธรรมของ
ผู้บริโภค จะต้องรับผิดชอบทาการชดเชยร่วมกับผู้ผลิตและผู้จาหน่าย

-40-

มาตราที่ 140 ในการฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ การโฆษณาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพโดยเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
หลอกลวงผู้บริโภค หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือข้อมูลในโฆษณาไม่สอดคล้องกับเอกสารที่ได้รับอนุญาต จะต้อง
ถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาของจีน
ผู้ประกาศโฆษณาและผู้ออกแบบ ผลิต หรือจัดพิมพ์การโฆษณาอาหารที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิ
โดยชอบธรรมของผู้บริโภค จะต้องรับผิดชอบร่วมกันกับผู้ผลิตและผู้จาหน่าย
ประชาสังคม (Civil Society) หรือองค์กรอื่น หรือบุคคล ที่สนับสนุนอาหารให้ผู้บริโ ภคโดยใช้โฆษณาหรือ
กิจกรรมเพื่อโฆษณาชวนเชื่ออื่น ที่เป็น เท็จ และส่งผลกระทบต่อสิ ทธิโดยชอบธรรมและผลประโยชน์ของ
ผู้บริโภค จะต้องทาการรับผิดชอบร่วมกันกับผู้ผลิตและผู้จาหน่าย
หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา สถาบันตรวจสอบอาหาร และสมาคมอุตสาหกรรมอาหาร แนะนา
อาหารให้แก่ผู้บริโภคผ่านการโฆษณาหรือช่องทางอื่น และองค์กรผู้บริโภคที่แนะนาอาหารแก่ผู้บริโภคโดยเก็บ
ค่าธรรมเนียม หรือผ่านทางช่องทางอื่นเพื่อผลกาไร ซึ่งละเมิดกฎหมายฉบับนี้ จะต้องถูกยึดทรัพย์ที่ได้มาอย่าง
ผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจ บุคคลที่รับผิดชอบจะถูกลงโทษโดยการบันทึกความผิด ลดตาแหน่ง หรือ
ออกจากตาแหน่ง ในกรณีที่ร้ายแรงจะถูกเลิกจ้าง
ในกรณีที่มีการโฆษณาอาหารที่เป็นเท็จส่งผลให้เกิดสถานการณ์ร้ายแรง หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหาร
และยาในระดับมณฑล จะต้องระงับการขายอาหาร ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากอาหารดังกล่าวยังวางขาย
ในตลาด หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยาจะต้องยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการทาผิดกฎหมายและยึด
อาหารที่นามาขายอย่างผิดกฎหมาย ผู้จาหน่ายจะต้องถูกปรับตั้งแต่ 20,000–50,000 หยวน
มาตราที่ 141 ในการฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ บุคคลที่สร้างและเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยทางอาหาร
ที่เป็นเท็จ ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมที่สร้างความไม่สงบต่อส่วนรวม จะต้องถูกลงโทษตามกฎระเบียบการรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะโดยหน่วยงานตารวจ
สื่อมวลชนที่สร้างและเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยทางอาหารที่เป็นเท็จ จะถูกลงโทษโดยเจ้าหน้าที่ที่มี
อานาจเหนือกว่าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลอื่นที่รับผิดชอบการกระทาดังกล่าวจะถูก
ลงโทษ หากส่งผลต่อสิทธิทางกฎหมายของประชาชน ตัวแทนทางกฎหมาย หรือองค์กรอื่น สื่อมวลชนจะต้อง
รับผิดทางกฎหมายแพ่ง เช่น ขจัดผลกระทบ กู้ชื่อเสียง ชดเชยความเสียหาย และขอโทษ เป็นต้น
มาตราที่ 142 ภาครั ฐ ในระดั บ อ าเภอขึ้ น ไป ที่ ท าการละเมิ ด กฎหมายฉบั บ นี้โ ดยการกระท าดัง ต่ อ ไปนี้
ทั้งข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบโดยตรงจะโดนลงโทษโดยการลงบันทึก
ความผิด ถูกลดตาแหน่ งหรื อโยกย้ายออกจากสานักงาน สาหรับกรณีที่ร้ายแรงจะถูกเลิ กจ้าง หากเกิดผล
ตามมาที่รุนแรง เจ้าหน้าที่จากภาครัฐที่รับผิดชอบหลักจะต้องรับผิดชอบและลาออก
1) ไม่สามารถจัดการและประสานงานกับกรมที่เกี่ยวข้องในการตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อรับ มือกับ อุบั ติการณ์ความปลอดภัย ด้านอาหารในภูมิภ าคได้ภายในเวลา ซึ่งก่อให้ เกิดผลกระทบหรือ
อันตรายอย่างรุนแรง
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2) ไม่สามารถจัดการเพื่อรับ มือกับปัญหาความปลอดภัยด้านอาหารในระดับภูมิภาคได้ ซึ่งต้อง
