คู่่มื� อื ข้้อกำำ�หนด
สำำ�หรัับผู้้�ดููแลความปลอดภััยของอาหาร

ผู้้�ดููแลความปลอดภััยของอาหาร (FSS)
เหตุุใดผู้้�ดููแลความปลอดภััยของอาหาร
(Food Safety Supervisor) จึึงมีีความ
สำำ�คััญ?
กฎหมายอาหารของรััฐ NSW กำำ�หนดว่่าธุุรกิิจ
อาหารบางประเภทในภาคบริิการและค้้าปลีีก
อาหารต้้องแต่่งตั้้�งผู้้�ดููแลความปลอดภััยของ
อาหาร (FSS) ที่่�ผ่่านการอบรมแล้้วอย่่าง
น้้อยหนึ่่�งคน
เป้้าหมายของการมีี FSS ก็็คืือเพื่่�อป้้องกัันไม่่
ให้้ประชาชนเจ็็บป่่วยจากอาการอาหารเป็็น
พิิษที่่�มีีสาเหตุุมาจากการจัับต้้องและจััดเตรีียม
อาหารอย่่างไม่่ถููกต้้อง
จากสถิิติิพบว่่าการจัับต้้องอาหารอย่่างไม่่ถููก
ต้้องในธุุรกิิจค้้าปลีีกอาหารนั้้�นเป็็นสาเหตุุของ
การเจ็็บป่่วยจากอาหารมากกว่่าหนึ่่�งในสามใน
รััฐ NSW ทำำ�ให้้ชุุมชนต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายปีีละ
หลายร้้อยล้้านเหรีียญจากค่่าดููแลสุุขภาพและ
การสููญเสีียรายได้้
การแต่่งตั้้�ง FSS ทำำ�ให้้ธุุรกิิจอาหารมีีระดัับ
การป้้องกัันความปลอดภััยของอาหาร ณ
สถานที่่�ดีีขึ้้�น และทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคสบายใจได้้เมื่่�อ
ทานที่่�ร้้านหรืือซื้้�ออาหารในรััฐ NSW
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ธุุรกิิจใดบ้้างที่่�ต้้องมีีผู้้�ดููแล
ความปลอดภััยของอาหาร?
ข้้อกำำ�หนดเรื่่�อง FSS จะบัังคัับใช้้กัับธุุรกิิจแปรรููป
หรืือขายอาหารในระดัับค้้าปลีีก เช่่น อาหารที่่�:
•
•
•

พร้้อมทาน
อาจเป็็นอัันตราย (ต้้องควบคุุมอุุณหภููมิิ) และ
ไม่่ได้้ขายและเสิิร์์ฟในบรรจุุภััณฑ์์เดิิมของผู้้�ผลิิต

ธุุรกิิจเหล่่านี้้�ได้้แก่่:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ร้้านอาหาร
ร้้านกาแฟ
ร้้านซื้้�อกลัับบ้้าน
ผู้้�จััดเลี้้�ยง (Caterer) (เช่่น แปรรููปและเสิิร์์ฟ
อาหารในสถานที่่�ที่่�ตั้้�งอยู่่�กัับที่่�แห่่งหนึ่่�ง)
ผู้้�จััดเลี้้�ยงเคลื่่�อนที่่� (Mobile caterer) (เช่่น
แปรรููปและขนส่่งอาหารไปยัังหลายสถานที่่�)
เบเกอรี่่�
ผัับ
สโมสร
โรงแรม
สถานที่่�ชั่่�วคราว (เช่่น แผงค้้าในตลาดอาหาร)
ผู้้�ขายอาหารเคลื่่�อนที่่� (เช่่น แปรรููปและขาย
อาหารจากรถตู้้�)
การขายอาหารร้้อนในซููเปอร์์มาร์์เก็็ต (เช่่น ไก่่
ทอด)

ธุุรกิิจอาหารบางประเภทไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีี
FSS กรุุณาดููรายละเอีียดได้้จากเว็็บไซต์์ของ
หน่่วยงานอาหาร (Food Authority) ได้้ที่่�
foodauthority.nsw.gov.au