ประสานงานร่วมกันหลายส่วน ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือการสูญเสีย
3) ล่าช้า ปกปิด หรือรายงานอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยทางอาหารที่เป็นเท็จ
4) เกิดอุบัติการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารที่สาคัญ หรือเกิดอุบัติการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร
ที่สาคัญอย่างต่อเนื่องในภูมิภาค
มาตราที่ 143 องค์กรภาครัฐในระดับอาเภอขึ้นไป ที่ละเมิดกฎหมายฉบับนี้โดยการกระทาดังต่อไปนี้ ทั้งเจ้า
พนั ก งานที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงและผู้ บ ริ ห ารที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงจะถู ก ตั ก เตื อ น บั น ทึ ก ความผิ ด
หากเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงจะถูกลดตาแหน่งหรือปลดออกจากตาแหน่ง
1) ไม่กาหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานกากับดูแลความ
ปลอดภัยของอาหาร ไม่จัดตั้งระบบทางานและระบบกระจายข้อมูลด้านการกากับดูแลงานด้านความปลอดภัย
ของอาหารอย่างครบทั้งกระบวนการ ไม่กาหนดการรับผิดชอบงานด้านการกากับดูแลความปลอดภัยของ
อาหาร
2) ไม่ ก าหนดแผนปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ส าหรั บ อุ บั ติ เ หตุ ด้ า นความปลอดภั ย ของอาหารในพื้ น ที่
รับผิดชอบของตนเอง หรือไม่จัดตั้งศูนย์บัญชาการทันทีเพื่อจัดการเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัยของอาหาร
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินหลังเกิดเหตุ
มาตราที่ 144 หน่วยงานกากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ และหน่วยงาน
เกษตรในระดับ อาเภอขึ้น ไป หากเกิดเหตุการณ์ห นึ่งเหตุการณ์ใดดังต่อไปนี้ ทั้งพนักงานของรัฐ ที่มีห น้าที่
รับผิดชอบและผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบโดยตรงจะต้องถูกลงโทษ โดยการลงบันทึกความผิดพิเศษ จะถูกลด
ตาแหน่งหรือโยกย้ายออกจากสานักงาน ในกรณีที่สถานการณ์มีความร้ายแรง บุคคลดังกล่าวจะถูกเลิกจ้าง
หากเกิดผลที่ร้ายแรง เจ้าหน้าที่จากภาครัฐที่รับผิดชอบหลักจะต้องรับผิดชอบและลาออก
1) ปกปิด ปลอม หรือรายงานอุบัติการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารอย่างล่าช้า
2) ล้ ม เหลวในการตรวจสอบอุบั ติก ารณ์ค วามปลอดภัย ด้า นอาหาร หรื อล้ มเหลวในการจั ดท า
มาตรการเพื่ อ รั บ มื อ กั บ อุ บั ติ ก ารณ์ ค วามปลอดภั ย ทางอาหารอย่ า งทั น ท่ ว งที ห ลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ รายงาน
ซึ่งก่อให้เกิดการขยายหรือแพร่กระจายของอุบัติการณ์
3) ผิดพลาดในการวิเคราะห์เมื่อทาการประเมินความเสี่ยงและหาข้อสรุปว่าอาหาร สารเติมแต่ง
อาหาร หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหารไม่ปลอดภัย ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร หรือ
ส่งผลกระทบต่อสังคมที่ไม่พึงประสงค์
4) ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคาร้องที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ หรือออกใบอนุญาตเกินขอบข่ายอานาจ
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
5) ล้มเหลวในหน้าที่การกากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารตามที่ระบุในกฎหมาย ซึ่งก่อให้เกิด
เหตุการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร
มาตราที่ 145 หน่วยงานกากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร หน่วยงานควบคุมคุณภาพ และหน่วยงาน
เกษตร ในระดับอาเภอขึ้นไป หากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบและ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องถูกลงโทษโดยการตักเตือน บันทึกความผิด หรือบันทึกความผิดแบบพิเศษ
ในกรณีที่ส่งผลกระทบที่รุนแรงจะถูกลดตาแหน่งหรือโยกย้ายออกจากสานักงาน ในกรณีที่ร้ายแรงจะถูกเลิกจ้าง
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1) มิได้รายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่มีความชานาญในระดับสูงและภาครัฐในระดับเดียวกันเมื่อได้รับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางด้านอาหาร หรือมิได้รายงานข้อมูลต่อหน่วยงานภาครัฐอื่น
2) มิได้แจ้งข้อมูลความปลอดภัยทางด้านอาหารตามบทบัญญัติ
3) ล้มเหลวในการทาหน้าที่กากับดูแล ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการกระทาที่ผิดกฎหมาย
หรือกระทาผิดกฎหมาย ละทิ้งหน้าที่
มาตราที่ 146 ในระหว่ า งที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลความปลอดภั ย ด้ า นอาหาร ในกรณี ที่ มี
การดาเนินการมาตรการบังคับใช้ เช่น การตรวจสอบการกระทาผิดทางกฎหมาย และมีการกระทาที่รุนแรง
เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ผลิตและผู้จาหน่ายอาหาร หน่วยงานตรวจสอบควบคุมอาหารและยา
หน่วยงานควบคุมคุณภาพ และหน่วยงานอื่นจะต้องชดเชยความเสี ยหาย บุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลอื่น
ที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย
มาตราที่ 147 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้และก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหาย
ต่อสิ่งของ จะต้องมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือชดเชยค่าเสียหาย หากทรัพย์สินของผู้ผลิตและผู้จาหน่าย
ไม่เพียงพอที่จะแบกรับความผิดทางแพ่งและจ่ายค่าปรับได้ จะต้องรับผิดทางแพ่งก่อน
มาตราที่ 148 ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องค่าชดเชยจากผู้ค้า และหรือผู้ผลิตในกรณีที่เกิดอันตรายจากอาหาร
ที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร เมื่อได้รับข้อเรียกร้องให้ชดเชย ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายจะต้องทาตาม
ข้อตกลงที่ให้ ไว้แต่แรก ชดเชย ห้ ามหลี กเลี่ ยงความรับผิ ดชอบ หากผู้ ผ ลิ ตเป็ นผู้ รับผิ ดชอบทางกฎหมาย
หลังจากที่ผู้จาหน่ายได้ชดเชยให้ผู้บริโภคแล้ว สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้จากผู้ผลิตเช่นกัน
หากผู้ประกอบการผลิตอาหารที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยหรือผู้จาหน่ายจัดจาหน่ายอาหารที่ไม่ผ่าน
มาตรฐานความปลอดภัยโดยเจตนา ผู้บริโภคนอกจากสารถเรียกค่าเสียหายจากผู้ผลิตหรือจาหน่ายดังกล่าว
แล้ว ยังสามารถเรียกร้องให้ผู้ผลิตหรือจาหน่ายดังกล่าวชดเชยค่าเสียหายเป็น 10 เท่าของราคาสินค้าหรือ
3 เท่าของความเสียหาย หากค่าเสียดังกล่าวไม่ถึง 1,000 หยวนให้นับเป็น 1,000 หยวน อย่างไรก็ตามไม่
รวมถึงจุดตาหนิบนฉลากสินค้าหรือคู่มือการใช้ที่ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายในการบริโภคสินค้าและความเข้าใจผิด
ของผู้บริโภค
ผู้ บ ริ โ ภคสามารถเรี ย กร้ องค่าชดเชยในกรณีที่ได้รับ อันตรายจากการผลิ ตหรือการจาหน่ายอาหารที่ไม่ไ ด้
มาตรฐานความปลอดภัย นอกจากนี้ ผู้บริโภคสามารถร้องขอให้ผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายจ่ายค่าชดเชยให้ 10 เท่า
ของราคาสินค้า หรือ 3 เท่าของการสูญเสีย จะต้องให้ค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 1,000 หยวน ในกรณีที่การ
สูญเสียต่ากว่า 1,000 หยวน เงื่อนไขดังกล่าวไม่ส ามารถใช้กับความผิดพลาดด้านฉลากและรายละเอียด
อาหารซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อความปลอดภัยด้านอาหารและไม่ได้ทาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด
มาตราที่ 149 การฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ที่มีความผิดทางอาญาจะต้องดาเนินคดีความผิดทางอาญา
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บทที่ 10 บทบัญญัติเพิ่มเติม
มาตราที่ 150 เพื่อจุดประสงค์ของกฎหมาย คาศัพท์ดังต่อไปนี้จะต้องมีระบุความหมายด้านล่าง
อาหาร หมายถึง สารใด ๆ ที่ได้รับการแปรรูปหรือไม่ได้รั บการแปรรูป เหมาะสมสาหรับรับประทาน และหรือ
ดืม่ รวมไปถึงสารที่ใช้ดั้งเดิมสาหรับอาหารและยาสมุนไพรจีน ยกเว้นสารที่ใช้ในการรักษาโรคเพียงอย่างเดียว