ผู้้ดูู� แลความปลอดภััยของอาหารคืือใคร?
ผู้้�ดููแลความปลอดภััยของอาหารคืือผู้้�ที่่�:
•
•
•
•

ผ่่านการฝึึกอบรมเรื่่�องการสัังเกตและป้้องกัันความเสี่่�ยงเกี่่�ยว
กัับการจัับต้้องอาหารในธุุรกิิจค้้าปลีีกอาหาร
มีีใบรัับรอง FSS ที่่�ยัังไม่่หมดอายุุ (ไม่่เก่่ากว่่าห้้าปีี)
ไม่่ได้้เป็็น FSS ของสถานที่่�ประกอบอาหารหรืือธุุรกิิจจััดเลี้้�ยง
เคลื่่�อนที่่�แห่่งอื่่�น และ
สามารถอบรมและดููแลบุุคคลอื่่�นในธุุรกิิจให้้มีีความรู้้�เรื่่�องการ
จัับต้้องอาหารอย่่างปลอดภััยได้้

ต้้องมีีผู้้�ดููแลความปลอดภััยของอาหาร
กี่่�คน?
ธุุรกิิจต้้องแต่่งตั้้�ง FSS อย่่างน้้อยหนึ่่�งคนต่่อหนึ่่�งสถานที่่� ธุุรกิิจ
จะมีี FSS มากกว่่าหนึ่่�งคนในสถานที่่�เดีียวกัันก็็ได้้ถ้้าต้้องการ
ห้้ามธุุรกิิจแต่่งตั้้�ง FSS คนเดีียวดููแลหลายสถานที่่� ต้้องแต่่งตั้้�ง
FSS คนละคนกัันสำำ�หรัับสถานที่่�แต่่ละแห่่ง
ตััวอย่่าง: แฟรนไชส์์ร้้านขายไก่่แห่่งหนึ่่�งมีีหลายสาขาในรััฐ
NSW ธุุรกิิจนี้้�ต้้องแต่่งตั้้�ง FSS หนึ่่�งคนสำำ�หรัับแต่่ละสาขา
โดยไม่่ซ้ำำ��กััน
ผู้้�จััดเลี้้�ยงเคลื่่�อนที่่�ไม่่ต้้องแต่่งตั้้�ง FSS สำำ�หรัับแต่่ละสถานที่่�ที่่�ไป
ให้้บริิการ แต่่ต้้องแต่่งตั้้�ง FSS อย่่างน้้อยหนึ่่�งคนสำำ�หรัับธุุรกิิจจััด
เลี้้�ยงเคลื่่�อนที่่�
ตััวอย่่าง: ผู้้�จััดเลี้้�ยงเคลื่่�อนที่่�รายหนึ่่�งให้้บริิการจััดเลี้้�ยงแก่่
หลายงานในหลายสถานที่่�ในวัันเดีียวกััน ผู้้�จััดเลี้้�ยงรายนี้้�ไม่่
จำำ�เป็็นต้้องแต่่งตั้้�ง FSS หลายคนสำำ�หรัับแต่่ละสถานที่่�ที่่�ไป
ให้้บริิการ แต่่ต้้องมีี FSS หนึ่่�งคนสำำ�หรัับธุุรกิิจจััดเลี้้�ยงนี้้�

ใครสามารถเป็็นผู้้�ดููแลความปลอดภััย
ของอาหารได้้บ้้าง?
เจ้้าของธุุรกิิจอาหารเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�ง FSS ซึ่่�งอาจจะเป็็นตััวเจ้้าของ
ธุุรกิิจเอง ผู้้�จััดการ ลููกจ้้าง (เช่่น หััวหน้้าคนครััว) หรืือผู้้�รัับเหมา
ภายนอก (เช่่น บุุคคลที่่�ทำำ�สััญญาว่่าจะให้้บริิการอาหารเป็็นส่่วน
หนึ่่�งของธุุรกิิจอาหาร) โดยต้้องมีีคุุณสมบััติิตามที่่�ระบุุไว้้ในหน้้า
ก่่อน สำำ�หรัับธุุรกิิจขนาดเล็็กนั้้�น อาจจะเหมาะที่่�สุุดถ้้าเจ้้าของ
ธุุรกิิจจะเป็็น FSS เอง
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ผู้้�ดููแลความปลอดภััยของอาหารต้้อง
อยู่่� ณ สถานประกอบการตลอดเวลา
หรืือไม่่?
ไม่่ต้้อง ถึึงแม้้ว่่าจะดีีที่่�สุุดถ้้า FSS จะอยู่่� ณ สถานประกอบการ
ตลอดเวลาที่่�มีีการจัับต้้องอาหาร ถ้้า FSS ไม่่อยู่่� (เช่่น ออกกะ
แล้้ว ลางาน เจ็็บป่่วย) ธุุรกิิจยัังคงต้้องรัักษาความปลอดภััยของ
อาหาร ซึ่่�ง FSS สามารถช่่วยในเรื่่�องนี้้�ได้้โดย:
•

แบ่่งปัันความรู้้�เรื่่�องความปลอดภััยของอาหารแก่่พนัักงานคน
อื่่�น

•

ติิดแสดงป้้ายและโปสเตอร์์ข้้อความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับความ
ปลอดภััยของอาหาร

•

กำำ�หนดขั้้�นตอนการทำำ�งานที่่�พนัักงานสามารถปฏิิบััติิตามเพื่่�อ
จัับต้้องอาหารอย่่างปลอดภััยได้้

•

ยืืนยัันว่่ามีีการเก็็บรัักษาสำำ�เนาของใบรัับรอง FSS ไว้้ ณ
สถานที่่�ตลอดเวลา

ถ้้า FSS เปลี่่�ยนชื่่�อ หรืือใบรัับรองเสีีย
หายหรืือสููญหาย?
ถ้้าผู้้�ดููแลความปลอดภััยของอาหาร (FSS) เปลี่่�ยนรายละเอีียด
การติิดต่่อ (เช่่นชื่่�อ) ขั้้�นแรก FSS คนดัังกล่่าวก็็ควรติิดต่่อองค์์กร
RTO ที่่�ออกใบรัับรอง FSS ใบเดิิมให้้เพื่่�อขอใบรัับรองใบใหม่่
FSS ต้้องสอบถาม RTO ว่่าต้้องยื่่�นเอกสารใดบ้้างจึึงจะออก
ใบรัับรองใบใหม่่ได้้
ถ้้าใบรัับรอง FSS สููญหายหรืือเสีียหาย องค์์กร RTO ผู้้�ออก
ใบรัับรองใบดัังกล่่าวจะสามารถออกใบทดแทนให้้ได้้ ถ้้าองค์์กร
RTO ผู้้�ออกใบรัับรองใบนั้้�นได้้หยุุดดำำ�เนิินงานไปแล้้วหรืือไม่่ได้้
รัับอนุุมััติิภายใต้้โครงการ FSS อีีกต่่อไปแล้้ว หน่่วยงานอาหาร
(Food Authority) จะออกใบรัับรองใบใหม่่ให้้

ธุุรกิิจขนาดใหญ่่ขึ้้�นมาที่่�ให้้บริิการนานกว่่าในหนึ่่�งวัันอาจจะแต่่ง
ตั้้�งและอบรม FSS หลายคนเพื่่�อช่่วยดููแลหลายกะทำำ�งานและ
เมื่่�อมีีการลางานได้้

ธุุรกิิจและ FSS ควรดำำ�เนิินการขอใบรัับรอง FSS ใบใหม่่โดยเร็็ว
ที่่�สุุด เพราะกฎหมายกำำ�หนดไว้้ว่่าธุุรกิิจทุุกแห่่งที่่�ต้้องมีี FSS จะ
ต้้องเก็็บรัักษาสำำ�เนาของใบรัับรองไว้้ ณ สถานที่่�ประกอบธุุรกิิจ

เมื่่�อใดที่่�จำำ�เป็็นต้้องแต่่งตั้้�ง FSS?