ความปลอดภัยด้านอาหาร หมายถึง อาหารที่ไม่เป็นพิษ ปลอดภัย และเป็นไปตามโภชนาการที่กาหนด และ
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายรุนแรง เรื้อรัง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับสุขภาพของมนุษย์
อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย (Pre-Packaged Food) หมายถึง อาหารที่ถูกบรรจุมาแล้ว หรือใส่ใน
หีบห่อ หรือวัสดุสาหรับบรรจุภัณฑ์ โดยมีการกาหนดปริมาณที่แน่นอน
สารเติมแต่งอาหาร หมายถึง สารสังเคราะห์หรื อสารจากธรรมชาติใด ๆ ที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ สี กลิ่น
รสชาติของอาหาร และใช้เพื่อใส่ในอาหารหรือใส่ไว้ด้วยกันเพื่อป้องกันการเน่าเสีย ทาให้สดใหม่ หรือเพื่อให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีการแปรรูป รวมไปถึงสารเพื่อเสริมสร้างโภชนาการ
ภาชนะบรรจุและวัสดุที่ใช้ในการบรรจุ ภัณฑ์ หมายถึง สินค้าที่ทาจากกระดาษ ไผ่ ไม้ เหล็ก เครื่องเคลือบ
พลาสติก ยาง เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยเคมี หรือแก้ว และใช้ในการบรรจุอาหารหรือสารเติมแต่งอาหาร หรือ
เคลือบ ซึ่งสัมผัสโดยตรงกับอาหารหรือสารเติมแต่งอาหาร
อุปกรณ์และเครื่องมือด้านอาหาร หมายถึง เครื่องจักร ท่อ สายพาน ตู้สินค้า เครื่องมือ ภาชนะที่ใช้บนโต๊ะ
อาหาร และสิ่งของที่สัมผัสกับอาหาร หรือสารเติมแต่งอาหารโดยตรงในระหว่างการผลิต การขาย และในการ
ใช้อาหาร หรือสารเติมแต่งอาหาร น้ายาทาความสะอาดและสารฆ่าเชื้อ หมายถึงสารที่ใช้ในการล้างหรือฆ่าเชื้อ
ภาชนะที่ใช้บนโต๊ะอาหาร และเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือบรรจุภัณฑ์อาหาร และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ที่
สัมผัสกับอาหารโดยตรง
อายุการเก็บรักษา (food shelf life) หมายถึง ช่วงเวลาก่อนวันที่ “ควรบริโภคก่อน” ซึ่งอาหารยังอยู่ในสภาพ
ที่ดีและถูกเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที่ดี
โรคที่ มาจากอาหาร หมายถึง การติดเชื้อ เป็นพิษ หรือโรคอื่นที่เกิดจากจุลิ นทรีย์ก่อโรค (Pathogenic
Bacteria) ซึ่งเข้าสู่ร่างกายผ่านอาหาร รวมถึงอาหารเป็นพิษ
ความปลอดภัยด้านอาหาร หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดจากโรคที่มาจากอาหาร การปนเปื้อนในอาหาร หรือ
เหตุการณ์อื่นทีเ่ กิดจากอาหารและเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์
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มาตราที่ 151 ในกรณีที่การจัดการด้านความปลอดภัยทางอาหารสาหรับสิ นค้า GMO และเกลือแกง
(Common Salt) ไม่ได้ระบุอยู่ในกฎหมายฉบับนี้ ให้นาบทบัญญัติจากกฎหมายฉบับอื่นและกฎระเบียบการ
บริหารมาใช้
มาตราที่ 152 การประเมินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางอาหารในกิจการด้านการรถไฟและการ
บิน จะต้องจัดทาโดย CFDA ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้สภารัฐมนตรี ตามที่ระบุในกฎหมายฉบับนี้
กฎระเบียบแบบเฉพาะเจาะจงสาหรับอาหารสุขภาพจะต้องจัดทาโดย CFDA ตามที่ระบุในกฎหมายฉบับนี้
CIQ จะเป็นผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่ชายแดนและศุลกากรตามที่ระบุในกฎหมายฉบับนี้
และบทบัญญัติในกฎหมาย และกฎระเบียบการบริหารที่เกี่ยวข้อง
การประเมินแบบเฉพาะเจาะจงสาหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารสาหรับอาหารพิเศษและ
อาหารที่จัดหาเองโดยทหารจะต้องจัดทาโดยคณะกรรมการทหารกลางตามที่ระบุในกฎหมายฉบับนี้
มาตราที่ 153 สภารัฐมนตรีสามารถแก้ไขบทบัญญัติและระบบการบริหารเพื่อความปลอดภัยทางอาหารตาม
ความต้องการที่เกิดขึ้นจริง
มาตราที่ 154 กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
****************

จัดทาภายใต้โครงการศึกษากฎหมาย
ว่าด้วยความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ ปี ค.ศ. 2015
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยสานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงปักกิ่ง

-45-