หมายเหตุุ: RTO อาจเรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมการออกใบรัับรอง
FSS ใบใหม่่ ซึ่่�ง RTO เป็็นผู้้�กำำ�หนดอััตราค่่าธรรมเนีียมดัังกล่่าว
ไม่่ใช่่หน่่วยงานอาหาร

ธุุรกิิจต้้องแต่่งตั้้�ง FSS หนึ่่�งคนตั้้�งแต่่เริ่่�มมีีการจัับต้้องและขาย
อาหาร

จะเป็็นอย่่างไรถ้้า FSS ลาออก?
เจ้้าของธุุรกิิจต้้องแต่่งตั้้�งผู้้�ดููแลความปลอดภััยของอาหาร (FSS)
คนใหม่่ภายในเวลา 30 วัันทำำ�การ (นั่่�นคืือวัันที่่�มีีการแปรรููปและ
ขายอาหาร) นัับจากวัันที่่� FSS คนเดิิมลาออกหรืือยุุติิการทำำ�
หน้้าที่่�นี้้�

FSS มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในความ

ปลอดภััยของอาหารของธุุรกิิจอาหาร
แต่่เพีียงผู้้�เดีียวใช่่หรืือไม่่?
ไม่่ใช่่ ทุุกคนที่่�ทำำ�งานในธุุรกิิจอาหารจะมีีหน้้าที่่�ในการจัับต้้อง
อาหารอย่่างปลอดภััย
เจ้้าของธุุรกิิจ/ผู้้�ครอบครองกรรมสิิทธิ์์�
• ต้้องบัังคัับใช้้ขั้้�นตอนความปลอดภััยของอาหารที่่�ได้้ผล
• ต้้องแจ้้งธุุรกิิจอาหารของตนให้้สภาท้้องถิ่่�นทราบ
• ต้้องยืืนยัันว่่าธุุรกิิจของตนปฏิิบััติิตามกฎหมายมาตรฐาน
อาหารและข้้อกำำ�หนดความปลอดภััยของอาหารอื่่�นๆแล้้ว
• ต้้องแต่่งตั้้�ง FSS หนึ่่�งคน
• จะยัังคงต้้องรัับผิิดชอบหากเกิิดการละเมิิดด้้านความ
ปลอดภััยของอาหารขึ้้�น เช่่นเดีียวกัับในปััจจุุบััน
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ใบรัับรอง FSS
องค์์กร RTO ที่่�ได้้รัับอนุุญาตจะออก
ใบรัับรอง FSS พร้้อมด้้วยใบรัับ
รองความสามารถ (Statement of
Attainment) ให้้หลัังจากจบหลัักสููตร
ตามข้้อกำำ�หนดของการฝึึกอบรมแล้้ว

SA
M
PL
E

Food Safety Supervisor
Certificate

ใบรัับรอง FSS จะระบุุว่่าบุุคคลที่่�ได้้
รัับนั้้�นมีีคุุณสมบััติิที่่�จะเป็็นผู้้�ดููแลความ
ปลอดภััยของอาหาร

This is to certify that

Firstname Lastname

Has successfully completed the required units of competency to be
appointed as a Food Safety Supervisor under the Food Act 2003
Issued by

[insert RTO Name] or [insert NSW Food Authority]

ใบรัับรอง FSS มีีอายุุใช้้งานได้้ห้้าปีีนัับ
จากวัันออกใบรัับรอง

Authorised Officer on behalf of the NSW Food Authority

CERTIFICATE NUMBER:
DATE ISSUED:

กฎหมายกำำ�หนดว่่าธุุรกิิจทุุกแห่่งจะต้้อง
เก็็บรัักษาสำำ�เนาของใบรัับรอง FSS ของ
ตนไว้้ ณ สถานประกอบการ และแสดง
ใบรัับรองดัังกล่่าวเมื่่�อมีีการตรวจสอบ
ตามคำำ�ขอของเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ได้้รัับอนุุญาต
หน่่วยงานอาหารแนะนำำ�ว่่าธุุรกิิจควรติิด
แสดงใบรัับรอง FSS ไว้้

REFRESHER DUE:

โทษหากไม่่ปฏิิบัติั ตาม
ิ

มีีความผิิดสองอย่่างซึ่่�งมีีบทลงโทษถ้้าธุุรกิิจไม่่ปฏิิบััติิตาม
การออกหมายแจ้้งโทษตามความผิิด
ต่่อไปนี้้�อาจมีีระวางโทษสููงสุุดถึึง $330
สำำ�หรัับบุุคคลธรรมดา (เช่่นผู้้�ค้้าราย
เดีียว) และ $660 หากเป็็นบริิษััทจด
ทะเบีียน
นอกจากนี้้� ความผิิดต่่อไปนี้้�ยัังอาจทำำ�ให้้
ถููกดำำ�เนิินคดีีได้้ในกรณีีที่่�ร้้ายแรง กรุุณา
อ่่านอััตราโทษสููงสุุดได้้จากกฎหมาย
อาหารปี 2003

ไม่่แต่่งตั้้�งผู้้�ดููแลความปลอดภััย
ของอาหาร
ธุุรกิิจไม่่ได้้แต่่งตั้้�ง FSS อย่่าง
น้้อยหนึ่่�งคนต่่อหนึ่่�งสถานประกอบ
การ (หรืือต่่อธุุรกิิจในกรณีีที่่�เป็็นผู้้�
จััดเลี้้�ยงเคลื่่�อนที่่�) ภายใน 30 วััน
นัับจากวัันที่่� FSS คนเดิิมหยุุด
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�

ไม่่ได้้เก็็บรัักษาสำำ�เนาของใบรัับ
รอง FSS ไว้้ ณ สถานประกอบ
การและนำำ�ออกมาแสดงเพื่่�อ
ตรวจสอบ
ธุุรกิิจไม่่ได้้เก็็บรัักษาสำำ�เนาของ
ใบรัับรอง FSS ไว้้ ณ สถาน
ประกอบการและไม่่ได้้นำำ�ออกมา
แสดงเพื่่�อตรวจสอบตามคำำ�ร้้องขอ
ของเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ได้้รัับอนุุญาต
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ข้้อกำำ�หนดการอบรม
ผู้้�ดููแลความปลอดภััยของอาหารต้้องผ่่านการอบรมหน่่วยกิิตความสามารถตามระบบอาชีีวศึึกษาและการฝึึกอบรม (VET) และมีีใบรัับรอง
FSS ที่่�ยัังไม่่หมดอายุุ นอกจากนี้้� กฎหมายยัังกำำ�หนดว่่าต้้องมีีการฝึึกอบรมเพื่่�อรัับใบรัับรองซ้ำำ��ทุุกๆห้้าปีี
FSS ต้องส�ำเร็จหน่วยกิตการบริการสองหน่วย หรือหน่วยกิตการค้าปลีกหนึ่งหน่วยดังต่อไปนี้

ธุุรกิิจอาหาร

รหััสหน่่วยกิิตความ
สามารถในอดีีต

ชื่่�อหน่่วยกิิตความสามารถในอดีีต

รหัสหน่วยกิตความ
สามารถปัจจุบัน

ชื่อหน่วยกิตความสามารถปัจจุบัน

SITXFSA001

ใช้ขนั้ ตอนอนามัยเพือ่ ความปลอดภัยของอาหาร

ปฏิิบััติิขั้้�นตอนความปลอดภััยของอาหาร

SITXFSA002

เข้าร่วมปฏิบัติการจับต้องอาหารอย่างปลอดภัย

ปฏิิบััติิขั้้�นตอนความปลอดภััยการค้้า
ปลีีกอาหาร

SIRRFSA001

จับต้องอาหารอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อม
การค้าปลีก

การบริิการและ สองหน่่วยกิิตการบริิการ:
บริิการค้้าปลีีก
SITXFSA101
ปฏิิบััติิขั้้�นตอนอนามััยในที่่�ทำำ�งาน
อาหาร
SITXFSA201

หรืือ
หนึ่่�งหน่่วยกิิตค้้าปลีีก:
SIRRFSA001A

ธุุรกิิจควรเลืือกเรีียนความสามารถที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเภทธุุรกิิจของตนเองมากกว่่า (เช่่น แฟรนไชส์์ฟาสต์์ฟููดด์์น่่าจะจััดเป็็นธุุรกิิจค้้าปลีีก ร้้าน
อาหารหรืือร้้านกาแฟน่่าจะจััดเป็็นธุุรกิิจบริิการ)
FSS ไม่่จำำ�เป็็นต้้องลงเรีียนหน่่วยกิิตเกิินกว่่าความสามารถขั้้�นต่ำำ��ที่่�ระบุุไว้้ข้้างต้้น

หน่่วยกิิตความสามารถ (Units of competency) จะต้้องประกอบด้้วยเรื่่�องสำำ�คััญตามที่่�กำำ�หนดไว้้โดยหน่่วยงานอาหารของ NSW และที่่�
ระบุุไว้้ในเว็็บไซต์์ของเรา เรื่่�องสำำ�คััญเหล่่านี้้�ได้้แก่่ การจััดการสารก่่อภููมิิแพ้้ การทำำ�ความสะอาดและฆ่่าเชื้้�อ และการจัับต้้องไข่่อย่่างปลอดภััย
เรื่่�องสำำ�คััญเหล่่านี้้�ถููกกำำ�หนดขึ้้�นเพื่่�อตอบสนองปััญหาความปลอดภััยของอาหารความเสี่่�ยงสููงที่่�พบบ่่อยในภาคค้้าปลีีกและภาคบริิการ

จะฝึึกอบรม FSS ได้้ที่่�ไหน?
การฝึึกอบรมจะได้้รัับการรัับรองหากดำำ�เนิินการโดยองค์์กรการฝึึก
อบรมมีีทะเบีียน (RTO) ซึ่่�งได้้รัับอนุุญาตจากหน่่วยงานอาหาร
แล้้วเท่่านั้้�น
รายชื่่�อองค์์กร RTO ที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้จััดการอบรมผู้้�ดููแลความ
ปลอดภััยของอาหารและออกใบรัับรอง FSS จะประกาศอยู่่�บน
เว็็บไซต์์ของหน่่วยงานอาหาร นอกจากนี้้� ผู้้�ประกอบธุุรกิิจสามารถ
สอบถามจากสภาบริิหารท้้องถิ่่�นได้้ว่่า RTO ที่่�ได้้รัับอนุุญาตและ
ตั้้�งอยู่่�ใกล้้ที่่�สุุดนั้้�นอยู่่�ที่่�ใด

RTO คืืออะไร?
องค์์กรอบรมมีีทะเบีียน (Registered Training
Organisation) จะขึ้้�นทะเบีียนไว้้กัับหน่่วยงานอบรมระดัับมลรััฐ
และดิินแดนเพื่่�อการจััดการอบรมที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับ
ประเทศ และ/หรืือทำำ�การประเมิินผลเพื่่�อออกวุุฒิิที่่�ได้้รัับการ
ยอมรัับในระดัับประเทศ
ตััวอย่่างขององค์์กร RTO ได้้แก่่หน่่วยงานของรััฐบาล วิิทยาลััย
TAFE ผู้้�จััดการศึึกษาให้้กัับผู้้�ใหญ่่และชุุมชน ผู้้�ให้้บริิการ
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เอกชน องค์์กรระดัับชุุมชน โรงเรีียน สถาบัันอุุดมศึึกษา องค์์กร
อุุตสาหกรรม หรืือองค์์กรอื่่�นที่่�มีีคุุณสมบััติิครบตามข้้อกำำ�หนดการ
ขึ้้�นทะเบีียน

การอบรมเป็็นอย่่างไรและจะใช้้เวลา
นานเท่่าไร?
ปกติิแล้้วการอบรม FSS จะนานหนึ่่�งวัันเต็็ม (นั่่�นคืือ การอบรม
แบบเผชิิญหน้้า) อย่่างไรก็็ตาม ระยะเวลาของหลัักสููตรจะขึ้้�นอยู่่�
กัับประเภทของตััวเลืือกการอบรมที่่�ให้้บริิการโดย RTO ที่่�ผ่่าน
การอนุุมััติิ องค์์กร RTO ต้้องออกใบรัับรอง FSS ให้้ภายใน 10
วัันทำำ�การหลัังจากเรีียนจบหลัักสููตรแล้้ว
ตััวเลืือกการอบรมมีีหลายแบบ ตััวอย่่างเช่่น:
•
•
•
•
•

เผชิิญหน้้า
ทางออนไลน์์
ในที่่�ทำำ�งาน
การสื่่�อสารทางจดหมายหรืืออีีเมล
หลายวิิธีีข้้างต้้นร่่วมกััน

นอกจากนี้้�ยัังมีีตััวเลืือกสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ไม่่ได้้ใช้้ภาษาอัังกฤษเป็็นภาษา
หลััก ธุุรกิิจควรติิดต่่อ RTO และสอบถามว่่ามีีบริิการแบบใดบ้้าง
และเลืือกการอบรมที่่�เหมาะที่่�สุุดกัับความจำำ�เป็็นของตน

สรุุปบทบาทต่่างๆ

การอบรมมีีค่่าใช้้จ่่ายเท่่าไหร่่?
RTO แต่่ละรายจะเป็็นผู้้�กำำ�หนดค่่าเล่่าเรีียนในหลัักสููตรการอบรม
เอง RTO จะออกใบรัับรอง FSS ให้้และห้้ามเรีียกเก็็บค่่าเล่่า
เรีียนเกิิน $30

การอบรม FSS แตกต่่างจากการ
อบรมทัักษะและความรู้้�เรื่่�องความ
ปลอดภััยของอาหารทั่่�วไปอย่่างไร?
กฎหมายกำำ�หนดว่่าผู้้�จัับต้้องอาหารทุุกคนต้้องมีีทัักษะและความ
รู้้�ทั่่�วไปในการจัับต้้องอาหารที่่�เหมาะสมกัับบทบาทหน้้าที่่�ของตน
ในธุุรกิิจ ข้้อกำำ�หนดนี้้�บััญญััติิอยู่่�ในกฎหมายมาตรฐานอาหาร
(Food Standards Code)

การอบรม FSS จััดได้้ว่่าเป็็นการอบรมที่่� ‘ได้้รัับการรัับรอง’ เพราะ
เชื่่�อมต่่อกัับวุุฒิิทางการศึึกษาในระบบอาชีีวศึึกษาและการอบรม
(VET) ที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับประเทศ
การอบรม FSS เป็็นข้้อกำำ�หนดเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับคนอย่่างน้้อย
หนึ่่�งคนในธุุรกิิจบริิการและค้้าปลีีกอาหารบางประเภท ไม่่ได้้มีีเพื่่�อ
ใช้้แทนที่่�ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับทัักษะและความรู้้�ทั่่�วไปของผู้้�จัับต้้อง
อาหารที่่�บัังคัับใช้้อยู่่�ในปััจจุุบัันสำำ�หรัับผู้้�จัับต้้องอาหารทุุกคน
FSS ของรััฐ NSW กำำ�หนดว่่าหน่่วยกิิตความสามารถระดัับ

ประเทศจะต้้องประกอบด้้วยเรื่่�องสำำ�คััญที่่�ต้้องเรีียนรู้้� (Key focus
area) เสริิมเข้้าไปจากข้้อกำำ�หนด FSS ของมลรััฐอื่่�น (ควีีนส์์
แลนด์์และวิิกตอเรีีย)

จะนำำ�การอบรมในอดีีตมาใช้้ได้้หรืือไม่่?

หน้้าที่่�ของธุุรกิิจ

แต่่งตั้้�ง FSS ที่่�ผ่่านการอบรมแล้้วอย่่างน้้อยหนึ่่�งคน
ต่่อสถานประกอบการ (หรืือต่่อธุุรกิิจถ้้าเป็็นผู้้�จััดเลี้้�ยง
เคลื่่�อนที่่�)
ตรวจสอบว่่า FSS ได้้รัับใบรัับรอง FSS แล้้ว (ด้้วยการ
เรีียนจบการอบรม FSS หรืือโดยยื่่�นแบบคำำ�ขอใบรัับ
รอง FSS)
เก็็บสำำ�เนาของใบรัับรอง FSS ไว้้ ณ สถานประกอบการ
ตลอดเวลา
ตรวจสอบว่่าใบรัับรอง FSS ยัังไม่่หมดอายุุ (ไม่่เก่่ากว่่า
ห้้าปีี)

หน้้าที่่�ของสภาท้้องถิ่่�น

ระหว่่างการตรวจสอบธุุรกิจิ อาหารเป็็นประจำำ�ตามปกติิ
เจ้้าหน้้าที่่ผู้� ไ้� ด้้รับั อนุุญาตสามารถขอดููสำำ�เนาของใบรัับ
รอง FSS ได้้

หน้้าที่่�ของ RTO

ได้้รัับอนุุญาตจากหน่่วยงานอาหารของรััฐ NSW ให้้
จััดการอบรม FSS และออกใบรัับรองผู้้�ดููแลความ
ปลอดภััยของอาหาร
ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขการอนุุญาตของหน่่วยงานอาหาร

นอกจากนี้้� หน่่วยงานอาหารอาจจะให้้การรัับรองบุุคคลที่่�ได้้รัับ
หน่่วยความสามารถเหล่่านี้้�ภายในระยะเวลาไม่่เกิินห้้าปีีนัับจาก
วัันยื่่�นขอ บุุคคลเหล่่านี้้�สามารถยื่่�นขอใบรัับรอง FSS จากหน่่วย
งานอาหารได้้ ทั้้�งนี้้� ถ้้ามีีสิิทธิ์์�ได้้รัับใบรัับรอง บุุคคลเหล่่านี้้�ก็็ไม่่ต้้อง
เข้้าอบรมซ้ำำ��อีีก ท่่านสามารถตรวจสอบว่่ามีีสิิทธิ์์�หรืือไม่่ได้้จาก
เว็็บไซต์์ของหน่่วยงานอาหาร
บุุคคลที่่�มีีสิิทธิ์์�รัับใบรัับรอง FSS เนื่่�องจากการอบรมในอดีีตนั้้�น
จะต้้องยื่่�นแบบคำำ�ขอใบรัับรอง FSS มาพร้้อมกัับสำำ�เนาที่่�รัับรอง
แล้้วของใบรัับรองความสามารถและเงิินจำำ�นวน $30 มาให้้แก่่
หน่่วยงานอาหาร ทั้้�งนี้้� ท่่านสามารถดาวน์์โหลดแบบคำำ�ขอใบรัับ
รอง FSS ได้้จากเว็็บไซต์์ของหน่่วยงานอาหาร หรืือติิดต่่อสาย
ด่่วนของหน่่วยงานอาหาร
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ขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั ตาม
ิ ขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั ตาม
ิ
ขั้้�นตอนสำำ�หรัับธุุรกิิจในการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเรื่่�อง FSS

ตรวจสอบว่่าธุุรกิิจของท่่านต้้องมีี FSS หรืือไม่่

เลืือกผู้้�ที่่�จะเป็็น FSS ของธุุรกิิจของท่่าน

FSS ได้้รัับหน่่วยกิิตความสามารถที่่�ต้้องมีี (ด้้วยการจบการอบรมหรืือด้้วยการ
ยื่่�นแบบคำำ�ขอใบรัับรอง FSS)

FSS ได้้รัับใบรัับรองความสามารถและใบรัับรอง FSS ให้้เก็็บสำำ�เนาไว้้ ณ สถานที่่�

เมื่่�อเวลาผ่่านไปห้้าปีี FSS เข้้าร่่วม การอบรมทบทวน

หากต้้องการทราบข้้อมููลเพิ่่�มเติิมกรุุณาติิดต่่อสภาท้้องถิ่่�นหรืือหน่่วยงานอาหารของ NSW
เว็็บไซต์์: foodauthority.nsw.gov.au สายด่่วน: 1300 552 406 อีีเมล: food.contact@dpi.nsw.gov.au
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